
SCENEMESTERBREV 

Forestillingens titel: PIGEN MED BOMBERBE 

Producent: Teatret st.tv og Mungo Park 

Turnèleder på PIGEN MED BOMBERNE: Oplyses senere.  

 
Ankomst og adgang: 
Ankomst 6 timer før forestillingen medmindre andet er aftalt. Vi har brug for 1 teknikker der kender 
huset og 2 hjælpere over 18 år fra ankomsttidspunkt til aflæsning, opsætning af scenografi og teknik, 
og igen umilddelbart efter forestillingen. 
 
Hvis der er niveauforskel fra indlæs til scene/sidescene som kræver at scenografien og teknik skal 
løftes/bæres ind, er det arrangørens ansvar at stille ekstra mandskab til rådighed som kan hjælpe 
vores tekniker med dette. Det anbefales at have en rampe eller lign ved niveauforskel.  
 
Opsætning af scenografi og teknik tager ca. 4 timer.  
Nedtagning tager ca. 1,5 time. 
 
Vi vil gerne have parkeringsmulighed for vores turnébil fra ankomsttidspunkt til afgang. Efter 
forestillingen har vi brug for 2 time til at pakke det hele sammen og loade ud. 
 
Teatret st.tv ankommer med 1 tekniker og en pigekoordinator, samt 3 skuespillere. 
 
 
Tekniske krav til spilleområdet. 
Min. 2 træk i loft over scene med max 4,5m imellem, skal kunne bære min. 150 kg, første træk skal 
være 3-4m fra forscene.  
Hvis spillestedet ikke har træk i loftet kan fast rig evt. anvendes til lyskasseophæng. Det  kræver en 
kædetalje, som Teatret st. tv efter aftale kan tage med. Det kræver dog ekstra opstillingstid på ca. 1-
1,5 time og skal aftales med vores teknikker på forhånd. 
 
Front træk eller fast rig til ophæng af frontlamper. 
 
Jævnfør vedlagte lysplan. 
 
Min spilleareal på 8m x 7m x 3,5m (b,d,h) skal være ryddet, rent og opvarmet til min 20 grader ved 
ankomsttidspunkt. Ingen lamper i loft og ingen sideben, soffitter eller bagtæppe med mindre det 
aftales specifikt pga. fx farvede/lyse vægge. Forestillingen er lavet til et ribbet, råt, sortmalet 
teaterrum. Kan ikke spilles på skråscene grundet tung bevægelig scenografi. 
 
Direkte adgang til scene fra sidescene/bagscene/lokale ved siden af, her skal der være min. 5m x 5m 
ryddet plads til scenografi, rekvisitter. Pigerne og pigekoordinator opholder sig også her løbende 
under forestillingen. Det skal være muligt at køre scenografi direkte ind på scenen fra 
sidescene/bagscene/lokale via en åbning/dør på min 80x200 cm (b,h). Hvis der ikke er et lokale med 
direkte adgang til scenen, kan vi evt. stille scenografi bagved publikumsopbygningen og placere 
pigerne i foyer. Dette aftales nærmere inden ankomst. 
 
Vi benytter røg i forestillingen, hvorfor det er meget vigtigt at evt. brandalarm skal være slået fra.  

 



Lokalet skal være mørklagt.  

 
LYS 
Spillestedet leverer 
1x 16A/32A, 380V 
 
Alternativt: 
1x 220V – bagscene/sidescene 
1x 220V – sidescene 
1x 220v – i nærheden af fronttræk. 
1x 220V – fast strøm til FOH. 
 
Hvis de findes på stedet, vil vi gerne benytte: 
1x DMX linje – dæmper til FOH. 
1x DMX linje – dæmper til front træk. 
 
Der anvendes spillestedets publikumslys i publikumsområdet. 
 
Teatret st. tv medbringer  
Lyskasse på 4,5X4,5 m. med ledlys som skal samles og ophænges. 
5 lamper til ophæng i front. 
1 pinspot til signallampe til lokalt hvor piger og pigekoordinator opholder sig. 
1 røgmaskine 
 
LYD  
Spillestedet leverer 
L-R + SUB i god kvalitet, med fuldtone højtalere og separat sub send. LR skal gerne hænge over 
forscenekanten. Systemet skal have nok output til at give en jævn dækning i hele publikumsområdet, 
og baggrundsstøjen i systemet må ikke overstige 25 dB (A) i lytte området. Kvalitets 
højtalerfabrikater foretrækkes (eks. d&b, L’acoustics, Meyer).  
En 8-10” baghøjtaler hænges bagscene, bag lyskassen, i center.  
En ”ren” 220V strøm, som er uafhængig af lys og andre systemer 
 
1 Højtalersystem (L+R+SUB) 
1 Højtaler til bagscene effekt (E8 d&b, X8 L’acoustic eller lignende) 
1 10amp 220V mono: ved FOH, til mixer og computer. 
4 XLR linier til lydsystemet (L+R+Sub+Bag scene) 
Hvis spillestedet ikke har adgang til lyd kan Teatret st. tv efter aftale medbringe højtalere. 
 
Ved afviklingsplads: 
2x 220V til lys- og lyd afvikling 

 
SMS service 
Hvis det er muligt vil vi gerne koble os på spillestedets internetforbindelse, med kabel. Vi laver et 
hotspot/trådløs forbindelse i salen som kun de 14 årige statister kobler sig på. Og via iMessage 
sendes der beskeder mellem Qlab og deres mobiler. 
 
Teatret st. tv medbringer 
1 stk Mac med Qlab 
1 stk Digitalmixer Presonus StudioLive 16 
2 Midi kabler 



1 stk Sennheiser WL sender + Modtager 
1 stk DPA 4061 mikrofon til bilen 
1 stk Firewire cabel mellem mix og Mac 
1 stk midisport 2x2 

- For SMS service 
2 stk 30 mtr Netværkskabel 
1 stk hotspot til teatersalen 
1 stk netværksswitch 
 
BACKSTAGE 
Vores skuespillere skal have mulighed for omklædning med bad.  
Vi vil altid sætte stor pris på en lille forfriskning og vand. 
Vi opfordrer til, at spillestedet arrangerer mad/drikke til de frivillige piger der deltager i forestillingen. 
 


