Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg. Tlf: 65 31 13 13
Kulturhusleder: Tue Fabricius tff@nyborg.dk
Husteknikere: Peter Frausing - tlf 30 90 09 02

Scenens dimensioner:
Bredde: 12 m
Dybde: 11 m
Loftshøjde: 7,3 m

Proscenieåbning:
9,2 m bredt og består af en
bue for oven, som er 5,8 m høj
på midten og 4,2 m i siderne.

Side-scene:
Ved indgangspartiet i
kongesiden er der et åbent
sidescene-rum på 20 m2.

Lydanlæg:
●

Veldimensioneret L’acoustics Arcs system. Mulighed for let betjening til foredrag, møder
m.v. Se mere på side 5.

Scenetræk, podier, sideben, sofitter og drejescene
●
●
●

14 motoriserede scenetræk i scenerummet, maks vægt pr bom 200 kg, max højde 6,5 m.
3 motoriserede salstræk, maks vægt pr bro 250 kg
Motoriseret drejescene Ø 8 m

9 scenetræk er fordelt i forreste halvdel af scenerummet med 45 cm afstand. 5 træk er fordelt over
bagerste halvdel af scenerummet. Betjeningspanelet er monteret i damesiden. Personen som
betjener scenetræk, drejescene og salstræk skal have frit udsyn og være opmærksom på farer
ifb. brug af motoriserede træk. Vi har 6 stk sorte sideben, 2 stk sorte topsofitter, samt et sort
bagtæppe som kan lånes. Som udgangspunkt hænger sort bagtæppe på bagerste træk og 2 sæt
sideben når I ankommer.

Adgangsforhold og indlæsningsrampe
●
●

Der er læsserampe direkte til scenen.
Rampen kan justeres i højden

Der er fri parkering ved indlæsningsrampen, som befinder sig i kongesiden - på venstre side af
huset - set fra Nørrevoldgade. Selve rampen er 1,5 m bred. Døråbningen er 1,92 m bred og 2,23 m
høj, men går skråt mod døren. Se billede på næste side. Rampen er hydraulisk, flytbar og kan
justeres i højden til sættevogn m. lift eller kassevogn. Justering af læsserampen foregår sammen
med husets tekniker. Indlæsning fra jordniveau foregår med en ekstra rampe.

Garderober:
Vi har i alt 4 garderober med spejle, stole, varme, lys, strømudtag og håndvask.
●
●

I kongesiden er der 1 stk garderobe på 8,75 m2. Denne garderobe fungerer delvist som
teknik depot
I damesiden er der 3 stk garderober på hhv. 5,75 m2, 6,5 m2 og 8,4 m2.

Læsserampe.

Load in løsning med 2 biler. Bemærk at læsserampen hviler på liften, hvilket er korrekt

9 motoriserede træk fordelt på forreste halvdel af scenen

Her hænger et bagtæppe på bagerste træk. Der er 5 træk fordelt på bagerste halvdel af scenen

Salen i teateropstilling set fra scenen. 12 rækker på flytbar teleskoptribune

Load in

Lyd og lys specs:
Simpel modus med nem betjening
Til foredrag, møder, præsentationer eller små teaterforestillinger findes en betjeningsboks foran
scenen, med mulighed for 4 trådløse mikrofoner (2 headset og 2 håndholdt - eller 3 headset og 1
håndholdt - eller 4 headset og ingen håndholdt), projektor til HDMI, minijack kabel, og almindeligt
scenelys. Det er meget brugervenligt og kræver ikke teknikers tilstedeværelse.
Alt andet, f.eks. turnéteater, koncert eller arrangementer med mere end 4 igangværende
trådløse mikrofoner eller ekstra scenelys, kræver teknikers tilstedeværelse, som minimum ved
opstart og afslutning!
Lyd:

Lys:

PA:
4 x L’acoustics Arcs focus pr side (3 focus, 1 wide)
6 x L’acoustics SB18
4 x L’acoustics x8 front fill
2 x L'acoustics X12 delay midt
2 x L'acoustics X8 delay balkon

14 stk Robe LEDbeam 150 (moving head)
12 stk Cameo Flat Pro18 (wash RGBW)
6 stk Cameo Auro Spot 400 (moving head)
8x Martin Allure Spot (MOVING HEAD)
Ca. 20 parlamper
10 stk fresnell
6 stk 36 grader source four jr. profil spots
10 stk Showtec suntrips monteret a 2 stk på 5 x 3m
truss m. baseplates
7 stk profil spots
5 stk 4-lite blinders

Alt er på individuelle LA4x forstærker kanaler,
pånær x8 front fill, som er 2x2.
Linjer:
4 x XLR i gulvbrønd FOH:
4 x XLR i scene dameside
Analog eller AES
LR input eller LR + sub separat
2 x Dante cat5
3 x disponibel cat5 og m. patch på scene og i kælder
Monitor:
8 x L’acoustics X12 på 8 LA4x kanaler
Mixer:
Yamaha CL5 m. 2 x rio3224 - i alt 72
mikrofon-indgange
Wireless:
1 x ULXD quad reciever
4 x ULXD-1 lommesender HSP-4 el. 4066
2 x ULXD-2 KSM8 håndholdt
24 x sennheiser ew100 (receiver+lommesender)
Diverse:
Standard mikrofonpakke, stativer, kabler m.v.
Teleslynge
NewCord teleslynge med ekstra loop for balkon.
Bemærk at teleslyngen kan give forstyrrelser m.
singlecoil guitarpickupper, og den kan derfor
anmodes slukket af husets tekniker.

Styring:
GrandMA on PC m. touch pc
6 kanals lysmixer i skab v. scenen.
Salslys:
Forefindes på DMX ch 100-112, univers 1(artnet eller
gennem husets MA2 konsol.
Linjer:
2x 16p Harting i front bom
Op til 4 stk gæste dmx i gulvbrønd FOH
Eller ARTNET m. op til 8 universer
1x Cat 5

