
Fixa lokalen

Storlek
Hitta en lagom storlek! Tänk på att det är bättre med en liten lokal som känns 
trång än en stor lokal som känns tom.

Mörkläggning
Lokalen behöver ha mörkläggningsmöjligheter, så att besökarna kan se vad ni 
visar, även om det är ljust ute.

Sittplatser
Den behöver ha sittplatser till filmbesökarna. Det kan även vara bra om ni 
räknar hur många sittplatser som finns.

Praktiska detaljer
Lokalen behöver ha fungerande uppvärmning och ventilation, samt tillgängliga 
eluttag och toaletter.

Mängd besökare
Det finns även regler för hur många som får vara i en lokal. Kolla upp hur 
många så ni inte säljer för många biljetter.

Säkerhet
Se till att ni har koll på säkerhetsföreskrifter; dvs. det ni behöver veta om något 
händer. Be lokalägarna gå igenom rutinerna med er. Se till att det finns en 
brandkarta.

Titta på lokalen
Besök lokalen och se till att den passar. Knyt kontakt med personalen. Prata 
med personalen om vad ni vill arrangera och fråga dem om de tror det är 
realistiskt.

Utrustning
Kolla vilken utrustning lokalen har. All utrustning som behövs som inte finns i 
lokalen kommer ni själva behöva fixa. Under detta stycke kommer det komma 
en lista med vad ni behöver för utrustning.

Tillgång
Tillgång till lokalen. Undersök hur långt innan ni har tillgång och kan börja förbe-
reda. Undersök även hur långt efter ni har tillgång och kan städa. behöver ni 
städa direkt efter? Behöver alla personer lämna lokalen vid ett visst klockslag?



Städa
Fråga om hur de som har lokalen vill göra med städning efteråt. Behöver ni städa 
själva efter er? I så fall, finns det städmaterial? Hur förväntas ni städa i så fall?

Stämning
Vilken stämning utstrålar lokalen och vad vill ni utstråla? Hur kan ni använda 
lampor och belysning, textilier, dekor för att skapa stämning?

Boka tidigt
När ni kollat av lokalen är det dags att kolla så att lokalen går att boka det 
datum ni tänkt er. Vissa lokaler är alltid fullbokade, så se till att boka i tid.

Kostnad
Kolla upp kostnaden för att boka lokalen. Även om det är världens mysigaste 
lokal så är det inte en bra lokal om den kostar för mycket.

Reservlokaler
Kolla ut en eller två reservlokaler, ifall den lokal ni valt inte är ledig eller av 
någon annan anledning inte fungerar.

Dekorera
Vill ni dekorera scenen eller lokalen på något specifikt sätt? Avsätt tid för att 
köpa in material och frakta den till lokalen.
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