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Uddrag af ”Et Hunderedeårsminde Langelandsgades Kaserne, udgivet af Jyske Telegrafregimentes Fond”

Den gamle kaserne på Langelandsgade, der nu huser de æstetiske fag på Aarhus Universitet, opførtes i 1889 
under navnet Artillerikasernen efter tegning af arkitekterne A.J. Müllertz og S.F. Kühnel. 

Den var et led i det omfattende århusianske kasernebyggeri, der så dagens lys i slutningen af 1800 tallet, og som 
tillige omfattede Rytterikasernen på Vester Alle og Infanterikasernen på Høegh Guldbergsgade. 

Artillerikasernens hovedbygning var i tre etager med kælder og loft. I kælderen fandtes marketenderi, stueetagen 
husede bl.a. kontorer og undervisningslokaler, mens 1. og 2. sal samt loftsetagen især var forbeholdt belægningen 
af soldater. Dertil opførtes ridehus, værkstedsbygning, magasinbygning, stalde, fægtesal samt boliger for underof-
ficerer, intendanten og kasernekommandanten. 

Besættelsen i 1940 1945 var ganske hård ved den gamle kaserne. Således blev den beslaglagt af tyskerne, der 
føjede en række træbarakker til de eksisterende bygninger, ligesom kasernen den 31. oktober 1944 ramtes af det 
bombardement, der ellers var rettet mod det nærliggende universitet. 

I den forbindelse gik de to staldbygninger samt værkstedsbygningen til grunde. Efter besættelsen fremstod kaser-
nen således medtaget og i dårlig stand. Der blev også jævnligt fremsat klager over toilet- og badeforholdene fra 
de menige på kasernen, der måtte nøjes med koldt vand i bruserne. Derfor etableredes et samarbejde med byens 
badeanstalter, hvormed de menige en gang om ugen fik mulighed for at tage et varmt bad ude i byen. Først i 
1965 fik kasernen selv varmt vand til badeforhold. 

Fra 1949 blev kasernen hovedsæde for telegraftropperne. Og der blev i den forbindelse udført moderniseringer af 
de eksisterende bygninger, der ofte måtte tjene andre formål end de oprindelige. 

I 1989 rømtes bygningerne definitivt af militæret, hvorefter kasernens fremtid skulle afgøres. Det blev overvejet helt 
at rive den gamle kaserne ned, så universitetet kunne opføre nye bygninger på det store areal. Disse overvejelser 
blev imidlertid mødt med kritik, blandt andet i kulturhistoriske kredse, og en nedrivning blev forhindret. 

Bygningerne overgik til Aarhus Universitet, der foretog en modernisering af hovedbygningen, depotrummet og 
fægtesalen. De af tyskerne opførte træbarakker måtte lade livet. 

tekst: http://www.aakb.bib.dk/lokhist/aarhleks/r00484.htm

Mikrohistorie

http://www.aakb.bib.dk/lokhist/aarhleks/r00484.htm
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Det er afgørende at udvise stor omtanke, når man arbejder i sale og foyer. Der er tale om 
tungt og kørende materiel, monteringshøjder mere end 4 meter over gulvet, stærkstrøm og 
elværktøjer. Ydermere skal der kunne opholde sig mange personer samtidigt i rummene.Alt-
sammen stiller høje krav til omtanke og professionalisme hos produktionsholdene.

OBS! Universitetet har ingen forsikring til dækning af evt. skader og ulykker. Ansvaret påhviler 
alene brugerne.

Ophængning Stærkstrøm

Liftteknik Orden
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Flugtveje og scenografi
I planlægning af scenografien starter man med at afsætte plads til flugtveje og publikums-
opbygning. Flugtvejene skal altid være ryddet fuldstændigt, så intet hindrer personer i at 
komme ud af bygningen i tilfælde af brand eller lignende.
Scenografien bygges så uden om flugtvejene.

Tidsplan
Arbejdet bør starte i riggen: ophængning, lyssætning, kabelføringer osv. Dernæst kan man 
lave opstillingerne på gulvet.

Orden
både under og efter arbejdet med en produktion er det vigtigt konstant at sørge for oprydnin-
gen. Dels af sikkerhedshensyn, og dels af hensyn til de næste brugere.
HUSK AT mad og drikkevarer ikke må indtages i salene, men skal nydes i foyeren.

Lån af udstyr 
Kameraer, lydoptagere, diasfremvisere, overheads, laptops osv. er til rådighed for udlån i 
mindre omfang. Jo tidligere, der forespørges jo større er chancen for, at udstyret kan lånes til 
den ønskede produktion.

AV, lys- og lydudstyr lånes hos Morten Brockhoff (8716 3006)
IT-udstyr lånes fortrinsvis hos IT-afdelingen (8715 0911)

Installationer
Udluftning, eltavler, branddøre, kortlæsere mm hører under Campus Service.

Spørgsmål vedrørende ventilation, elinstallationer, adgang via nøglekort eller ændring af 
kortlæsernes åbningstider kan rettes til Ivan Smidt på 8715 2259 | tekism@adm.au.dk

Forberedelse af salsarbejde
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Betjening af liften genie grc-12

Liften kan enten betjenes fra platformen (kurven) eller fra chassiet. Man vælger funktion ved 
at dreje tændingsnøglen til den korrekte position.
Læg mærke til placeringerne af nødstop på platform såvel som chassis.
OBS: Sæt altid liften til opladning, når den ikke er i brug.

