TECHRIDER SØNDERBORGHUS
BLACK SPOT

Teknisk info for Sønderborghus, Black Spot.

Adresse
Sønderborghus
Martin Nyrops Plads 2
6400 Sønderborg
tlf. 88 72 42 36
email: sonderborghus@sonderborg.dk

Kontakt personer
Overordnet kontakt: Lars Ole Hansen: loha@sonderborg.dk - 27903749
Load in:
Martin Nyrops Plads 2a, 6400 Sønderborg

Da vi glæder os usandsynligt meget til at se jer, skal i lige have en lille oversigt over hvad der venter jer.
Alt er selvfølgelig i god stand og velholdt, så selvom at noget af grejet ikke er funklende nyt, er det pudset og
veltrimmet..
Pa specs:
console:

Midas M32. Front og mon EQ i Pult

PA:

2 stk. aktive db Stage Opera 82-15 top
2 stk. aktive db Stage Opera 6118 sub

Monitors:

6 stk. D&b mon 15, passiv delt, på 6 sends

Monitor Amps:

2 stk. AB 900a
1 stk. D&b p1200l

Ex. Outboards:

Ingen ud over 1 stk. CD afspiller

Mic’s:

2 stk. Sennheiser e906
3 stk. Sennheiser e604
5 stk. Shure Beta 58a
1 stk. Shure Beta 52
1 stk. Audix D6
2 stk. Audix D2
1 stk. Audix D4
3 stk. Audix f9
1 stk. Shure Beta 91
6 stk. Shure sm57
1 stk. Shure SM 58
6 stk. LD 2 DI

Og der er da også dem her,
hvis man spørger pænt:

1 stk. Shure Beta 87
2 stk. Shure sm57
1 stk. Shure sm58
1 stk. Shure Beta 57
1 stk. AKG 535
1 stk. AKG D112

a
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2 stk. AKG C214
3 stk. AKG c3000
2 stk. Sennheiser 421
2 stk. Sennheiser 521
1 stk. EV RE20
2 stk. RØDE NT2
1 stk. RØDE NT4
1 stk. SC8401 DI
2 stk. Shure GLX D1 Wireless Hånd

Stativer:

8 stk. Hi-stands m. bom
7 stk. Low-stands m. bom

Miscellaneous:

Mutlikabel er analogt, og placeret i dameside eller Stage left.. hvis
man ikke er til teater.

Lys spec:
Desk:

1 stk. LSC 24 kanals Maxim

Dimmers:

1 stk. LSC Redback 12 ch. dimmer

Front:

4 stk. Fresnell 500w with barndoors

Back:

10 stk. Fresnell 300w
10 stk. Par 30
4 stk. pinspot
6 stk. cameo flat pro 7

smoke:

1 stk. Antari Z350

Backline

Sønderborghus råder over følgende:
Trommesæt: Gretch New Classic 12” -16” – 22”, Ludwig 14” snare og diverse
stativer & pedaler.
Guitarcombos:2 stk. Fender Hot Rod DeLux III
Basanlæg: Ampeg PF800 m. Ampeg SVT 410 kabinet
Digitalklaver: Yamaha Stage Piano
Backline SKAL reserveres på forhånd.

Projektor og lærred:

Ja, der forefindes projektor og lærred som er tilpasset salen
Lærred er placeret på forbro

Power:

Ud over strøm til PA, og lys forefindes der følgende:
Backline strøm rundt langs kanten af scenen, alt i LK stik

Stage:

6 x 3,8 mtr. 40 cm. høj.
Se i øvrigt tegningen på side 3

Riser:

Der er ikke mulighed for risers.
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Backstage
Der forefindes backstage lokale, som er udstyret med sofa, stole, spejl, og hyggelighed, og et
enkelt bord. Der er uhindret adgang til bad og toilet, der ikke benyttes af andre.
Der er adgang til scene uden kontakt med publikum. (der er også adgang til scene MED kontakt til publikum)
Parkering
Der er gode parkerings muligheder for 9 pers busser, varevogne, og personbiler. Lastbiler og Store busser
kræver lidt planlægning, så informer os hvis i kommer i noget lidt større.
Vejbeskrivelse
https://goo.gl/maps/RPrFW
Catering:
Sønderborghus har restaurant i som en del af virksomheden Som udgangspunkt et Creperi med lækreste
madpandekager med masser af proteiner og gode grønne salater. Vegetar eller vegansk er naturligvis
muligt, ligesom der tages hensyn til alle former for allergi. Er der ikke andre ønsker, ynder vi at give vores
køkken frit lejde, og det er altid en positiv oplevelse, og hvis ikke I spørger, jamen så er der da en flaske god
rødvin til maden.
Backstage er som udgangspunkt udstyret med et godt udvalg af drikkevarer, med og uden alkohol, Lidt salt
og lidt sødt, og varmt vand. (til the som også er til rådighed). Kaffe når I ankommer er en selvfølge.
Noter:
Lydstyrke bestemmes af artistens lydmand så længe den holdes under 103 dB Leq15min, Der vil i de fleste
tilfælde blive opstillet et 10Eazy system

VI er rigtig glade og stolte af vores hus, og vi lever og ånder for er at levere gode oplevelser til vores
publikum. Sammen med jer er vi sikre på vi kan levere det optimale.
Så skulle der være noget af ovenstående der ikke lever op til jeres forvetninger, så sig til.. så kan vi
fange evt. udfordringer på forhånd.
Med venlig hilsen Sønderborghus
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