TARIEVEN EDUCATIE LUX | SCHOOLVOORSTELLINGEN & WORKSHOPS
Per 01-01-2019
Voor filmbezoek met een educatief doel hanteert LUX speciale prijzen.
Het tarief voor scholen die een besloten filmvoorstelling van een (actuele) film uit het LUX-aanbod willen boeken:
 35 tot 49 leerlingen
€ 5,25 p.p.*
 50 tot 69 leerlingen
€ 4,25 p.p.*
 vanaf 70 leerlingen
€ 3,75 p.p.*
Prijzen zijn incl. 9% btw. Begeleidende docenten mogen gratis mee (max. 1 per 10 leerlingen)
Ook bij de prijs inbegrepen zijn zaalhuur, projectiekosten en ontvangst door een gastheer/-vrouw.
Voorwaarden en extra kosten
 Minimaal 35 leerlingen (bij een kleiner aantal wordt de prijs van 35 leerlingen berekend).
 De besloten filmvoorstellingen zijn het hele jaar door te boeken op schooldagen.
 Starttijden tussen 08.30 en 12.30 uur.
 Voor middagvoorstellingen (starttijd later dan 12.30 uur) geldt een meerprijs van € 50 per boeking i.v.m.
het wijken van de reguliere filmprogrammering.
 Op 3D-films en/of films die langer dan 2,5 uur duren geldt een toeslag van € 1,50 per leerling.
 Voor films buiten ons reguliere programma geldt i.v.m. inhuur- en transportkosten een meerprijs van € 50
per boeking.
Tarieven educatieworkshops
Een workshop van 2 tot 2,5 uur op basis van 1 klas (ca 25 leerlingen) kost € 325. Bij afname van meerdere
workshops op dezelfde dag wordt korting in rekening gebracht. De workshops worden aangepast aan het niveau
en leeftijd van de leerlingen. Voor workshops op maat kan een passende offerte worden gemaakt.
Inleiding, nagesprek of filmcollege
Een korte inleiding (5 min.) door een van onze educatiemedewerkers is gratis bij te boeken. Een inleidend college
of een verdiepend programma zoals een Q&A of nagesprek door een gastdocent is te boeken vanaf € 95 (ca. 20
minuten). Een verdiepend filmcollege of verwerkingsles (op school of in de filmzaal, ca. 60 minuten) kost € 175.
Beschikbaarheid
De speciale filmprogramma’s zijn vaak in een beperkte periode te boeken, zoals het scholenprogramma van een
filmfestival als Movies That Matter of IDFA. De beschikbaarheid (data) staat altijd duidelijk vermeld op de
educatiepagina op de website van LUX.
Betaling / CJP
Betaling vindt plaats middels een (digitale) factuur of CJP-weborder. Bij de kostencalculatie wordt uitgegaan van
het aantal leerlingen waarvoor is geboekt. LUX is CJP-acceptant. Middelbare scholen kunnen een
schoolvoorstelling of workshop betalen middels CJP-weborder. Dit dient van tevoren worden aangegeven onder
vermelding van het CJP-schoolnummer en de naam van de pashouder. Bij betaling middels CJP-weborder wordt
geen factuur naar de school gestuurd, tenzij hierom wordt gevraagd.
*Prijzen per 01-01-2019 zijn inclusief 9% btw.

Meer informatie: www.lux-nijmegen.nl/educatie
Contactgegevens: Afdeling Educatie LUX, educatie@lux-nijmegen.nl