Sikkerhedsforanstaltninger ved liftkørsel:
Hold afstand til liften, når den er i brug.
Alt materiel skal anbringes indenfor platformens rækværk når liften hæves og sænkes.
Man skal bevæge sig roligt på platformen, når den er hævet.
Vær opmærksom på, at masten er højere end rækværket, når liften hæves.

Opladning

Tænding og 
nødstop

Betjeningsgreb og nødstop. Ved tryk på højre knap sættes liften i køre-position, og ved tryk 
på venstre i hæve-sænke-position. Vippekontakten øverst på håndtaget drejer hjulene. Liften 
fungerer kun, når sikkerhedsgrebet på håndtaget holdes inde.

Udløsergreb til 
fremskydning af 
platformen
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Indretningen af teaterbygningen er godkendt af brandmyndighederne efter loven om for-
samlingslokaler. Efter dette regelsæt behøver man ikke at føre driftsjournal eller søge tilla-
delse for hvert separat arrangement, sålænge de ophængte flugtvejsplaner overholdes og 
antallet af personer i hele bygningen ikke overstiger 150.

Flugtvejsplanen - her vist på næste side - er placeret ved alle indgange i bygningen.

Hvis et arrangement fordrer, at man ændrer flugtveje eller bliver mere end 150 personer skal 
der søges midlertidig tilladelse som beskrevet på Århus Brandvæsens hjemmeside:
http://www.aarhusbrandvaesen.dk/tilladelser_mv.asp

Herunder følger citat fra hjemmesiden:

Inden et midlertidigt arrangement kan afholdes (f.eks. udstillinger, messer, revy og teater, kon-
certer, firma- og foreningsfester, loppemarkeder m.v.), skal arrangøren indhente en tilladelse. 
Ved behandling af en ansøgning lægges der bl.a. vægt på følgende sikkerhedsområder:

    * er nød- og panikbelysning funktionsduelig
    * er flugtveje og nødudgange tilstrækkelige
    * er nødvendige sikkerhedsafstande overholdt
    * er lovpligtigt/nødvendigt brandslukningsudstyr tilstede og afmærket.

Tilladelserne gives til offentlige myndigheder, foreninger, institutioner og til private personer. 
Tilsyn og Myndighed giver mellem 600 og 800 midlertidige tilladelser årligt.

Skriftlig anmeldelse skal fremsendes til Århus Brandvæsen senest 3 dage før et arrangements 
afvikling, vedlagt beskrivelse og 2 tegninger iht. “Driftmæssige forskrifter for forsamlingsloka-
ler”.

OBS! Det er ikke tilladt at overnatte i salene eller nogen bygninger på arealet iøvrigt.

Brandmyndighedernes retningslinier

http://www.aarhusbrandvaesen.dk/tilladelser_mv.asp
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Flugtvejsplan
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Gelænderbeslag podietvinge bensamlinger

Beslag og tvinger findes i de 
blå kasser i podiedepotet

Publikumsopbygning

Podierne vejer 36.6 Kg stykket, så der skal altid to til at løfte.

Podierne er samlet, så de ikke kan glide fra hinanden.

Podieben er spændt sammen, så de ikke kan ikke skride ud.

Gelændere er påsat ved højder over 40 cm eller det skønnes nødvendigt.

Podierne sikres, så stolebenene ikke kan glide udover podiets bagkant.

Passage til og fra podierne er fri og overskuelig for publikum

Ved opbygning af hævede stolerækker anvendes følgende tjekliste:
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Elinstallationer

Forsyningstavlerne til hhv. foyer og store sal er samlet i stoledepotet, mens lille sals tavler er 
placeret i lampedepotet.

Skulle strømmen forsvinde er det enkelt først at tjekke sikringsgrupperne.

I de fleste tilfælde kan man finde årsagen ved at afkoble det sidst tilsluttede udstyr og slå 
sikringerne til igen. Kan man ikke slå gruppen til igen kobler man yderligere udstyr af, indtil 
sikringen kan slås til.

Finder man ikke fejlen på denne måde kontaktes betjent Ivan Smidt eller tekniker Morten 
Brockhoff.

Her vises eltavlerne i lampedepotet sammen med en forstørrelse, der bl.a. viser, at sikringsaf-
bryderen på gruppe 023, der forsyner 2 stikkontakter i Lille Sal, er faldet - der er formentlig sat 
defekt eller for kraftigt udstyr til kontakten.
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Tryk afstil
(med mindre det brænder!)

Kontrolboks til branddørlukning
monteret i LAMPEDEPOTET

Alle fløjdøre mellem sale og udgange er indrettet, så man kan lade dem stå ved at skubbe 
den 2. Dør helt åben - den vil så låse i denne position og lade 1. Dør stå i den vinkel, man har 
valgt.

I tilfælde af brand udløses den sekundære dør, og alle døre lukker så automatisk for at dæm-
pe ildudviklingen. Se evt videoeksemplet her. 

Branddøre

2. Dør1. Dør 2. Dør1. Dør 2. Dør1. Dør

http://iaest.dk/upload/file/Doors.mov
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Generel sikkerhedstjekliste

Sikkerhedswires på SAMTLIGE genstande ophængt i riggen.

Flugtvejene er HELT ryddet - også i mellemgangene - se plantegning.

Forstærkere og andet audioudstyr er slukket.

Lyset er slukket.

Dørene til Store Sal er låst.

