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Kongelig sommerballet på turné 2022 

 

 

 

 

Det Kongelige Teater ønsker pris på transport, opstilling/nedtagning 

af scene, lys og lyd, bemanding, overnatning, catering og forsikring. 

 

Formål og baggrund 

Kongelig sommerballet er et gratis tilbud til alle, der har lyst til 

at se cremen af 13-15 dansere fra Den Kongelige Ballet opføre et pot-

pourri af de største publikumsfavoritter fra repertoiret. Kongelig 

sommerballet foregår i det fri, og gæsterne kommer i god tid med pic-

nic-kurv og tæpper under armen. Arealet skal som minimum kunne rumme 

2.000 tilskuere. 

 

Med Den Kongelige Ballet på sommerturné kan man opleve ballet i ver-

densklasse med solodansere og solister fra Det Kongelige Teater. 

 

Turnéperioden ligger fra den 6. til 19. juni 2022 med besøg i 12 byer 

efter nærmere beskrivelse. 

 

Tilbudsmateriale skal være Det Kongelige Teater i hænde senest onsdag 

den 12. januar 2022 og stiles til Chef for Turné og gæstespil  

Annette Berner. E-mail: anbe@kglteater.dk 

 

Kriteriet for tildeling af opgaven er det økonomisk mest fordelagtige 

bud sammenholdt med nedenstående vægtning ved bedømmelsen: 

 

- Pris 20% 

- Kvalitet i leverancen 40% - herved forstås kvalitet i de enkelte 

leverancer, afviklingssikkerhed, nøje overholdelse af angivne 

tidsplaner og ansvarlighed 

- Erfaring med løsning af tilsvarende opgave 40% 
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Desuden lægges der stor vægt på leveringsikkerhed, og det er et krav, 

at leverandøren kan være fremme i løbet af max. 2 timer ved f.eks. 

driftsproblemer. 

 

Tilbud skal omfatte 

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: 

• Håndholdte mikrofoner til velkomst -max. 3 

• 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: 

• Kabler til distribution af strøm 

• Hjælp til pålægning af dansevinyl og barrer til opvarmning (med-

bringes af teatret)  

• Pop-up telte x 2, borde, stole, spejle, lys og 2 x 2 garderobesta-

tiver, hvor der ikke indendørs omklædning 

 

Se desuden samlet Teknisk rider indeholdende tidsplan, ansvar lokale 

arrangører og andre relevante oplysninger. 

 

Besigtelse Ansvarlig for at besigtige hvert udvalgt område i 

hver by for at sikre, at underlaget er stabilt og 

kørselsforhold lever op til kravene. 

Evt. nivellering af belægning i de tilfælde, hvor 

det er nødvendigt for stabil sceneopstilling 

 

Lokale aftaler Indgå aftaler med lokal kontaktperson(er) vedr. de 

lokale forhold generelt og for de lokale strømfor-

hold  

 

Sikkerheds- og 

Arbejdsmiljø Det forudsættes, at gældende sikkerhedsbestemmelser 

overholdes i forbindelse med opstilling og nedtag-

ning af containerne, og at leverandøren i øvrigt 

overholder alle arbejdsmiljøregler på området 
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Forsikring Kongelig sommerballet er forsikret af DKT. 

 Tilbudsgiveren er erstatningspligtig for samtlige 

skader i området, som tilbudsgiveren, eller perso-

ner, som tilbudsgiveren er ansvarlig for, forårsa-

ger. 

   


