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Koncertinė įstaiga „Polifonija“ 

Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ – vienintelė valstybinė 

koncertinė įstaiga, įsikūrusi Šiaulių mieste. Nuo 1986 m. kolektyvas, 

skleisdamas profesionalųjį meną Šiaurės Lietuvos regione, užsiaugino ir 

pritraukė didelį būrį profesionalių muzikos bei renginių organizavimo 

specialistų, kurie nuo 2012 metų kuria jaukią, atpažįstamą bei ilgametes 

tradicijas palaikančią erdvę – kamerinę salę „Polifonija“.  

Įstaigoje dirbantys profesionalai gali padėti įgyvendinti net ir 

nutrūktgalviškiausius Jūsų įmonės, bendruomenės ar draugų norus. Įstaigoje 

esančios erdvės yra pritaikytos įvairiausioms konferencijoms, scenos 

pasirodymams, šventėms, ar netgi furšetams bei pobūviams. Taip pat, dėka vis 

jaunėjančio kolektyvo, laukiame ir netradicinių erdvės išpildymo užsakymų! 

KĮ „Polifonija“ erdvės: 

Didžioji salė: 

• 250 sėdimų vietų; 

• 2 grimo kambariai (pirmasis skirtas 1-4 asmenims, antrasis – 5-20 asmenų grupei); 

• Sceninis apšvietimas; 

• Projektorius; 

• Garso aparatūra; 

• 6 mikrofonai (4 stacionarūs ir 2 belaidžiai); 

• „BLUTHNER“ fortepijonas; 

• Tribūna; 

• Sceninės kėdės (tinka tiek orkestrui (juodos), tiek konferencijai (šviesiai rudos, 

paminkštintos); 

• Saugoma rūbinė; 

• Bilietų kasa;  

• Repeticijų salė su kabinetiniu fortepijonu (atokiau nuo pagrindinės salės). 

Mažoji salė:  

• 40 sėdimų vietų (su galimybe padidinti iki 55 vietų keičiant kėdžių išdėstymą patalpoje); 

• Keturi stalai (tinkami rengti furšetus, seminarus ir pan.) 

• Vitrininiai langai į vidinį kiemelį-terasą; 

• Parodai rengti pritaikytos sienos; 

Foje erdvė: 

• Pritaikyta ekspozicijoms; 

• Pastato stoglangiai sukuria natūralų erdvės apšvietimą; 

• Aukštos lubos, tinkanti erdvė instaliacijoms. 

 

Užteks permokėti už tai, kas prieinama. Susikurkime patys sau šventę! 
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Renginių Polifonijos patalpose organizavimo paslaugų kainynas (Eur.) * 

Didžiojoje koncertų salėje ne šildymo sezono metu 

be įgarsinimo paslaugos 

1 val. 60,00 

Moksleiviams, 

studentams, neįgaliųjų 

nevyriausybinių 

organizacijoms gali 

būti taikoma iki 30 

proc. nuolaida 

Didžiojoje koncertų salėje ne šildymo sezono metu su 

įgarsinimo paslauga 

1 val. 70,00 

Didžiojoje koncertų salėje šildymo sezono metu be 

įgarsinimo paslaugos 

1 val 80,00 

Didžiojoje koncertų salėje šildymo sezono metu su 

įgarsinimo paslauga 

1 val. 90,00 

Mažojoje salėje ne šildymo sezono metu 1 val. 30,00 

Mažojoje salėje šildymo sezono metu 1 val. 50,00 

Didžiojoje koncertų salėje ne šildymo sezono metu su 

užsakovo bilietais 

 10 proc. nuo surinktos 

už parduotus bilietus 

sumos 

Iki 100 parduotų 

bilietų 

Didžiojoje koncertų salėje ne šildymo sezono metu su 

užsakovo bilietais 

 15 proc. nuo surinktos 

už parduotus bilietus 

sumos 

Per 100 parduotų 

bilietų 

Didžiojoje koncertų salėje šildymo sezono metu su 

užsakovo bilietais 

 15 proc. nuo surinktos 

už parduotus bilietus 

sumos 

Iki 100 parduotų 

bilietų 

Didžiojoje koncertų salėje šildymo sezono metu su 

užsakovo bilietais 

 18 proc. nuo surinktos 

už parduotus bilietus 

sumos 

Per 100 parduotų 

bilietų 

Didžiosios koncertinės salės nuoma  repeticijoms 1 val. 50,00 -  

Projektoriaus nuoma 1 renginys 30,00 -  

 

*Kalėdinių, naujametinių švenčių metu (lapkričio 15 d.–gruodžio 31 d.) kaina didinama 30 % 

Nuomojant vieną iš pasirinktų salių, į paketą taip pat įeina: naudojimasis scena, grimo kambariais, 

rūbine ir wc patalpomis. 
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Koncertinė įstaiga „Polifonija“:  

Kamerinė koncertų salė 

 

 

 

„BLUTHNER“ fortepijonas 
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Grimo kambariai 
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Mažoji salė 

 

 

Šią salę galima pritaikyti pagal Jūsų pageidavimus: konferencijoms, furšetams, 

seminarams,  prekių pristatymams 
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Uždara terasa prie mažosios salės 
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Vestibiulis 
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Rūbinė ir kasa 
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