Liften (Genie) er sat til at lade.

Alle personlige genstande er fjernet.

Gulve og afdækninger langs væggene er ryddet og rengjort.

Alle teaterlamper samt selve pulten er slukket.

Nødbelysningen er synlig under både forberedelse og opførelser.

Depoterne tjekkes for orden ved arbejdets begyndelse.

Depoterne bragt i fuldstændig orden ved arbejdets afslutning.
Se iøvrigt tjeklisten for ordensregler i bygningen.

Når der arbejdes i salene

Når salene forlades
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Ordensregler - tjekliste 1

Nedenstående punkter vil blive tjekket efter af instituttets personale før og efter en 
reservation:

Alle opsatte ting i riggen skal være fjernet:
• Lamper 
• Ledninger 
• Div. Stænger 

Hvis der er blevet flyttet eller fjernet grundlys, skal det flyttes tilbage så de sid-
der samme steder, peger samme steder hen og sidder i de rigtige stik i lys-
riggen.

Gulvet er ryddet for opstillede elementer

Alle ledninger (undtaget grundlys-kablerne) i krydsfeltet er fjernet og lagt i de 
rigtige kasser

Alle ledninger i krydsfeltet er fjernet og lagt i de rigtige kasser

Podierne ligger pænt ovenpå hinanden. 

Alle stiger er hængt på plads på østmuren (ved kontrolrummet)

materiellet sættes på plads, så det passer med de ophængte billeder.

Materiel og udstyr sættes på plads, så det passer med de ophængte billeder.

Materiel og udstyr sættes på plads, så det passer med de ophængte billeder.

Tæpperne (2 på hver side) er skubbet til hvert sit hjørne

Store- og lille Sal

Operatørrummet

Stoledepot

podiepot
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Ordensregler - tjekliste 2

Rummet er ryddet totalt, så det matcher det ophængte billede

Alle lamper er hængt rigtigt på plads

Farvekoderne på lampen (tape) matches med lampevognens.

Alle anvendte lamper skal pakkes som de lamper der ikke blev brugt (lednin-
gen skal foldes den samme/rigtige vej om lampen, håndtaget skal pege den 
rigtige vej i forhold til hinanden)

Alle kabler, der ikke hører til grundlys i krydsfeltet lægges i de rigtige kasser

Alle anvendte lysfiltre er lagt i de tilhørende mapper.

Borde og stole er opstillet i overensstemmelse med de ophængte flugtvejs-
planer.

Køkkenet er rengjort og gulvet er ryddet og fejet, evt. vasket.

Rummet er ryddet totalt.

Omklædningsrum

Lamperum

foyer

trapperum til kontrolrummet

Hvis ordensreglerne ikke overholdes vil den produktionsansvarlige blive kontaktet og bedt om 
at færdiggøre oprydningen. I særligt grove tilfælde vil den ansvarlige kunne afkræves beta-
ling for ekstern rengøring / oprydning. 

Evt. spørgsmål vedrørende ovenstående kan stiles til tekniker Morten Brockhoff på 87163006 
eller via mail: aestmb@hum.au.dk.
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I tilfælde af ulykker eller uregelmæssigheder tilkaldes:

I tilfælde af ulykker med personskade ringes 112

Bevar roen og og opgiv adressen Langelandsgade 139 Aarhus C
til alarmcentralen
Følg den vagthavendes instruktioner

I tilfælde af akut fysisk trussel, dvs. brand på AU, trussel mod AU eller 
større ulyk ke kontaktes Aarhus universitets alarmeringsnummer
87 15 16 17
Følg den vagthavendes instruktioner

Gør dig bekendt med placeringen af sikkerheds- og redningsudstyr:

Du kan orientere dig yderligere i den komplette online oversigt over AU’s beredskab her:
http://medarbejdere.au.dk/hransatpaaau/arbejdsmiljoe/beredskabogassistancer/

Evakueringsplan og veste til 
evakueringsleder og samlepladsleder

Brandalarm

Pulverslukker Vandslangeskab

Hjertestarter

http://medarbejdere.au.dk/hransatpaaau/arbejdsmiljoe/beredskabogassistancer/
http://medarbejdere.au.dk/hransatpaaau/arbejdsmiljoe/beredskabogassistancer/
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dobbeltstige alu
2x11 trin
310cm

Skydestige alu
2x10 trin?
2x230cm

Wienerstige alu
14 trin
330cm

Wienerstige alu
12 trin
290cm

Wienerstige alu
9 trin
210cm

Enkeltstige træ 
9 trin
180cm

Enkeltstige træ
11 trin
240cm

Tagstige alu
17 trin
370cm

Enkeltstige alu
11 trin
280cm
stabilisatorfod

STIGEMATERIEL

Kontrolleret d.:

Kontrolleret af:

Stigerne skal kontrolleres jævnligt, og midst een gang pr. semesterstart.

Ved stigearbejde skal der altid være to personer, så der er een til at bundsikre wienerstiger-
ne og hjælpe i tilfælde af faldulykke.
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VENTILATIONSTÅRNE

Store Sals ventilationstårne kan flyttes i forbindelse med scenografiske hensyn forudsætning 
af at følgende retningslinier overholdes:

1. Der skal altid være to tårne på plads.
2. Dækslerne skal til enhver tid ligge over gulvåbningerne til de tårne, der evt. er fjernet.
3. Gulvåbningerne til ventilationen må ikke anvendes til scenografiske eller andre formål.

