EN NY ARENA

MED UTSIKT OCH MÖJLIGHETER
Rickard Söderberg

”Sveriges vackraste kulturhus!”

Björn Ranelid

”Ett fantastiskt initiativ
för kulturen!”

Janne Schaffer

”Vilken vacker stad!”
Anders & Måns

”Ambitiöst av en sådan liten
stad att ha ett sådant
fantastiskt kulturhus!”

”Kom hit! Det här har varit
en upplevelse för mig!”
Charlotte Perrelli

”Åhhh, så roligt att få göra premiären på
Shirley Valentine hos er på denna fantastiska ’nya’ modiga kommuns teater.”
Maria Lundqvist

Lasse Åberg

SJÖÄNGEN
I ASKERSUND
En arena för scenkonst, evenemang, föreläsningar, utställningar,
mässor, konferenser – här
finns tillfällen och rum för
upplevelser och möten.
Stora salongen har 504 sittplatser och är utrustad med
modern ljus- och ljudteknik.
Artistfoajén är välutrustad
med loger, kök och tvättmaskin
– och en underbar utsikt.

•

www.sjoangen.askersund.se

Grafisk produktion: Bild & Kultur AB. Foto vybild: Jakob Knutsson.

”Vilken lokal!
Vilken fantastisk akustik!”

SJÖÄNGEN – STORA SALONGEN

Välkommen hit!
MÖT VÅR PUBLIK –
BOKA DITT ARRANGEMANG HOS OSS!
Sjöängen invigdes i november 2016. På kort tid har huset blivit en naturlig samlingsplats och
skapat förutsättningar för ett spirande konst- och kulturliv med både lokal och tillrest publik.
Askersunds kommun mottog utmärkelsen Årets Samhällsbyggare 2017 för Sjöängen.
Evenemangen på Sjöängen har tillgång till bemannad garderob, pausservering
och en rymlig publikfoajé med sjöutsikt.

VISHOLMEN

ARTISTFOA JÉ

STORA
SALONGEN

LOGE

STORA SALONGEN: 504 sittplatser, varav fem rullstolsplatser. Hörslinga. 80 fasta
ETC Led för scenljus och 20 S4-profiler för frontljus. Dolby Atmosljud, Dolby aktiv
3D, Bluray multiformatspelare, Nexo linearray, två trådlösa handmikrofoner och två
headset med ficksändare. Projektorduk 12x6 meter. Scenmått: 12x8x8 (BxDxH)
meter. Utrustad med 22 lingångar som lyfter 200 kg. Artistfoajén är välutrustad
med loger, kök, tvättmaskin, torktumlare samt två stora omklädningsrum.

VISHOLMEN: Miniaula för föreläsningar och
filmvisningar med mera. Utdragsläktare med 52
platser, med extra stolar ryms totalt 75 personer.
Projektor, stor duk, 5.1-ljud för filmvisning, Bluray
multiformatspelare, två trådlösa handmikrofoner,
två headset med ficksändare. Hörslinga.

INFORMATION & KONTAKT
Evenemangssamordnare
Åsa Pitkänen
0583-810 85
asa.pitkanen@askersund.se

www.sjoangen.askersund.se

Scenkonstchef
Daniel Eriksson
0583-811 71
daniel.eriksson@askersund.se

