
          Særlige forhold omkring brug  
          af lys- og lydanlæg samt projektorer. 

 
 

 
             Adgang til lys- og lydanlæg samt projektorer indgår ikke automatisk  
             som en del af lejen, men kan lejes på særlige betingelser. 
 
       

1. Ved ønske om at benytte enkelte, eller begge dele, skal det aftales i så god tid, at   
instruktion af den ansvarlige bruger kan gennemføres. 

 

2. ØP kan afvise at åbne for anlægget i teatersalen, eller give adgang det mobile anlæg,  
 hvis der ikke er indgået aftale i forbindelse med kontraktskrivning, eller straks derefter. 
 

3.        Der kan stilles 1 kablet mikrofon, eller opkobles til afvikling af musik fra IPad eller 
IPhone til rådighed, på anlægget i teatersalen, uden beregning. Alt derudover skal 
betales med de i prislisten fastsatte priser. Vær opmærksom på, at visse former for 
anvendelse af anlæggene kræver medvirken af en operatør, og betales derefter. 

 

4.  Ved aftalt adgang til anlæg, instrueres lejer i brug. Der udleveres det nødvendige 
 udstyr, såfremt ØP er i besiddelse heraf, og anlægget indstilles til det aktuelle behov. 

 

5.  Det er ikke tilladt at pille ved, samt ændre indstillinger på anlægget. 
  Ved konstaterede ændringer eller forsøg herpå, tilkaldes reparatør på lejers regning. 
 

6:  Der kan afvikles musik eller PowerPoint show fra IPad, IPhone, PC eller Mac, fra anlægget  
                I teatersalen. Kabler forefindes. 
 

7: Til brug i andre lokaler forefindes en såkaldt Shortthrow projektor, der opererer på meget 
kort afstand. Lærred kan stilles til rådighed. 

 

8: Lysanlægget i teatersalen har faste indstillinger, og kan ikke ændres. Det kan dog ved         
særlige arrangementer forbindes til, og indgå i lyssætning på større styrepulte via DMX 
forbindelse.        

 

A PA anlæg med 1 kablet, samt 1 trådløs mikrofon. Kun Teatersalen Kr. 350,- pr. dag 

B 
PA anlæg med op til 4 kablede og/eller 1 trådløs + 2 microports 
Indbefatter klargøring og afvikling. Min. 3 timer. Operatør påkrævet. 
Kun Teatersalen 

Kr. 300,- pr. time 

C Fast LCD projektor m. stort lærred.      Stikforbindelser VGA og HDMI 
Kun Teatersalen Kr. 350,- pr. dag 

D LED Shortthrow projektor m. ell. u. lærred, til brug i andre lokaler            Kr. 500,- pr. dag 

A+C Leje af begge dele ved samme arrangement i Teatersalen Kr. 500,- pr. dag 

 1 kablet mikrofon eller opkobling til afvikling af musik på 
IPad/IPhone. Kun Teatersalen u. beregning 

      


