Scenemesterbrev

En anderledes teaterkoncert
ANKOMST:
Vi ankommer hos jer tre timer inden spilletid. Vi skal bede om 2 voksne til at
hjælpe med indlæsning og opstilling, samt nedtagning og pakning efter
forestillingen. Under opstilling og 1 time før forestillingens start skal der være en
person med kendskab til stedets tekniske og elektriske installationer til stede.
Nedpakning 2 voksne ca. 1 time.
INDLÆSNING:
Vi ankommer med 1 stk. 7 meter kassebil. Det er vigtigt, at der er sørget for plads
til parkering og aflæsning af bilen. I tilfælde af sne skal der være ryddet, ved
indlæsningsstedet før opstillingsstart.
SCENE:
Minimumskrav for scenens mål er en bredde på 4 meter, en dybde på 3 meter og
en højde på 60 centimeter, samt en ”frihøjde” på selve scenen på minimum 3
meter. Scenen skal være stabil og sikkerhedsmæssigt godkendt. Der skal være
trapper til at komme op på scenen, samt mulighed for at gå ned til publikum.
Såfremt dette ikke kan efterkommes, henvend dem venligst til kontaktpersonen for
teknikken. Sceneareal og sideplads skal være ryddet og rengjort. Sceneloftet skal
være tømt for jeres egne effekter. Hvis I har en sort inddækning, vil vi gerne have
lov til at bruge den. Hvis den allerede hænger oppe, behøver I ikke at pille den ned.
GARDEROBER:
Vi skal bruge opvarmede garderobe til 2 herrer + 1 teknikere. 3. timer før og en
time efter spilletid.
LYS/LYD:
Udtag til brug for lys skal være 3 x 240v 10 amp.
Udtag til brug for lyd skal være 1 x 240v 10 amp. Begge udtag skal leveres i
umiddelbar nærhed af scenen. Der anvendes godkendt trådløs mikrofon.
LYDPULT/ LYSBORD:
Lysbord og lydpult (bredde 2 m x dybde 2 m) placeres centralt i salen, og således
at der er frit udsyn til hele scenen.
TEKNISKE SPØRGSMÅL:
Lyd/lys:
FORESTILLINGEN:
Ca. 90 minutter 20 min. pause. (Pause efter ca. 45 min.)
Kontakt:
Jensen & Marcussen
Tlf.: 42 13 82 83 – 40 42 36 94