Dækslet ligger på toppen af tårnet

Og skal altid lægges over gulvåbningen, 
når tårnet er afmonteret.
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Bygningen er tilkoblet forsyningsnettet ved eltavler placeret i hhv lampedepot - lokale 108 
-  og stoledepotet - lokale 105.

Strømafbrydelser har som oftest en af følgende to årsager:
1. der er sat et defekt apparat på et udtag, og sikringen har følgeligt slået kredsen fra.  
 Bortskaf det defekte apparat med det samme og slå sikringen til igen.
2. man har samlet for mange apparater/strømforsyninger/stikdåser og sat på et enkelt  
 udtag, og sikringen har slået kredsen fra. Fordel materiellet på flere udtag - patch evt.  
 nogle relæer til de blå gulvudtag og tilslut apparaterne her. 
 Slå sikringen til igen.

Ved den mindste tvivl om årsagen til strømafbrydelsen eller betjeningen af sikringsudstyret 
kontaktes betjent Ivan Smidt på 8715 2259 eller tekniker Morten Brockhoff på 8716 3006.

SPÆNDINGSFORSYNING OG SIKRINGSTAVLER

Eltavler Lille Sal

Eltavler Store Sal og 
Foyer

Eltavle Foyer

Advarsel!

I arbejdet med teaterudstyr anvendes livsfarlig højspænding.

De mange amperer, der er brug for til at lave lyssætninger, lydopstillinger og AV-præsentatio-
ner i hhv sale og foyer kræver særlige stik, kabler og fordelertavler.

Ved selv den mindste mistanke om skader og fejl på kabler eller udstyr skal tekniker Morten 
Brockhoff (8716 3006) og/eller betjent Ivan Smidt (8715 2259) underrettes med det samme.

Udstyret tages ud af evt. tilslutninger, mærkes med fejlbeskrivelse og anbringes i lamperum-
met til eftersyn/reparation.
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PLANCHE - SIKRINGSTAVLER

Foyer: udtag og sikringstavle 
med egen spændingskreds til 
brug for tilslutning af musikud-
rustning o.l.

Eksempel på atomatsikring, der 
er slået fra ses foroven med det 
grønne skilt synligt.

Lille Sal: sikringstavlerne i 
lampedepotet. Betjenes præcis 
som installationerne i Store Sal. 

Store sal: sikringstavlerne i sto-
ledepotet.

Eksempel på automatsikring, 
der er slået fra ses foroven tv. 
med det grønne skilt synligt.

Eksemplet foroven th. viser en 
gruppe kip-relæer, der bl.a. 
styrer timerrelæet til loftslyset i 
salene.
TIP: af og til skifter kontakten til 
salslyset mellem to grupper af 
lamper i stedet for at tænde og 
slukke. Lokaliser K 6.4 LYS - og 
vip kontakten op, så virker alt 
normalt igen.

Automatsikringer Kip-relæer
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LYSDÆMPERE - STATIONÆRE

Teaterlamper og lignende udstyr kan forsynes med strøm fra forskellige kilder:

Der er monteret 5 stks. faste 24 kanalers ADB Eurorack dæmpere i operatørrummet tilknyttet 
Store Sal, og 4 stks. af samme type i lampedepotet tilknyttet Lille Sal.

I lampedepotet finder man desuden 2 stks. ADB Micropack m 6 kanaler, 2 stks. Quadd Pro 
Dimm med 4 kanaler samt 3 stks 3 kanalers analoge minidæmpere med LK-tilslutning.

Dæmpere og relæer
Lille Sal

- lampedepot i st.

Dæmpere Store Sal
- operatørrum på 1.

Relæer Store Sal
- operatørrum på 1.

Vist herunder: Tv. en Eurorack 60 24 ch. dæmper. Th: eksempel på patching af Store Sals to 
projektorer til hhv R1 og R2, der forsynes med strøm fra relætavlen (på illustrationen er det så 
relæ 1 og 3, der er tændt:)
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LYSDÆMPERE - TRANSPORTABLE

AnyTronics Quad Pro Dimm 4 
kanals dæmper med manuelle 
faders samt DMX-styring. Kan 
således også kontrolleres med 
ADB-pulten vist forneden.
Med adapterkabler både til 32, 
og16A CEE samt LK-tilslutning

Zero88 AlphaPack 3 kanals 
dæmper med manuelle faders. 
Til 16A LK-tilslutning

ADB Micropack 6 kanals DMX-
dæmper, her vist med  output-
kabel og pisk. Skal betjenes 
med en lyspult som f.eks. ADB-
dæmperen vist nederst.
Til 32A CEE-tilslutning

ADB tango24 DMX-pult

Dramaturgi råder over transportable dæmpere, der hver især dækker et hhv. lille, mellem og 
større behov for lyssætninger, også udenfor teatersalene. Der er 2 af hver type.
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16 A CEE forlænger kabel med blå 3 pols stik. Fore-
findes fra 1 til 10 meters længder og anvendes i vidt 
omfang i teatersalene til at forsyne lamper placeret 
vidt forskellige steder i scenografierne

16, 32 og 63 Ampere 5 pol Røde CEE-stik

EKSEMPLER PÅ CEE STÆRKSTRØMS-STIKTYPER

Forsyning til Quad Pro Dimm:

CEE 16A blå 3pol bøsning

CEE 16A blå 3pol stik



AU INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION

FACULTY OF ARTS

AARHUS UNIVERSITET

højspænding27

EKSEMPLER PÅ LK-STIK

16A LK-kabel med ”støvsuger-bøsning u/ jord

16A LK-forlænger 2-pol (uden jord)

16A LK-forlænger/fordeler 3 pol (med jord)

16A LK-forlænger/fordeler 2-pol (uden jord) 
med afbryder

Ved tilslutning af audio- og lysudstyr er det afgørende at anvende kabler med jord/trepolede. 
Adskillige apparater kan give kraftige stød ved berøring af kabinettet, hvis man ikke følger 
denne forholdsregel.
Bl.a. er de trådløse modtagere i store sals operatørrum vigtige at jordforbinde!

