
DAILES DĀRZS
Pirmā brīvdabas koncertzāle Rīgas sirdī



DAILES DĀRZS
Dailes dārzs ir vieta, kuru esam radījuši, domājot par jūsu koncertu, 
korporatīvo pasākumu vai teātra izrāžu rīkošanu vasaras vakaros 
brīvdabā pašā Rīgas sirdī. 

Mums ir pilnībā segta brīvdabas skatītāju zāle ar vismaz 200 
sēdvietām pašā Rīgas sirdī. Mums ir no visām sēdvietām lieliski 
pārredzama, ar jumtu pārsegta un tehniski pilnībā aprīkota skatuve 
Dailes mazās zāles skatuves izmērā.

Mums ir profesionāļu komanda, kura pielāgos Dailes dārzu tieši jūsu 
pasākuma vajadzībām. Ja nepieciešams, mēs nodrošināsim jūsu 
pasākumu gan ar papildus skatuves tehniku, gan personālu, gan 
ēdināšanas servisu. Varam piedāvāt īpašus apstākļus kā mūzikas 
baudītājiem, tā teātra skatītājiem un korporatīvo pasākumu rīkotājiem.

Mēs dodam savu, nu jau zināmo Dailes teātra kvalitātes zīmi jaunākajai 
no mūsu skatuves telpām. 

Atvērtība, ērtība un profesionalitāte.
Tā mēs esam veidojuši jauno Dailes dārzu.



Vietu skaits
196 sēdvietas
122 vietas parterā, 74 sēdvietas balkonā
Dailes dārzs ir pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos

Platība
Parters: 113,5m2

Balkons: 60m2

Skatuve: 50m2 platums: 10m; dziļums: 5m; augstums: 3,60m



Tehniskais aprīkojums

Gaisma
Gaismu pults – Avolites Tiger Touch II
Chauvet Colorado 1-quad zoom RGBW Led par – 10 gab.
ETC source four fresnel 750w – 4 gab.
ETC source four zoom 25-50 750w profili – 6 gab.
Cameo Thunderwash 600 RGBW floodlight – 5 gab.
DMX spliteris 1 in 8 out – 1 gab.
Jaudas bloki NA Omega 12ch – 2 gab.
DMX, strāvas kabeļi shucko un socapex
Led floodlight 250w – 1 gab. 

Skaņa
Pults Midas M32R + Stagebox
PA sistēma - 2x JBL HLA Sub + 3x U9B top (Left, Center, Right) + 2x 
U9B delay



DAILES DĀRZA plāns

Skatuve

Parters

Balkons



Izcenojumi

Sazinies ar mums!

DAILES TEĀTRIS
Brīvības iela 75
Rīga, LV-1001
Latvija

Kristīne Mūrmane
kristine.murmane@dailesteatris.lv
+371 29241012

dailesteatris.lv
mail@dailesteatris.lv
+371 67270463

Seko Dailei!

Papildu iespējas*
Gaismu inženieris / pults operators 185 EUR + PVN telpu nomas laikā
Skaņu inženieris / pults operators 185 EUR + PVN telpu nomas laikā
Publiku apkalpojošas personāls 3 pers. 4 stundas 95 EUR + PVN

*izņemot jūlijā

Ar individuālu vienošanos iespējams nomāt papildu aprīkojumu, kas 
nav augstāk norādīts. 

500 EUR + PVN
Nomas maksa noteikta par vienu nomas dienu no plkst. 9.00 
līdz 23.00. Nomas maksā iekļauta telpu noma, sadaļā Tehniskais 
aprīkojums” minētā gaismas un skaņas tehnika.


