Huset på höjdens mötesrum
Sociala köket
Antal platser:
Ca 14 personer runt bordet.
Möjlighet att ta in extra
bord/stolar.
Projektor:
Det finns en
nedrullningsbar
projektorduk framför
fönstret, projektor lånas i
receptionen (säg till vid
bokning).
Övrigt:
Finns matlagningsdel i
anslutning, med 3 spisar
/diskbänkar/diskmaskiner.
Mötesdelen/matsalsdelen
bokas alltid som en enda
lokal ihop med köket, det är
aldrig två parallella
bokningar i rummen.

Processrummet
Antal platser:
Ca 20 beroende på
möblering. Bord och stolar
finns att ställa fram.
Projektor:
Projektor/projektorduk finns
inte, dock finns möjlighet att
projicera mot väggen.
Projektor lånas i
receptionen (säg till vid
bokning).
Övrigt
Whiteboard

Mötesrummet
Antal platser:
6 platser runt bordet
Projektor:
Istället för projektor finns en
43" skärm med HDMI
Övrigt:
Whiteboard

Dramasalen
Antal platser:
Ca 50. I ett anslutande
förråd finns stolar att ställa
fram
Projektor:
Ja, projektor och
ljudanläggning, finns även
trådlösa mikrofoner

Galleriet
Antal platser:
Max antal i lokalen är 150
personer. Det finns
möjlighet att ställa fram
bord och stolar.
Projektor:
Nej
Övrigt
Galleriet ligger i anslutning
till entrén och receptionen.
Här hålls möten/
evenemang mot bakgrund
till de alster som skapats i
huset och som utgör husets
utställning.

Huset på Höjdens övriga lokaler
Bildateljén
Antal platser:
Beroende på möblering.
Standardmöblering 16
platser. Upp till 40 platser
runt bord (extra bord och
stolar finns att ställa upp)
Övrigt:
7 stafflier, 5 symaskiner
Tillgång till diskbänk och
vatten

Danssalen
Antal platser:
Ca 30, beroende på
aktivitet
Övrigt:
Ljudanläggning finns.
Salen bör endast brukas för
dansverksamhet eller
liknande. Ytterskor ej
tillåtna.

Podstudio
Ljudisolerat inspelningsrum
med ett bord och 4 stolar.
Rummet är utrustat med 4
mikrofoner och hörlurar,
ljudkort och hörlursförstärkare.
Kontakta receptionen för
tekniklista.
Det finns möjlighet att låna
MacBook Pro 15" med Logic X
programvara.

Filmstudio och
filmredigeringsrum
Bakgrundspappersfondset med
green screen.
Till utlåning finns monitorer,
kameror, objektiv, lampor,
reflektorer, flaggor,
ljudinspelare mm. Kontakta
receptionen för tekniklista.
Två filmredigeringsrum varav
det ena har 2 redigeringsstationer (med 4 platser) och
det andra 2 redigeringsstationer (med 2 platser). Där
finns iMac, extra datorskärmar,
högtalare samt hörlurar.
Program som används är
Adobe Premiere.

Musikstudio
Huset har två musikstudios
varav en större och en mindre.
Båda rummen har iMac, extra
datorskärm, klaviatur med
midiutgång, mikrofon,
högtalare, hörlurar. Båda
rummen är akustikbehandlade.

Biografen
Filmvisningsrum med projektor,
blue-rayspelare och surroundljud. Det finns möjlighet att
koppla in dator via HDMI.
Biografen har plats för ca 10
personer (ej biografstolar).

Öppettider
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar
Lördagar
Söndagar

Stängt
13-19
13-21
13-19
13-19
11-15
Stängt

Det finns möjlighet att boka rummen
även utanför husets öppettider, kontakta
receptionen för mer information.

Adress
Huset på höjden
Engelbrektsvägen 47
177 51 Järfälla
Kontakt
hph@jarfalla.se
08-580 227 10
070-002 30 58
För mer information:
jarfalla.se/hph

