ORANSSIN TILOJEN VARUSTELU
yhteys: Juho Minerva / klubi@oranssi.net & Emma Vuorio / toiminnanjohtaja@oranssi.net
13.9.2022 päivitetty kuvaus Oranssi ry:n tapahtumatilojen varusteluista kalusteista, keittiötarvikkeista, työkaluista ja sekalaisesta tapahtumakalustosta.
Tarkempi lista esitystekniikasta löytyy erillisenä tiedostona.
Klubisalin nurkassa komeilee raskaista podestoista kasattu 3x6m, 30cm korkea
esiintymislava, keikkakäyttöön soveltuva äänentoisto sekä simppeli mutta monenlaisiin
tarpeisiin vastaava valaistus. Talossa on myös bändi- ja DJ-käyttöön soveltuvaa
soitinlaitteistoa. Salin pitkät seinät saa kokonaan peitettyä mustilla Molton-verhoilla.
Katossa kulkee poikittain kahdeksan ripustusputkea noin kahden metrin välein.
Klubisalissa ei ole ikkunoita. Nousevan katsomon rakentaminen on mahdollista, kuten
myös lavan koon ja paikan muuttaminen mikäli aikataulut vain sen sallivat.
Studionäyttämö on useimmiten sisustettu mukavaksi kahvio- ja hengailutilaksi.
Sohvaryhmät, keittonurkkaus, hyllyllinen kirjoja, sateenkaarilippuja, lehtiä ja leffoja sekä
kevyt äänentoisto taustamusiikille löytyy. Ikkunat saa peitettyä verhoilla.
Tilan varusteluihin kuuluvat myös valkokangas ja videotykki, noin 13 taittopöytä- /
penkkisettiä, 40 pinottavaa tuolia, muovisia kuppituolirivejä sohvia ja naulakoita.
Pienessä keittiössämme on jääkaappi, mikro, keittolevyjä, tiskiallas sekä kahvin- ja
vedenkeittimet. Hyllyt pursuavat kattiloita, kannuja, pannuja, kauhoja, termospulloja,
kippoja, vateja, etikkaa ja soijarouhetta. Sekalaisia kahvikuppeja, astioita ja
ruokaluvälineitä on muutamalle kymmenelle hengelle. Hyvät leikkuuveitset on näköjään
palautettu.
Esteettömän WC:n yhteydessä sijaitsee siivouskomero, jossa säilytetään
käsipyyhkeitä, rättejä, ämpäreitä, moppeja, pesuaineita, harjoja ja muita siivousvälineitä.
Kellarissa pörrää pieni pesukone.
Yläkerran kokoushuoneesta löytyy hyllyllinen askartelutarvikkeita, jääkaappi, mikro,
kahvinkeitin, pöytiä, penkkejä, televisio sekä tarvittaessa myös vaikkapa videotykki.
Värikopiokone/skanneri, laminointikone, iso nitoja sekä paperileikkuri sijaitsevat toimiston
puolella. Rakennuksen remontin jäljiltä on jäänteenä perus sahojen ja vasaroiden lisäksi
mm. rappaukseen, maalaukseen ja ikkunoiden lasitukseen soveltuvia työkaluja.
Käsisammuttimia, sammutuspeitteitä sekä ensiapupakkaus löytyy.
Lähtökohtaisesti kaikki kalustomme on tilaisuuksien ja tapahtumanjärjestäjien
käytettävissä ja siirreltävissä. Raskaampia rakennelmia (kuten esiintymislavaa sekä äänija valojärjestelmiä) harvoin ehtii merkittävästi liikuttelemaan tai järjestelemään uusiksi
yksittäisen tilaisuuden puitteissa. Teknisten laitteiden käyttöön perehdytetään aina ennen
käyttöä. Rikkoontuneista tai kadonneista tavaroista tulee ilmoittaa viipymättä, ja
aiheutuneet vahingot korvata. Palautathan siis kaiken takaisin paikoilleen ja jätät tilat
vähintään yhtä siistiksi kuin tullessasi, jotta sinua seuraavankin kävijän on mukavaa tulla
paikalle!