Operatørrummets Samson Wireless Recievers, 
her vist med korrekt 3-polet LK-stik
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Adapter:
16A CEE bøsning til LK stik med jord.
220V forsyning til mindre lamper (max 
500W)

Adapter:
16A CEE blå 3 pols stik til ”støvsuger-
bøsning”.
220V forsyning til mindre lamper (max 
500W)

adapter 
6A CEE til LK med jord.

220V forsyning fra dæmper- og relæ-
udtagene til diverse apparater med 
LK-stik.

OBS! sæt ikke projektorer til en dæm-
perudgang, KUN relæ. De kan ikke tåle 
variabel strøm.

EKSEMPLER PÅ STÆRKSTRØMS-ADAPTERE



AU INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION

FACULTY OF ARTS

AARHUS UNIVERSITET

højspænding29



AU INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION

FACULTY OF ARTS

AARHUS UNIVERSITET

højspænding30



AU INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION

FACULTY OF ARTS

AARHUS UNIVERSITET

lysudstyr31

Der er adskillige muligheder for at anvende projektorer i salene. Beredskabet tæller følgende:

115 (Store Sal)
Fast rig-ophængt projektor (Epson G6050W) med tilslutning ved bagvæggen.

108 (lampedepot)
360X270 cm stort Stumpfl projektionslærred i samlesæt

204 (depot ved operatørrum)
6 løse anlæg bestående af projektor, VCR og tilhørende kabler til diverse projektformål.

119
Fast rig-ophængt projektor (Epson EB-X8) med tilslutning ved bagvæggen.

PROJEKTORER I 1585
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Tjek 1 - computerens skærmudgang

Thunderboltex.: Macbook u/HDMI

HDMIex.: Macbook m/HDMI Audio og video

Audio og video

Audio og video

Audio og video

 VGA

Display Port
ex.: Fujitsu

Display Port ++ex.: Lenovo Thinkpad

Udelukkende video

Udelukkende video

ex.: Macbook (ældre model) Mini Display Port

Mac med Thunderbolt - Apple’s aktuelle port. Overfører audio, video, data og strøm. Opkobling til salsboksens HDMI 
via adapter

Mac (eller PC) med HDMI-udgang. Overfører audio og video. Her kan man direkte anvende HDMI-stikket i salsboksen

PC med Display Port ++ udgang. Overfører audio, video, data og strøm. Opkobling til salsboksens HDMI via adapter.

PC med både VGA og Display Port udgang. VGA-porten overfører kun video, mens Display Porten overfører Audio og Video.

2: Mini Display Port til HDMI

1: Mini Display Port til VGA

3: Display Port ++ til HDMI

HDMI
audio og video fra HDMI, mi-
ni-display- og display++ porte

VGA
video fra VGA, HDMI, minidis-
play- og display++ porte

Stereo Minijack
til salens primære 
audiosystem

Salens tilslutningsboks

Tjek 1
Hvilken skærmudgang har den computer, der skal anvendes?

Hvilken skærmudgang har din computer: HDMI, DVI, MiniDisplayPort eller VGA?

Det anbefales at anvende salsboksens HDMI-indgang på grund af den høje opløsning. 
Billedet bliver skarpere og man undgår utilsigtet beskæring af powerpoint præsentationer.
Salsboksen understøtter dog VGA, hvis man ikke har anden mulighed.

Du kan indentificere din computers skærmudgang og den nødvendige adapter ved hjælp af 
planchen her:

HDMI VGA
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Store Sals projektorsystem

Input 2:
AV-boks 
SAL

Rig AV Output 2
Epson EB 
G5060W

Rig AV
output 1

Rig AV
output 2

Rig AV
output 3

Input 1:
AV-boks 
Operatørrum

Operatørrum
AV-switchboks
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Store Sals projektion - tjekliste ved brug af salsboks

1. Har din enhed brug for adapter til HDMI

2. Forbind enheden til HDMI-indgangen i salsboksen

3. Tænd projektoren vha. fjernbetjeningen (stå lige foran den og ret tæt på)

Hvis alt er sluttet korrekt til:
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Når man beskæftiger sig med teaterlys bør man kende til de to betegnelser RGB og CMYK.

RGB står for Rød, Grøn og Blå, som er de farver, der tilsammen danner det, vi 
opfatter som hvidt lys. Hvis man f.eks. ønsker at skabe en stemning af dags-
lys i en mørkelagt teatersal kan man derfor blande lyset fra spots udstyret 
med røde, grønne og blå filtre. Denne måde at blande farver på kaldes ad-
ditiv – man adderer farverne fra flere lyskilder.

