
TEKNIK OG 
UDSTYR

SCENERUMMET 

• Mål: Ca. 16 m x 15 m – loftshøjde til rig 7m.  

• Åbne Scene har en publikumsopbygning (spring på 
40), der kan rulle ind og ud efter behov. 

• Spilleareal med udrullet publikumsopbygning (ekskl. 
side/bagtæppe): 13,8 m bred x 7,8 m i dyb. 

• Helt rullet ind måler publikumsopbygningen 14,85 m i 
bredden og 2,35 i dybden. 

• Opbygningwn er godkendt til 240 personer. Hvis der 
skal være teknikborde på tilskuerpladserne, skal man 
fraregne 6-10 pladser. 

• Scenerummet har sort trægulv på beton. 

• Der er to garderober med bad, som hører til scenen.

KONTAKT 

• For yderligere information eller spørgsmål kontakt Erik 
Jørgensen: erik@godsbanen.dk / +45 40429988. 

UDSTYR  

Åbne Scene er udstyret med et antal lamper, rig, projektor 
etc. som indgår i lejen. 

Lyd 
• PA-front – L-Acoustics ARCS L-C-R system 
• PA-front – L Acoustics Amps Amps LA4x 
• Mix: Midas Venice 32/4
• 4 stk. Monitor – D&B Max 15
• 2 stk. EQ – dbx 231s (dobbelt eq)
• 2 stk. Amps – D&B P1200A (amp MAX)
• 1 stk. Mic’s – Band set-up
• 1 stk. Yamaha SPX 900

Lys 
• Mix: MA1 ultra-light 
• 98 stk. Dæmper kanaler Ma 2,3 KW digital dimmer
• 28 stk. ETC fresnel 750w 
• 10 stk. ETC profil 750x 25-50 grader m/irisblænder
• 30 stk. Par 64 (cp 60-61-62)
• 8 stk. ADB Horisont 1000w
• 1 stk. Robert Juliat HMI1200c (Følgespot)
• 1 stk. Martin magnum pro 2000 (Røgmaskine)
• 1 stk. Martin magnum 2500Hz (hazer – mindre støj)
• Fast publikums- og indgangslys. 

Tæpper
• 10 stk. Bueben 2m bred x 7m høj 
• 1 stk. Bagtæppe 14m bred x 7m høj 

Andet udstyr, tekniktimer etc. tillægges lejen. Bemærk, at 
det er en betingelse for at leje Åbne Scene, at man kon-
takter teamkoordinator Erik Jørgensen og aftaler anslået 
forbrug af tekniktimer. 


