
 

 

 

Teknisk rider og tidsplan - Kongelig sommerballet 2022 
 

Det Kongelige Teater er via underleverandør ansvarlig for: 

I forbindelse med Kongelig sommerballet er teatret ansvarlig for at levere den tekniske pakke med 

scene, lyd, lys og alt øvrigt sceneteknisk udstyr: 

Certificeret scene (ikke overdækket): 

• 15 m. bred x 10,8 m. dyb x 1 m. høj (steder med mindre plads: 12 m. bred x 10 m. dyb) 

• Sort inddækning  

• Trappe i hver side på bagkant 

Lyd: 

• Computer til afvikling af lyd + 4 diskrete stage monitors 

• Forstærkere og højtalere passende til spillestederne! 

• Mixerposition passende afstand foran scene 

Lys: 

• 24 ch. lysbord med dæmpere 

• Frontlys 24 par 64 cp.62 (dækkende scenen i farve lee 201-161-152) 

• Hvis det også er muligt med baglys: lee 132-134 

Diverse: 

• Dansevinyl og barrer til opvarmning (medbringes af teatret)  

• Borde, stole, spejle, lys og 2 x 2 garderobestativer, hvor der ikke indendørs omklædning 

 

Lokal arrangør er ansvarlig for: 

Strøm: 

• Strøm 1 stk. 3x63A CEE (1 stik med 3 faser + 0 + Jord) max 25 meter fra scenen 

• Strøm 1 stk. 3x16A CEE (1 stik med 3 faset – også kendt som rød16a) indenfor 30 m. af, hvor 

Nordic Rentals bus planlægges parkeret 

• Evt. generator, hvis adgang til strøm er for langt væk eller ikke tilgængelig 
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Personale: 

• 1 ansvarlig person som kender de lokale strømforhold + 1 lokal kontaktperson ifm. afvikling 

• Anskaffelse af 4 lokale hjælpere til omdeling af programmer 

• Desuden kan der blive tale om personale til anvisning i forhold til parkeringsarealer og gang-

arealer 

Omklædning og badefaciliteter: 

• Adgang til badefaciliteter for 9 stk. teknikere (mænd og kvinder) efter nedtagning. 

Optimalt vil være adgang hele dagen. Adgang om eftermiddagen kan gå, hvis andet ikke er 

muligt. 

• Helst etablerede indendørs omklædningsfaciliteter meget nær scenen til dansere. Hvis det 

ikke er en mulighed, så opstiller Det Kongelige Teater 2 ”pop-up” telte (med borde, stole, 

spejle og 2 x 2 lamper) på hver 4 x 4 m. bag eller ved siden af scenen 

Myndighedsgodkendelser: 

• Indhentning af evt. myndighedsgodkendelser - herunder politi, brand og Slots- og Kultursty-

relsen. 

• Det Kongelige Teater medbringer ikke brandslukningsudstyr 

• Samt eventuelle kørsels- og parkeringstilladelser. 

Afspærring: 

• Det Kongelige Teater har ikke krav om afspærringer eller vagter i sceneområde og ved om-

klædningstelte. 

Parkering: 

• Parkering til af lastbil m.m. for teknisk materiel 

• Parkering til 1 x kassevarevogn (m. kostumer etc.) m. teknikere fra Det Kongelige Teater  

• Parkering til 1 x bus (til dansere) (14 m. lang)  

Toiletvogne: 

• Opsætning og nedtagning af toiletvogne til publikum 

• 1 separat toiletvogn til danserne i nærheden af deres omklædningstelte, hvis der ikke er in-

dendørs omklædning m. toilet 

• Adgang til toilet hele dagen til teknikere  
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Catering: 

• Til 20-25 personer fra Det Kongelige Teater: Kildevand, kaffe/the og sandwich (eller gerne et 

sundt alternativ). Frugt og gerne lidt sødt!  

Leveres på dagen kl. 14 (forestilling kl. 16) eller kl. 17 (forestilling kl. 19). 

• Det Kongelige Teater fremsender i god tid evt. allergier og hensyn i den forbindelse 

• Salg af evt. mad og drikke til publikum er helt op til den lokale arrangør. Det Kongelige Teater 

har ikke nogen restriktioner i den forbindelse. 

Øvrigt: 

• Køreplader hvis nødvendigt 

• Affaldsspande 

• Oprydning efter arrangementet 
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Tidsplan med cirka tidspunkter for dagen (ved forestilling kl. 19.00) – med forbehold for ændringer 

07.00 Levering af truck og der er brug for adgang til pladsen 

07.00 Lokal teknisk kontaktperson møder ind 

08.00-09.00 Morgenmad//Crew sørger selv for 

09.00-12.00 Opsætning af scene, lyd og lys 

12.00-12.30 Frokost//Crew sørger selv for 

12.30-14.00 Opsætning af scene, lyd og lys fortsat 

14.00 DKT teknik ankommer i kassevarevogn og har brug for parkering 

14.00 Scenen står klar 

14.00 – 16.00 Opsætning af telte (med borde og stole) 

17.00 Dansere ankommer i bus og har brug for parkering 

17.30-18.30 Dansere har opvarmning på scenen 

18.00 Aftensmad//Crew sørger selv for 

19.00  Repræsentant fra Det Kongelige Teater byder velkommen  

 og forestilling starter derefter. Der er også muligt, at en lokal byder velkommen 

 først og giver mikrofonen og ordet videre. 

20.30 Forestilling er slut 

20.30-00.00 Nedtagning af scene, lyd og lys - Dog kan nedtagnings sluttidspunkt variere set i 

 forhold til adgangsveje osv. 

20.50 Dansere har afgang i bus 

22.00 DKT teknik har afgang i kassevarevogn 

00.00/00.30 Afgang fra pladsen  
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Tidsplan med cirka tidspunkter for dagen (ved forestilling kl. 16.00) – med forbehold for ændringer 

07.00 Levering af truck og der er brug for adgang til pladsen 

07.00 Lokal teknisk kontaktperson møder ind 

08.00-09.00 Morgenmad/Crew sørger selv for 

09.00-12.00 Opsætning af scene, lyd og lys 

11.00 DKT teknik ankommer i kassevarevogn og har brug for parkering 

12.00-12.30 Frokost//Crew sørger selv for 

12.30-14.00 Opsætning af scene, lyd og lys fortsat 

12.30 – 14.00 Opsætning af telte (med borde og stole) 

13.00 Scenen står klar 

14.00 Dansere ankommer i bus og har brug for parkering 

14.30-15.30 Dansere har opvarmning på scenen 

16.00 Repræsentant fra Det Kongelige Teater byder velkommen  

 og forestilling starter derefter. Der er også muligt, at en lokal byder velkommen 

 først og giver mikrofonen og ordet videre. 

17.30 Forestilling er slut 

17.30-19.00 Nedtagning af scene, lyd og lys 

17.50 Dansere har afgang i bus 

19.00 DKT teknik har afgang i kassevarevogn 

19.00 Aftensmad//Crew sørger selv for 

19.00-21.30 Fortsat nedtagning af scene, lyd og lys. Dog kan nedtagnings sluttidspunkt vari-

ere set i  forhold til adgangsveje osv. 

21.30/22.00 Afgang fra pladsen 

 


