TOVÁBBI RENDEZVÉNYTERMEK
Lépcsőterem

13

53,01

90,6

A Művészetek Palotája földszintjén, a Bohém Étterem mellett található, a közönségforgalmi területtől
elkülöníthető zárt rendezvénytér. A Lépcsőterem ideális megbeszélések, kisebb létszámú
sajtótájékoztatók, szekció ülések megtartására.
A terem mérete: 199 m2
Férőhelyek száma: 50-70 fő
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TOVÁBBI RENDEZVÉNYTERMEK
Szalon
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A Művészetek Palotája I. emeleti Előcsarnokában található, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremhez
csatlakozó, de önmagában is igénybe vehető egyedi burkolatú ovális alakú helyiség, mely alkalmas mini
rendezvények, szűk körű állófogadások, üzleti megbeszélések lebonyolítására .
A terem mérete: 68 m2
Férőhelyek száma: max. 40 fő

TOVÁBBI RENDEZVÉNYTERMEK
Teraszbüfé
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A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem III. karzati szintjén található tér, amely közvetlenül az épület
tető teraszára nyílik, kilátással a városra. Hangversenytermi koncerteket követő, kis létszámú fogadások
megtartásához ajánljuk.
Mérete: 137 m2
Férőhelyek száma: 100 fő
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TOVÁBBI RENDEZVÉNYTERMEK
Zászlótér
A Művészetek Palotája földszintjén, az Előcsarnok részeként elhelyezkedő hangulatos nyitott tér,
melynek alapja az ún. „ferde lépcső”. Elsősorban kiállítások helyszíne, de a területhez tartozó színpad kis
létszámú formációk fellépését is lehetővé teszi.
Mérete: 213 m2
Férőhelyek száma: 80 fő
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TOVÁBBI RENDEZVÉNYTERMEK
Fesztivál Tér
A Fesztivál Színház ruhatári szintjén elhelyezkedő, az Előcsarnok többi részétől jól szeparálható terület,
elsősorban a Fesztivál Színházban zajló előadásokhoz kapcsolódó fogadások ideális helyszíne. A Fesztivál
tér háromszintes, de az első két szint elegendő 350 fő állófogadás jellegű kiszolgálására. A Fesztivál tér
szintjei fogadás céljára kizárólag a Fesztivál Színház egyidejű igénybevétele esetén használhatók, vagy
abban az esetben, ha a teremben nincs előadás. A Fesztivál tér a fogadásokon kívül kiállítások kedvelt
helyszíne is.

4,515
7,79

4,19

10,31
15,82

4,375

TOVÁBBI RENDEZVÉNYTERMEK
Előcsarnok
A Művészetek Palotája földszinti előcsarnoka nem vehető igénybe rendezvények számára, mivel ez
a terület mindenkor a közönség számára áll nyitva. Az I. emeleti előcsarnok zártkörű fogadás céljára
kizárólag a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem egyidejű használata esetén vehető igénybe.
A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban rendezett előadások után a
Művészetek Palotája első szintjén található tágas előcsarnok különböző részei állnak partnereink
rendelkezésére. Az Előcsarnok teljes területe fogadásra csak akkor vehető igénybe, ha partnerünk olyan
zártkörű rendezvényt szervez, amelynek minden vendége hivatalos a fogadásra.
Az Előcsarnok teljes területe: 593 m2
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TOVÁBBI RENDEZVÉNYTERMEK

A Lépcsőterem, a Szalon, a Teraszbüfé, a Zászlótér és a Fesztivál tér
igénybevételével járó alapszolgáltatások
Berendezési eszközök, felszerelések
•Székek és asztalok a Művészetek Palotája rendelkezésére álló kontingens erejéig

Szolgáltatások
•Teremberendezés
•Takarítási ügyelet
•Műszaki ügyelet

A fenti termekben bérelhető eszközök és szolgáltatások
•Kamera az események helyszíni kivetítéséhez
•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 igénybevett technikai szolgáltatásokhoz
•URH mikrofonok
•Telekommunikációs és IT szolgáltatások
A bérelhető eszközöket foglalás szerinti sorrendben tudjuk partnereink rendelkezésére bocsátani.

