Historie
Foderstoffen ejes af
Musik- og Kulturforeningen
Foderstoffen,
hvis primære formål er at iværksætte og afholde musik- og kulturarrangementer.
Se mere på www.foderstoffen.dk.
Musik- og kulturhuset Foderstoffen
er igennem sine mere end 20 års
eksistens blevet et anerkendt og
respekteret spillested, hvor mange
af Danmarks bedste musikere siden 1992 har optrådt.
Foderstoffen er foreningsbaseret
med vedtægt og bestyrelse.
Foderstoffen har i dag 700 medlemmer og sender nyhedsmails til
mere end 1000 personer.

Foderstoffen bygger på værdierne
- oplevelse og engagement.

Or ganisationsnavn

Det handler om at give publikum
en unik oplevelse af højeste kvalitet.

Foderstoffen

Engagement er forbundet med Foderstoffens mange frivillige, der driver stedet.

Linje med forretningsmærke her.
Tlf.: 555 555 5555

Skal du holde fest?

Foderstoffen har en sponsorklub
med mere end 60 private virksomheder.
Foderstoffen gennemfører 25 – 30
koncerter og arrangementer om
året. Publikum kommer fra hele
Fyn, enkelte fra Sjælland og Jylland.
Herudover udlejes Foderstoffen til
private arrangementer.

Så er Foderstoffen det perfekte sted.

Rudmevej 121, Rudme, 5750 Ringe
Tlf: 30 27 34 99
www.foderstoffen.dk

I Foderstoffen findes:

Priser:

Foyer med plads til 60-80 spisende gæster.

Leje af Foyer: 3.100 kr.
Leje af Foyer og Koncertsal: 5.200
kr.

Foyer kan også bruges som velkomstsal ved leje af hele Foderstoffen.

Inkluderet i lejen er: varme, lys,
stole, borde, service til 100 personer samt slutrengøring.

Foyer kan lejes separat.

Koncertsal med plads til 100-120
spisende gæster.
Stole, borde, service til 100 personer.

Salen vil normalt være til rådighed
til pyntning m.v. aftenen forud for
lejemålet.
I foyer udstilles kunst. Dette må
ved udlejning ikke fjernes.

Koncertsal lejes sammen med foyer.

Bemærk:
Foderstoffen lejes ikke ud til ungdomsfester, og til arrangementer,
hvor der tages entré og/eller sælges mad og drikkelse.

Øvrige bemærkninger:
Handicapvenlige forhold
Terrasse med storartet udsigt over
landskabet.
Parkeringsplads til 100 biler

Køkken med gaskomfur, stor el-ovn,
separat opvaskeafdeling.

