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Aalborg Teater søger en forpagter, der med respekt for teatrets  
særlige karakter, har en idé og et driftskoncept, der som minimum  
kan tilpasses teatrets besøgende og sæsonudsving.

TILBUDSMATERIALE 

FORPAGTER TIL  
AALBORG TEATERS 
 TEATERCAFÉ  
OG KANTINE

INDLEDNING
Den selvejende institution Aalborg Teater udbyder driften af Aalborg Teaters Teatercafe og kantine, herunder 
diverse barsalg.

Aalborg Teater opfordrer alle interesserede til at afgive tilbud på driften af Teatercafeen på de i udbudsmaterialet 
angivne vilkår.

Tilbuddet skal være Aalborg Teater, Jernbanegade 9-11, 9000 Aalborg i hænde senest 14. maj 2017.

Udbuddet af driften af Cafeen sker for en 4-årig periode startende 1. januar 2018 og med mulighed for forlængelse 
i op til yderligere 2 år.

Interesserede ansøgere kan, efter forudgående aftale, besigtige faciliteterne inden ansøgningsfristens udløb. 
Henvendelse om besigtigelse kan ske til direktionssekretær Helene Pilgaard Mortensen, adm@aalborg-teater.dk.

Eventuelle spørgsmål om udbuddet bedes rettet til økonomidirektør Marianne Lund Jespersen på telefon 
96316017/22676437 eller mail mlj@aalborg-teater.dk

DE FYSISKE RAMMER
Det forpagtede omfatter restaurant og bar samt kantine, som er beliggende i Aalborg Teaters bygning,  
Jernbanegade 9-11, 9000 Aalborg. 

TEATERCAFEEN er placeret i forbindelse med teaters publikumsfoyer. Teatercafeen har plads til 80 spisende 
gæster. Lokalet er bestykket med en bar. Derfra er der, via mellemgang med vareelevator, adgang til opvask/
afrydningsområde, produktionskøkken, lagerlokale, kontor og personaleomklædning samt personaletoilet.

KIOSK er placeret i selve publikumsfoyerområdet.

KANTINE er placeret i kælderniveau i anden bygning og sørger ud over bespisning af teatrets ansatte  
også for forplejning i forbindelse med teatrets interne mødevirksomhed. I kantinen er ligeledes føde/drikke- 
vareautomat. Kantinen har et lidt mindre produktionskøkken samt opvask og tilhørende lagerlokale.
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Ud over forpagtning af lokalerne omfatter forpagtningen også følgende:

• Møblement i form af borde og stole i restauranten
• Bardisk
• Inventar og driftsmateriel, der er fastnaglet
• Udsugningsanlæg
• Køkkeninventar
• Komfur og elektrisk grill
• Køleskab, fryser og opvaskemaskine
• Røremaskine

Forpagteren skal selv for egen regning anskaffe og vedligeholde:

• Køkkenredskaber
• Service, bestik og glas
• Linned/duge

Se i øvrigt tegninger over lokalerne.

AKTIVITETSNIVEAU OG PUBLIKUM
Teatrets aktivitetsniveau pr. sæson udgøres først og fremmest af omkring 350 forestillinger i Jernbanegade med 
omkring 80.000 besøgende, heraf er de ca. 20.000 børn. Derudover bliver Store Scene benyttet nogle få gange pr. 
sæson til interne eller eksterne arrangementer som eksempelvis konferencer, årsmøder, firmaarrangementer 
o.lign. 

Teatersæsonen er sædvanligvis opdelt i fire bølger, hver bølge bestående af spilleperioder på 5-6 ugers varighed. 
Teatercafeen skal som minimum være åben for teatrets gæster i disse spilleperioder hvor der spilles på Store 
Scene og/eller Lille Scene. Åbningstiden i spilleperioder er 17.00 – 22.00 mandag til fredage og 14.00 – 18.00 
på lørdage. Endvidere skal Teatercafeen være åben ved publikumsarrangementer udover dette, hvor det efter 
teatrets skøn er ønskeligt at cafeen holdes åben. Der er i foråret 2018 planlagt lørdagsarrangementer, der skal 
gennemføres jf. plan.

Teatret er åbent overfor initiativer i Teatercafeen som på nye måder tiltrækker publikum og øger opmærksom-
heden omkring teatret. Der er mulighed for at etablere særskilt adgang til Teatercafeen, og det vil være muligt 
også at holde cafeen åbent i tidsrummet uden for forestillingerne.

Kantinen forsyner i dag i gennemsnit 50 medarbejdere med varme måltider, dertil kommer salg fra kold buffet  
– salat og brød m.m. Hovedformål med kantinen er at sikre medarbejderne mulighed for køb af måltider.

FORVENTNINGER TIL DRIFTEN OG MARKEDSFØRINGEN
Teatercafeens hovedformål er at skabe en helstøbt teateroplevelse og medvirke til at tiltrække potentielle teater-
gængere i alle aldre. Teatret har en helt særlig rytme, som kræver fleksibilitet af forpagteren og lyst til at være en 
aktiv del af huset. 

Fokus og dagligt omdrejningspunkt på teatret er ”næste forestilling”. Det er derfor særligt tidsrummet før og 
efter forestilling, der skal byde på attraktive muligheder for publikum som en naturlig del af et teaterbesøg. 