CMYK står for Cyan, Magenta, Yellow og Key (K = ingen farve = sort). Disse 
betegnelser anvendes i forbindelse med maling/tryk. Forklaringen er, at en 
malerfarve har den egenskab, at den absorberer alle farver i spektret på 
nær et lille område. Denne blandingsmetode kaldes subtraktiv fordi man 
trækker farver fra - eller ud - af det samlede spektrum, der rammer den be-
malede overflade.

Lys beskrives i fysikken som det elektromagnetiske spektrum, eet af naturens allermest grund-
læggende fænomener. Via sanserne har vi direkte adgang til en lille del af dette spektrum: 
nervecellerne i huden påvirkes af varme, og nervecellerne i øjnene påvirkes af lys fra rødt 
over grønt til blåt.

Type Bølgelængdeområde

radiobølger fra tusinder af km’s længde til decimeter-området 

mikrobølger fra centimeter til milimeter

varmestråling fra milimeter til hundrededele milimeter

rødt lys omkring 700 milliontedele meter (Ångström=μm)

grønt lys
Blåt lys omkring 400 μm

Ultraviolet omkring 100 μm

røntgen omkring 1 nm (nanometer = milliardenedele meter)

hård røntgen omkring 100 pm (picometer = billiontedele meter)

gammastråling omkring 1 pm

LYSTEORI I MIKROFORMAT
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Øjet er ikke lige følsomt for alle bølgelængder.
De celler i øjet, der påvirkes af lyset inddeles i 
Stavene, der registrerer lys, men ikke farve, og 
Tappene, der registrerer farve. Tappene kræver, 
at der er ret meget lys før de virker.
Ved dagsyn er øjet mest følsom ved 555 nm (gul-
grønt), som det kan ses på kurven, der viser det 
normale øjes relative følsomhed som en funktion 
af lysets bølgelængde. 
I svagt lys rykkes følsomhedskurven ned mod det 
blå område og følsomheden er da størst ved ca. 
507 nm, da lyset nu hovedsageligt registreres af 
øjets stave.

R-, G- og B-tappenes relative følsomhed.
Når øjet kan registrere forskellige farver, skyldes 
det, at der er tre forskellige typer tappe, som har 
deres relative største følsomhed for forskellige 
bølgelængder.
Tappene er mest følsom for hver deres primær-
farve rød, grøn og blå. Man taler derfor om R-, 
G- og B-tappe. På kurven ses de tre typer tappes 
relative følsomhed.
R-tappene har deres største følsomhed ved ca. 
575 nm, G-tappene har deres største følsomhed 
ved ca. 540 nm og B-tappene har deres største 
følsomhed ved ca. 470 nm.

Tappenes og øjets følsomhed ved dagsyn.
De tre typer tappe er ikke lige følsomme i forhold 
til hinanden. Hvis der tages hensyn til den indbyr-
des forskel kommer fordelingskurverne til at se ud 
som her, hvor følsomhedskurven for det normale 
dagsyn indtegnet, så sammenhængen mellem 
kurverne kan ses. 

R-, G- og B-tappene er blandet mellem hinanden. Når vi ser på en bestemt farve påvirkes 
tappene i et område. Farven kodes derfor til tre signaler, som hjernen adderer og oversætter 
til et bestemt farveindtryk. 
Hvis vi f.eks. ser en blå farve er det stort set kun de blåfølsomme B-tappe der påvirkes. 

Alle farver påvirker R-, G- og B-tappene i en bestemt kombination som afkodes af hjernen, 
og giver os en oplevelse af de enkelte farver.
Når vi ser på hvidt lys påvirkes alle tre typer tappe lige kraftigt. 

kilde: GC-data/wikipedia

ØJET OG FARVESANSEN
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ORDEN:
KaserneSceneN råder over et omfattende udvalg af professionelt lysudstyr - lamper, trans-
portable lysanlæg, shutters, goboer, knive, kabler, adapters, røgmaskiner, værktøjer o.m.a. 
anbragt i depotet mellem de to sale.

Det er en løbende udfordring at holde orden i udstyret, og den følgende gennemgang af res-
sourcerne skal derfor indledes med en opfordring til brugerne om at være omhyggelig med 
at bringe materiellet tilbage på rette pladser og pakket behørigt sammen efter endt brug.

Lamper og lampevogne er udstyret med farvekoder, der angiver lampernes placering på 
lampevognene. Vær opmærksom på at rulle lampekablet eens op på alle lamper og vende 
låsegrebene samme vej - ellers er der ikke plads til at stille lampevognene korrekt.

LAMPEDEPOTET
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LAMPER - PARLAMPER OG LED LIGHTS

Parlamper
bruges til at lyse scener og optrædener op med en skarpt afgrænset fikseret lyskegle, hvis 
størrelse man kun kan ændre ved at justere lampens afstand fra det område af scenen, man 
ønsker at belyse. Lampen kan udstyres med farvefilter og lysstyrken kontrolleres via en dæm-
per.

. Afhængig af størrelse på scenen og afstanden hvorfra parlampen skal lyse fra, skal parlam-
pen være i forskellige størrelser - den kraftigste er en par 64.

Alkalite Revopar 64 LED
moderne Light-Emitting Diode lamper. I lighed med de klassiske parlamper har Revopar 64 
fikseret lyskegle, og størrelsen af spotten bestemmes udelukkende ved hjælp af lampens af-
stand fra scenen. I modsætning til de klassiske parlamper kan man bl.a. via vore Avolite Pearl 
Express pulte styre lampens farveskala samt generere stroboskobeffekter og farveovergange 
efter behov,
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Fresnell, Plano- og Pebblekonveks
Alle disse tre typer er indrettet, så det er muligt at bevæge reflektoren og filamentet (pæren) 
frem og tilbage i forhold til linsen og dermed ændre lyskeglens størrelse.

