TEKNISKE SPECIFIKATIONER VEDR. TEATERSAL OG SCENE.
Teatersalen er 155 m2 uden balkon og scene.
Målene er: Bredde 10 mtr. Længde er 15,5 mtr.
Salen kan mørkelægges.

PERSONBELASTNING:
200 ved opsætning af stolerækker + 60 på balkonens faste stole, eller 150 ved opsætning af borde
og stole, eller 250 stående + 60 siddende på balkon.
Brandmyndighederne foreskriver fri plads til flugtveje langs vægge og rundt om alle forhindringer
på min. 130 cm. Andre opstillinger skal lejer selv søge godkendt af brandmyndighederne, inden
arrangementets start.

SCENE: 70 m2 + 8 m2 i damesiden.
Scenen er udstyret med diverse tæpper med træk, blåt Cabarettæppe, mørkerødt eller hvidt
bagtæppe, sort kan arrangeres. Sorte soffitter og sideben samt mørkerødt fortæppe. Der er dør i
bagenden til indladning af grej. Indladningshøjde over udenfor liggende terræn er 1,6 mtr.
Mulighed for håndtering af grej fra scenens forkant til kælderen.
Scenen er 10 mtr. bred, og 7 mtr. dyb. Praktisk dybde imellem bagtæppe og fortæppe 4,5 mtr.
Kan med noget besvær øges. Prosceniet er 6,5 mtr. bredt, og 3 mtr. højt over scenegulvet.
Scenegulvet er hævet ca. 1,2 mtr. over salens gulv. OBS: Scenegulvet hælder 18 cm. fra bagvæg og
til sceneforkant.
ØP har 16 kraftige scenepodier i dimensionen 168 x 90 cm. med udskiftelige ben i 3 højder.
Kan anvendes i alle lokaler. Der er løse slisker til transport af tungt grej mellem salen og den
bagved liggende Mads Lange Stue. I damesiden er der ca. 8 m2 plads til ophold og med
trappeadgang til garderoben under scenen. Garderoben, som kan aflåses, har sminke- og
omklædningsfaciliteter, køleskab, strygejern /-bræt og 2 separate toiletter med bad.
OBS: Medbring selv håndklæder.

EL-FORSYNING:
På scenen 1 stk. 3 x 32 Amp. + 2 stk. 3 x 16 Amp. CEE stik. Overgangskabel fra 32 Amp. til 63 Amp
forefindes.
I bagenden af salen yderligere 1 stk. 3 x 16 Amp. CEE stik. Derudover er der mange 230 V.
stikkontakter fordelt rundt om i scenerum og sal.
Ved brug af ØP’s, eller egen medbragte scenebelysning, ekstra AV udstyr, køleskabe, fadølsanlæg,
DJ anlæg og lign. skal der betales separat for strømforbruget.

LYS- OG LYDUDSTYR:
3 faste LED lysbjælker som belysning på scenen der kan indgå som en del af anden lyssætning via
DMX-kabel. Ved koncerter skal forventes brug af yderligere belysning.
Adgang til fastmonteret forstærker med 1 stk. kablet mikrofon og højttalere til brug ved møder
generalforsamlinger, og lign. er uden beregning
Der er teleslyngeanlæg i salen, dog ikke på balkonen.
Der kan yderligere tilkøbes operatørbetjent adgang til PA anlæg med op til 4 stk. microports m.
headsets, 1 stk. håndholdt kabelfri + 1 kablet mikrofon, samt fastmonteret LCD projektor med
stort lærred. Stikforbindelser: HDMI og VGA.

NB: Husets lys- og lydudstyr må ikke betjenes uden forudgående instruktion.
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