TELPAS JŪSU PASĀKUMAM

PAR RĪGAS
CIRKU
Līdz ar pārmaiņām Rīgas cirka
darbības stratēģijā un ēkā varam
piedāvāt telpas zīmolsaderīgu
pasākumu organizēšanai.
Telpu vēsturiskā aura un
kultūrvērtība piedos īpašu
atmosfēru Jūsu pasākumam.
Rīgas cirks ir daudzfunkcionāls mākslas
centrs, kas mērķtiecīgi strādā ne tikai
pie nozīmīgu un aktuālu cirka izrāžu
piedāvāšanas arvien plašākai publikai, bet
arī ilgtermiņā veicina cirka nozares attīstību
un atpazīstamību Latvijas sabiedrībā.

PASĀKUMI
RĪGAS CIRKĀ
Rīgas cirks ir unikāla vieta Rīgas
sirdī — to klāj biezs kultūrslānis un
apvij neskaitāmi spilgti dzīvesstāsti.
130 gadu laikā kultūra un ar to
saistītās vērtības ir bijušas notikumu
centrā, bet pavisam nesen ēka
nokļuvusi Kultūras Ministrijas īpašumā.
Tieši tāpēc ikkatru notikumu un tā
zīmolsaderību ar šī brīža Rīgas cirka
vīziju nepieciešams izvērtēt individuāli.
Un tomēr, Rīgas cirks ir atvērts —
Jūsu idejām, ieteikumiem, radošiem
konceptiem! Lai rastu veiksmīgāko
risinājumu mūsu sadarbībai, rūpīgi
apsvērsim katru gadījumu atsevišķi.

CIRKA ARĒNA
Ī PA Š I E M PA S Ā K U M I E M

129 m² / līdz 500 sēdvietām
Tikai manēža:

€ 150 stundā / € 1500 diennaktī
Manēža, palīgtelpas un sēdvietas:

€ 200 stundā / € 2000 diennaktī
Šī vēsturiskā telpa ir unikāla ne tikai Latvijā,
bet arī lielākajā daļā Eiropas. Tās kupols, kas
veidots no dzelzceļa sliedēm, aizrauj elpu un
apaļā manēžas forma ļauj radīt virkni radošu
konceptu dažādu pasākumu realizēšanai.
Koncerti, apbalvošanas, fotosesijas un
filmēšanas — tiktāl, cik stiepjas jūsu fantāzija!

ZILOŅU MĀJA
I Z S TĀ Ž U Z Ā L E

125 m²
€ 20 stundā
€ 200 diennaktī

Augstās velves un unikālais telpas
stāsts padara to īpaši eksotisku. Kādreiz
te dzīvoja līdz 5 ziloņiem vienlaikus,
taču šobrīd telpa pielāgojama dažādu
vizuālās mākslas objektu izstādīšanai,
nelieliem priekšnesumiem vai piemēram,
ēdināšanas zonas organizēšanai.

MAZĀ SKATUVE
PA S Ā K U M U Z Ā L E

201 m²
€ 40 stundā
€ 400 diennaktī

Šī telpa, kurā iespējams sasēdināt līdz
50 viesiem, kādreiz kalpoja kā zirgu stallis.
Šobrīd tajā visbiežāk notiek teātra izrādes,
preses konferences un citi saviesīgi pasākumi.
Īpašs ieguvums šīs telpas izmantošanai atsevišķa ieeja, kas ļauj organizēt atšķirīgas
aktivitātes dažādās cirka telpās.

CIRKA
SKOLAS ZĀLE
69 m²
€ 15 stundā
€ 150 diennaktī

Telpa, kurā ikdienā notiek dažādas
nodarbības cirka skolas dalībniekiem — lieliski
piemērota nodarbībām nelielās grupās un
atrodas atsevišķā ēkā ar nelielu pagalmu.

ĒKAS KOMPLEKSS

D A Ž Ā D I E M A K T I V I TĀ Š U K O N C E P T I E M

Rīgas cirka ēku īpašiem pasākumiem iespējams nomāt kā kompleksu
vienību — par iespējām un idejām priecāsimies aprunāties personīgi.

Merķeļa iela

TELPAS RĪGAS CIRKĀ
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A. Kalniņa iela

➀ Cirka arēna, līdz 500 sēdvietām
➁ Izstāžu zāle “Ziloņu māja”
➂ Pasākumu zāle “Mazā skatuve”
➃ Pasākumu telpa “Mazais stallis”*
➄ Cirka skolas zāle*
➅ Mazā sporta zāle*
➆ Pagalms

129 m²
125 m²
20 m²
76 m²
69 m²
30 m²

*Šīs telpas netiek izīrētas atsevišķi
un pieejamas tikai izīrējot visu ēkas kompleksu

TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Jāņem vērā!

Rīgas cirka ēkā siltināšanas darbus paredzēts uzsākt 2020. gada nogalē. Līdz tam ziemas sezonā
(novembris — marts) pasākumu organizētājiem jāparedz telpu sildīšana un ar to saistītās izmaksas.

Organizatoriem obligāti jāparedz arī:

⚫
⚫
⚫
⚫

Pašiem sava apsardze
Visa veida personāls (garderobisti, apkopēji pasākuma laikā, biļešu kontrole u.c.)
Pasākuma saskaņošana ar valsts instancēm (skaļuma ierobežojumi, medicīnas personāls u.tjp.),
Pasākuma civiltiesiskā apdrošināšana

Tehniskais nodrošinājums Rīgas cirkā par papildus samaksu.
Vairāk informācijas par pieejamo aprīkojumu un iespējām pēc pieprasījuma.

IZMAKSAS
Prezentācijā norādītās cenas atbilst standarta tarifam pasākumu organizatoriem.
No pasākumiem iegūtie līdzekļi tiek izmantoti cirka mākslas pieejamībai Latvijā.
Atsevišķi piedāvājam atlaides kultūras organizācijām un uz apjomu balstītas atlaides.
Lūgums sazināties personīgi, lai saņemtu cenu piedāvājumu tieši Jūsu pasākumam!

Cenā nav iekļauts:

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

elektrības patēriņa izmaksas
telpu sildīšanas izmaksas
atkritumu izvešana (nodrošina pasākuma organizators)
uzkopšanas izmaksas (nodrošina Rīgas cirks, apmaksā pasākuma organizators)
ūdens patēriņa izmaksas
skaņu un gaismas aparatūras, kā arī personāla izmaksas
apsardzes izmaksas (par papildu samaksu iespējams izmantot arī
Rīgas cirka apsardzes uzņēmuma pakalpojumus)

Telpu izmantošana pirms / pēc pasākuma:

⚫ uzbūve, ja tiek veikta iepriekšējā dienā: 50% no stundas cenas
⚫ nobūve: 50% no stundas cenas
⚫ pēc plkst. 24.00: 125% no stundas cenas

UZ TIKŠANOS
PASĀKUMOS!

cirks@cirks.lv
www.cirks.lv

EDQM

