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Az épületről
A Spirit Színház épülete a bu-
dai oldalon, a Margit híd Budai 
hídfőjétől 3 perc sétára találha-
tó. A helyszín minden oldalról 
könnyedén megközelíthető, hi-
szen a 4-6 villamosok, a fonódó 
és az Észak-Dél Buda busz-, va-
lamint villamosvonalak egytől 
egyig az épület körüli megálló-
kon haladnak át.
A parkolás is kifejezetten ked-
vező, az épület előtt, valamint 
az Elvis Presley tér más oldalain 
is van kijelölt parkolóhely.

az épület

Parkolási lehetőségek

Fizetős időzóna:  
08:30 - 18:00

Díjszabás: 
175 Ft/óra

Frankel Leó út
Árpád Fejedelem útja
Komjádi Béla utca
Császár-Komjádi  
Uszoda
 
 +közvetlen az épület 
előtt 



bejárat és lobby

Bejárat és a 
lobby
Kapacitás:  
100 fő

Lehetséges események:
állófogadások, fogadásokhoz 
kapcsolódó étkezések, vál-
lalati évzáró rendezvények, 
céges ünnepi rendezvények, 
évértékelők

Technikai felszereltség: 
Hangosítási és világosítási 
technika igény szerint

További információk: 
Technikai feszereltségek 4.o.



emelet

Emelet
Kapacitás:  
100 fő

Lehetséges események:
színházi előadások, prezentációk, díjátadók, 
konferenciák, workshopok, partnertalálkozók, 
csapatépítő tréningek, felsővezetői tréningek

Technikai felszereltség: 
Hangosítási és világosítási technika igény sze-
rint 
További információk: 
Technikai feszereltségek 4.o.



emelet

Technikai felszereltség
emelet - berendezés

A Spirit Színház emeletén adott egy 20 m x 5,6 m-es terem 2,6 m-es belmagassággal. 
A terem 100 fő befogadására képes. A tér – változtatható emelvényekkel – több módon ala-
kítható. 

Az épületben minden nemű pirotechnikai eszköz, valamint nyílt láng használata tilos!

Lehetőség van, (bizonyos nézetek esetében ajánlott) színpadi dobogók használatára. 

Ezek méretei:  
105 x 125 x 28 cm (25db)

A nézőtéri emelvények 105 x 85 cm alapterületűek, és 12 cm-es emelkedéssel építhetőek.
A hang- és fénytechnikai eszközöket a kívánt nézethez igazítva helyezzük el.

A díszleteket, berendezési elemeket a főbejáraton keresztül, lépcsőn lehet a terembe vinni a 
terem két végén található ajtókon át, melyek mérete:  
100 x 205 cm, átló: 215 cm 
 
Ezen ajtók határozzák meg a színpadra juttatható legnagyobb díszletelem, építőelem mére-
teit.technika



Lámpapark 

Par 64 Long 1000 W    6 db 
Par 56 short 300 W     ~ 30 db
Varytec Theater spot 500 W   8 db
Par 36 100 W      10 db
Eurolight 7x10W RGBW Led  6 db
300 W halogén derítő    3 db
500 W halogén derítő    3 db

Technikai felszereltség
fénytechnika

Árak 
 
15.000 ft + áfa / nap 
+ 1 technikus óradíja (1.500 Ft/óra)



Dimmer 

Showtec Light-Brick 4x5A – 4 csatornás 
Dimm & Switch pack 
 
12 db

Technikai felszereltség
fénytechnika - dimmer, vezérlők

Vezérlők 
 
Botex DC-1224 24 csatornás  
DMX console

Zero88 Leap Frog 48 csatornás  
fényvezérlő (2 univerzum)



Árak 
 
15.000 ft + áfa / nap 
+ 1 technikus óradíja (1.500 Ft/óra)

2db RCF Art 708 MK IV  
aktív hangszóró (állványokkal)
2db JBL EON 615  
aktív hangszóró (állványokkal)
2 db SHURE SM58  
mikrofon (állványokkal)
1 db SHURE SM57  
mikrofon (állvánnyal)
Yamaha MG12XU  
12 csatornás keverő

Technikai felszereltség
hangtechnika



Árak 
 
10.000 ft + áfa / nap 
+ 1 technikus óradíja (1.500 Ft/óra)

projektor
vászon
médiabox
lejátszóeszközök

Technikai felszereltség
vetítéstechnika



Kapcsolat 
Amennyiben felvenné velünk a kapcsola-
tot, kérjük, keressen minket bizalommal!

titkarsag@spiritszinhaz.com
+36 30 649 66 65

1023 Budapest,
Árpád fejedelem útja 3-4.

www.spiritszinhaz.com


