ÜVEGTEREM

A Művészetek Palotája exkluzív terme, melynek egyedisége különleges kialakításában, és a különböző
színekkel világító mennyezeti lámpáiban rejlik. A teremből gyönyörű kilátás nyílik a Dunára és a budai
hegyekre.
A terem sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy többféle funkciót is szolgáljon, elsősorban állófogadások, gála
vacsorák, bankettek színhelye, de a sajtótájékoztatók többsége is itt kerül megrendezésre. Az Üvegterem
akusztikai kialakításánál fogva alkalmas kamarakoncertek, zongoraestek megtartására, de a
Művészetek Palotája családi és ifjúsági programjainak is kedvelt helyszíne.

ÜVEGTEREM

A terem befogadóképessége
• Ültetett fogadás büfé jellegű cateringgel vagy felszolgálással: max. 150 fő
• Állófogadás, koktél parti: max. 200 fő
• Széksoros ültetett rendezvény pl. sajtótájékoztató: max. 170 fő
Catering szolgáltatás esetén a felszolgálás hátteréül a Kék terem vagy a Szalon szolgál.
Az Üvegterem használata esetén a terem előtti előcsarnok területe is igénybe vehető, amely jól
elkülöníthető a közönségforgalmi terület többi részétől. A két terem együttes kapacitása koktél jellegű
állófogadás esetén 300 fő, ültetett fogadás esetén 200 fő.

Az Üvegterem igénybevételével járó alapszolgáltatások
Berendezési eszközök, felszerelések
•
•
•

Székek és asztalok a Művészetek Palotája rendelkezésére álló kontingens erejéig
1 db hangversenyzongora
4 db vezetékes vagy 2 db URH mikrofon

Szolgáltatások
•
Teremberendezés
•
Helyi telepített beszédcélú hangrendszer, CD bejátszási lehetőséggel
•
1 fő hangtechnikus
•
Takarítási ügyelet
•
Műszaki ügyelet
Az Üvegterem beszédcélú hangosítása alapszolgáltatás, ezen felüli szolgáltatásokat külön díjazás ellenében lehet igénybe venni.

Az Üvegteremben bérelhető eszközök és szolgáltatások
•
•
•
•
•
•
•

Kamera az események helyszíni kivetítéséhez (mini DV)
Projektoros vetítő csomagok, melyek tartalmazzák a projektort, a vetítővásznat és a laptopot.
Konferencia rendszer, szavazási lehetőséggel max. 100 főre
Rendezvény célú mobil zenei szolgáltatás az alapszolgáltatáson felül az előcsarnokba
Kötelező személyzet az alapszolgáltatáson felül igénybevett technikai szolgáltatásokhoz
URH mikrofonok
Telekommunikációs és IT szolgáltatások

A bérelhető eszközöket foglalás szerinti sorrendben tudjuk partnereink rendelkezésére bocsátani
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