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Grieghallen er sertifisert for Scenekunst 
gjennom Miljøfyrtårn. Det betyr at vi tilrettelegger 

for at du som arrangør kan minimere
miljøpåvirkningen og sammen med oss bidra

til en mer bærekraftig fremtid.

Vi er Klimapartner og Miljøfyrtårn
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Vi er Klimapartner og Miljøfyrtårn

Om du velger oss som arena for din forestilling eller
konsert er det mange av kriteriene for Scenekunst

som allerede er innfridd og tilrettelagt for.
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Informasjon
Vi informerer publikum om våre miljøtiltak
både i forkant av besøk, og på huset.

Alle ansatte og samarbeidspartnere har 
nødvendig opplæring om driften av
Grønn Scenekunst.

Transport
Vi tilrettelegger for miljøvennlig transport, 
og har blant annet sykkelparkering og
bysykler lett tilgjengelig.

Energibesparende tiltak
Vi har fokus på energibesparende tiltak
på alt fra oppvarming, til bærekraftig
tekniske løsninger.

Innkjøp
Grieghallens hovedsamarbeidspartnere
og leverandører er miljøsertifiserte.

Engangsartikler
Vi reduserer bruk av engangsemballasje
til et minimum.

Avfall
Vi har et godt system for kildesortering og 
det finnes miljøstasjoner på hele huset.

Vi avklarer bruk av eventuelle fasadebannere
og annet informasjonsmateriell med kunde
i forkant av konferansen. Brukte fasade-
bannere blir omgjort til bærenett og andre
produkter etter forestilling.

Servering
Vi tilbyr økologiske alternativ og en
meny med minst mulig bruk av kjøtt.

Vi bruker ikke fisk og skalldyr som
har rødt lys i Sjømatguide fra WWF.

Vi prioriterer bruk av
lokalproduserte råvarer.

Vi jobber med å redusere matsvinn og 
benytter blant annet Too Good To Go.

Lydnivå
Vi har fokus på sikkerhet for publikum
og ved arrangementer som medfører
støy over 92 dB har vi hørselsvern
lett tilgjengelig.

K R I T E R I E R  O P P F Y L T  A V  
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Transport
Vi oppfordrer deg som arrangør til å
benytte miljøvennlige transportmidler for 
produksjon, utøvere og publikum.

Innkjøp
Innkjøp og bruk av materialer og utstyr, for 
eksempel byggematerialer, rekvisitter, kostymer, 
teatersminke og reklamemateriell, skal være
minst mulig miljøbelastende.

Engangsartikler
Redusere bruk av engangsartikler som
vareprøver, reklameartikler, give-aways 
til et minimum.

Scenerøyk og strobelys
Det skal brukes minst mulig glykol-
og mineraloljebasert scenerøyk. 
Dersom strobelys brukes, skal
publikum informeres. 

Annet
Det skal ikke praktiseres frislipp av
ballonger, plastbasert konfetti, glitter 
eller andre effektmaterialer som kan
bidra til forsøpling.
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Lisbeth Mundheim Hofstad
SALGS- OG MARKEDSSJEF

+47 416 44 273

lisbeth.hofstad@grieghallen.noHar du noen spørsmål?
Vi hjelper deg gjerne

med å gjøre ditt 
arrangement grønt! Hanne Thunestvedt

PROSJEKTLEDER

+47 414 26 638

hanne.thunestvedt@grieghallen.no
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Vi produserer honning
på taket som inngår i

våre menyer

Vi resirkulerer og gir
avfall nytt liv

Vi tilbyr bærekraftig og
kortreist mat, og vi 
reduserer matsvinn

Vi prioriterer innkjøp av
bærekraftig teknologi

for å redusere
energiforbruket

Vi oppfordrer deg til å
velge bærekraftig

transport til oss

Vi oppfordrer deg
til å gi en opplevelse i

gave til den som har alt

En bærekraftig arena

Les mer om vårt bærekraftige 
arbeid på grieghallen.no

https://www.grieghallen.no/baerekraft/

