CITÉN VUOKRAHINNAT 2019
Ateljeiden perusvuokra on 473€ (25/27m2) tai 495€ (35/40m2) kuukaudessa. Perusvuokran
lisäksi alle viiden kuukauden asumiseen tulee kuukausittain jokin seuraavista lisistä:
yksi kuukausi:
kaksi kuukautta:
kolme kuukautta:
neljä kuukautta:

150€ / kk
66€ / kk
25€ / kk
15€ / kk

Esimerkki: Taiteilijalle on myönnetty 35m2 ateljee kolmen kuukauden ajaksi. Kuukausittainen
vuokra on siten 495€ + 25€ = 520 euroa/kk.
Aveceista/työparista, lapsista ja vierailijoista peritään AINA lisämaksu. Ateljeessa voi
samanaikaisesti asua korkeintaan kaksi aikuista (joista vähintään toinen on taiteilija, jolle
ateljee on myönnetty) ja yksi lapsi (max. 7 v.).
Ennalta ilmoitettuna koko työskentelyn ajaksi:
työpari, joka myös on saanut residenssipaikan säätiöltä:
avec (puoliso / vanhempi lapsi / vieras):
lapset 0-7 v.:

133€/kk
160€/kk
117€/kk

1-7 päivän vierailu (1-6 yötä):
129€
64€

vieras
lapset 0-7 v.:

Jos vieras viipyy korkeintaan kuukauden, vierailu maksaa 233€. Vieraiden saapumisesta on
kysyttävä ja neuvoteltava aina etukäteen vastaanoton kanssa. Pianon tai flyygelin vuokra
peritään vain, mikäli soitinta käytetään:
flyygeli
piano

98€ /kk
81€ /kk

ADDITIONAL MONTHLY SERVICES FOR 2019
(euros)

Extra fees for short stays
1 month-stay

150

2 month-stay

66

3 month-stay

25

4 month-stay

15

Additional night

40

Artist co-resident

133

Visitor (during the whole stay)

160

Visitor (short stay)

233

Visitor (for one week or less)

129

Child aged to 7

117

Child aged to 7 (for one week or less)
Moving expenses and/or monthly extension surcharge

64
120

Collective workshops (engraving, silkscreen)

94

Ceramic kiln (one cooking)

32

Upright piano (studio)

81

Baby grand piano (studio)

98

Rehearsal studios
2nd, 3rd, 4th floor studios or studio 1, 2 or 4, 35 m² - hourly rate

7

2 , 3 , 4 floor studios or studio 1, 2 or 4, 35 m² - monthly rate (50 hours max.)

65

Studio 3 upright piano or baby grand piano, 70 m² - hourly rate

10

Studio 3 upright piano or baby grand piano, 70 m² - monthly rate (50 hours max.)

80

Studio 5 baby grand piano / dance, 100 m² - hourly rate

19

nd

rd

th

Studio 5 baby grand piano / dance, 100 m² - monthly rate (50 hours max.)
Auditorium ( rehearsal) – one hour rate
Auditorium (public event) – one hour rate
French lessons (two hours)

Parking
Parking (for one week)

In case of cancellation one month before the date of arrival, the studio will be charged.
In the event of early departure, the ongoing month and the next month of the service charges are due.

135
31
125
10

145
85