Plano-konveks er en linse, slebet efter brændglasprincippet: et kugleudsnit tykkest i centrum. 
Denne type linse fokuserer lyset umodificeret og dannerhårde, skarpt afgrænsede skygger.

Pebble-konveks linsen er støbt som en planokonveks, men med små ”glasperler” spredt over 
linsens plane flade, hvilket bløder skyggerne lidt op, omend ikke helt så diffuserende som 
fresnellinsen.

Fresnel linsen er opkaldt efter Augustin-Jean Fresnel (10. maj 1788 - 14. juli 1827) - en fransk 
fysiker, som udviklede teorien om lysets bølgenatur. En fresnellinse er slebet som koncentriske 
prismecirkler, der fokuserer lysstrålerne effektivt både fra randen og centrum med et ganske 
lille tværsnit. Lyset fra en fresnel giver smukke, let diffuse skygger bag de belyste legemer.

Fresnellinse Konveks linse

Planokonveks

Pebblekonveks

Fresnel

OBS!

bemærk
ophængningskoderne

LAMPER - FRESNEL, PLANO OG PEBBLE KONVEKS
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LAMPER - NEDTAGNING OG DEPOTPLACERING

I den absolut lavpraktiske ende af teaterteknik kan man nævne, at det ikke er ligemeget, 
hvordan man hænger fresnell, plano- og pebble-lamperne tilbage efter endt brug.

Dels er det vigtigt at lade lampen køle helt af, inden man begynder at flytte den, da filamen-
terne i pærerne let knækker, når de er varme.

Dels bør man rulle ledningen op, så den belastes mindst muligt - dvs ikke bukkes unødigt ved 
monteringen i lampehuset. (se fig.1)

Lamperne er udstyret med farvekoder på ophængsbøjlerne svarende til koderne på lampe-
vognenes skilte. Følg koderne, når lamperne hænges på plads

Endelig letter man ind- og udkørsel af lampevognene ved at hænge lamperne så låsegre-
bene alle vender i samme retning. (se fig. 2)

Fig. 1 Fig. 2
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Profilspots
Profilspots er indrettet, så man kan sætte knive og/eller goboprofiler mellem lyskilden og de ju-
sterbare linser, til  brug for skalerbare projektioner af figurer - lige fra rektangelformede lysende 
flader til silhouetter af bygninger eller bogstaver.

Robert Juliat
614SX

Freedom
15-32

Reflektor, filament 
og fikseret linse Flytbare linser

hus til knive 
og goboer

LAMPER - PROFILSPOTS
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Floods
Der forefindes 22 stks 1250W floodlights af mærkerne CCT og ADB.
Denne lampetype anvendes til at bade store områder i lys.

Pinspots
Miniudgaver af fresnell og parlamper mm. Til belysning over kortere afstande.

LAMPER - FLOODS OG PINSPOTS
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Robert Juliat Pixie HMI575 W følgespot
Vore to manuelt betjente RJ følgespots  hører til i den ældre ende af teaterteknikken.
Betjeningen af dem er stort set selvforklarende, måske bortset fra, at afbryderen er en høj-
spændings-vippekontakt. Den SKAL sige ”BZZZZT!”, når den tændes :-)

OBS! Kun til alm. 220V spænding - IKKE dæmperudtag.
Ved fejl på lampen skal teknikeren kontaktes på 8716 3006. Forsøg ikke at fejlsøge selv. Dels 
indeholder pæren kviksølv, og dels er kredsløbet avanceret og fintfølende.

Afbryder

LAMPER - FØLGESPOTS

Iris - spotstørrelse

Låsegreb
Iris - lysstyrke

Farvefiltre I/O

Fokusering
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Lampe Lampen kan nu kontrolleres.

Krydsfelt - patch fra 
dæmperkanal til rig-stik-nummer

Nu kan man koble et patchkabel 
fra kanal 1 til det ønskede udtag i 

riggen

Dæmpere (ADB Tango 60)
Dæmperen kan nu sende strøm 

fra kanal 1 til udgang 1 på kryds-
feltet

Stik i riggen
Slut nu lampen til det valgte 

udtag

DMX-indgange i vægpanelerne
DMX-adressen 1 sender nu ud af 
pultens DMX out A til indgangen i 

væggen

DMX-relæerne 1 - 4 
(svarer til nummeret på DMX-ind-

gangene i vægpanelerne

DMX-relæet sender nu data vi-
dere til dæmper kanal nr 1 

Pultens DMX-outputs A, B, C og D 
sender fra DMX-line 1, 2, 3 og 4

Patch DIMMER DMX line 1, adress 
1, tryk blå swopkanal 1 på pult

DMX-SIGNALVEJ FRA PULT TIL LAMPE

EKSEMPEL STORE SALGENEREL DMX-SIGNALVEJ
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DMX 1

DMX 1

DMX 2

DMX 2

DMX 3

DMX 3

DMX 4

DMX 4

DMX - PLACERING AF IN/OUT STIK I SALENE
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kontrolrum / udgange til foyer

Omklædning / adgang til Lille Sal

PATCHPLAN STORE SAL
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PATCHPLAN LILLE SAL

Store Sal

Plæne
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SALSLYSSTYRING

De stationære dæmpere kan udover DMX-styringen via pultene kontrolleres ved hjælp af en 
boks, der kan gemme og afvikle op til 20 cues. Boksen tilsluttes i et af de fire runde multistik 
på hvert af gulvpanelerne. Kan være til stor hjælp ved opsætninger, hvor der kun er brug for 
et begrænset antal scener. der kan afvikles så enkelt som muligt. 