Teatret er åbent overfor andre tiltag, der kan skabe yderligere liv på teatret.  
 
Da restauranten udgør en integreret del af teatret for publikum, forventer vi, at forpagterens personale er  
dygtige, modne og servicemindede og altid repræsenterer teatret på bedste vis.   
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Som en del af teatret skabes der således et naturligt kundeunderlag, men det er op til forpagteren i samspil  
med teatret at være primus motor på salgsfremmende tiltag til gavn for både restaurant og teater. Forpagteren 
har ansvar og økonomisk forpligtigelse til markedsføringstiltag. Aalborg Teater ønsker at restaurantens grafiske 
koncept kommer til at ligge op ad teatrets koncept.

FORPAGTNINGSPERIODE
Med mindre andet aftales er forpagtningsperioden på 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år efter  
gensidig drøftelse. 

FORPAGTNINGSAFGIFTER OG DRIFTSUDGIFTER
Forpagtningsafgiften er omsætningsafhængig og andrager 10 %, dog med en årlig forpagtningsafgift på minimum 
150.000 kr. ex. moms. Der er særskilt måler på el og gas i Teatercafeen og forpagter betaler forbrug på dette.  
Teatret betaler forbrugsafgifter i form af varme og vand. 

Vedligeholdelse af det lejede påhviler teatret, der også varetager rengøring af Teatercafeens serveringslokale  
ex. bardisk.  Rengøring af lokaler ex. serveringslokale påhviler forpagter. Ved ikke-teaterrelaterede arrange- 
menter forestår forpagter ligeledes rengøring af serveringslokale.

Løsøreforsikring samt driftstabsforsikring tegnes af forpagter, som også afholder udgifter hertil.

Den hidtidige drift af Teatercafeen har givet følgende omsætning ex. moms:

2013 2014 2015 2016

OMSÆTNING  
TEATERCAFE  
EX. MOMS

1.500 t.DDK 1.677 t.DDK 1.649 t.DDK 1.700 t.DDK

OMSÆTNING  
KANTINE  
EX. MOMS

473 t.DDK 467 t.DDK 455 t.DDK 446 t.DDK

RYGEPOLITIK
Aalborg Teater er 100 % røgfri.

SIKKERHEDSSTILLELSE
Forpagter skal stille en bankgaranti eller anden garanti fra anerkendt kreditinstitut eller forsikringsselskab på 
150.000,- som sikkerhed for alle forpligtelser i forbindelse med indgåelse af aftale.

NÆRINGSBREV OG ALKOHOLBEVILLING
Forpagteren skal selv indhente næringsbrev og alkoholbevilling (kl. 24- bevilling).
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AD MADKONCEPT
TEATERCAFEENs hovedformål er at skabe en helstøbt teateroplevelse og medvirke til at tiltrække potentielle teater- 
gængere i alle aldre. Vi sætter stor pris på, at der er samspil mellem restaurantens tilbud og de enkelte teaterfore- 
stillingers genre og publikumssammensætning. Aalborg Teater ser gerne, at cafeens muligheder udnyttes yderligere. 

KANTINENs hovedformål er at sikre medarbejderne mulighed for køb af måltider. 
 
Alle varer, der serveres og forhandles, skal være af god kvalitet, og priserne skal være rimelige. 

Forpagteren har frit valg mellem ønskede leverandører. Aalborg Teater kan dog forlange, at forpagteren ophører 
med samhandel med en leverandør såfremt denne på grund af etiske forhold eller handlemåde kan medføre en 
negativ omtale af Aalborg Teater.

KRITERIER FOR UDBUDDET
Der vil ved udvælgelsen blandt tilbudsgiverne blive lagt vægt på følgende kriterier:

• Mad- og driftskoncept for såvel café som kantine (50 %)
• Samarbejde med teatret (25 %)
• Erfaring (25 %)

Udbyder vælger mellem alle indkomne tilbud i henhold til de anførte tildelingskriterier, men forbeholder sig dog 
også retten til at forkaste alle tilbud.

AD SAMARBEJDE MED TEATRET
Teatret lægger vægt på konkret beskrevne tiltag i form af events og andre arrangementer, som kan bidrage til at 
højne besøgstallet samt højne publikums kvalitetsmæssige oplevelse ved deres besøg i Aalborg Teater.

AD ERFARING
Tilbudsgiveren opfordres til at redegøre for tilbudsgivers/den daglige leders erfaring indenfor drift af restaurant-
virksomhed, idet det vil indgå i vægtningen, hvilket erfaringsgrundlag tilbudsgiveren/dennes daglige leder har.

KONTAKT OG ANSØGNING
Interesserede ansøgere kan, efter forudgående aftale, besigtige faciliteterne inden ansøgningsfristens udløb. 
Henvendelse om besigtigelse kan ske til direktionssekretær Helene Pilgaard Mortensen, adm@aalborg-teater.dk.

Ansøgningen skal indeholde et bud på driftskoncept og sortiment samt overvejelser omkring cafeen og kantinens 
gensidige betydning og samspil. Derudover skal ansøgningen indeholde oplysninger om ansøgerens faglige  
baggrund og relevante erfaring med cafedrift.