For at indkode et cue indstilles lyset v.h.a. pulten, hvorpå man holder REC-knappen nede, 
mens man trykker på knappen for det ønskede cuenummer.

gentag proceduren for hvert cue, man ønsker at gemme på boksen. Man kan nu afvikle de 
enkelte cues for sig, eller fortløbende ved at trykke NEXT.

OBS! 
Når man afvikler cues med salsstyringsboksen overtager den dæmperne, og pultsyringen 
sættes ud af drift. For at give kontrollen tilbage til pulten skal man trykke på DMX-knappen.
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Lyspulten er tilsluttet strøm og er tændt bagpå

Den korrekte DMX linie er valgt (1 2 3 4 sender til A B C D)

Barndoors og filtre er sat korrekt i holderne.

Lamperne er tilsluttet de patchede udtag (og er forsynet med sikker-
hedswire)

Der er patchet korrekt fra pultens DMX adressenumre til de korre-
sponderende numre på krydsfeltet og udtag i rig eller gulvpaneler

LED-lamperne er stillet på korrekt begyndelses DMX-adresse

Lamperne er forsynet med fungerende filament/pære/rør

DMX kablet er trukket fra pultens A, B, C eller D udgang til den øn-
skede DMX indgang i vægpanelet

LYS TJEKLISTE
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450 cm

Spr. ca 510 cm Spr. ca 110 cm

Fresnel 1200

Max spredning ~59° Min spredning ~19°

400 cm

Spr. ca 510 cm Spr. ca 180 cm

Fresnel 2000

Max spredning ~66° Min spredning ~25°

LYS KEGLESPREDNINGS ILLUSTRATIONER
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H
LYS KEGLESPREDNINGS ILLUSTRATIONER
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LAMPEMÆRKER OG SPECIFIKATIONER

Juliat Robert

310H fresnel, PlanoConvex og Pebble
GX 9,5
Pmax 1200W - Amax 6A
U=220/240V. 50/60Hz
ta 40°C tmax=200°C
9 Kg

325F fresnel
G22. IP20. 
Pmax 2500W - Amax 12A
U=220/240V. 50/60Hz
ta 40°C tmax=250°C
14 Kg

RJ 614 SX profilspot
P=1000W - A= 5A
U=220/240V. 50/60Hz
ta 40°C tmax=260°C
13 Kg
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CCT

Freedom 15-32 profilspot

Minuette Profil
650W
3.6 Kg
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ADB

ACH 12 Flood
P=1250W - A= 10A
ta 30°C tmax=190°C
Socket R73

THH 1002 JHF fresnel
P=1000W
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AVOLITE PEARL EXPRESS MANUAL

CONTENTS
57 Opstart og nedlukning
58 startup tjek
59 Overblik over pultens funktionsafsnit
60 Patche dæmperkanaler
63 Patche Alkalite Revopar 64
65 Revopar64 touch wing kontrol
66 Save, load og wipe
68 Antari Z1200 II røgmaskine
69 DMX adressering
70 DMX-switches
71 Record cues (submasters)
72 Record cue List or Chase
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POWER SUPPLY - SLUK KUN HER, NÅR PULTEN ER LUKKET NED!

KEYBOARD
ON/OFF

VIGTIGT!

Pulten styres af en computer, der skal lukkes korrekt ned.

Sluk derfor altid først med knappen på frontpanelet (ON/OFF). 
inden strømmen til den afbrydes.

 
Hvis den mister strømmen, mens den er i brug, mister den ”hukommelsen” og det 

aktive show skal genindlæses ved næste opstart.

OPSTART OG NEDLUKNING
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ER GRAND, SWOP OG PLAYBACK SAT TIL FULL?

STARTUP TJEK

ER MODE SELECT KEYWITCH SAT TIL PROGRAM?

PULTENS STARTUP DISPLAY VIEW
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OVERBLIK OVER PULTENS FUNKTIONSAFSNIT

Mastersektion
Kanal- / presetfaders.
Styrer de enkelte lamper eller apparater - røg, LEDS mm.

Playback- / cuefaders og page rollers.
Her lægges cues, cuelists og -chases

Programmering og opsætning

Softkeys. Deres skiftende funktioner vises på displayet

Kommando- / funktionstaster.
Til valg af patch, delete eller diskoperationer mm.

Numerisk tastatur og kommandofunktioner

Cuestyring

Taster til skift mellem 4 kanal- / presetsider

Attribute-taster. Til valg af funktioner indbygget i de 
enkelte apparater, der er patchet op.
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PATCHE DÆMPERKANALER

I dette eksempel programmeres pulten til at styre grundlysets 12 dæmperkanaler i 
lille sal. Dæmperne er placeret på muren over døren til sminkerummet. DMX-kab-
let skal forbindes mellem pultens DMX Out B og dæmperens DMX In.

PULTENS DMX OUT: B C DA

DMX line 1 er sat til lampedepo-
tets store ADB Eurorack dæmpere

DMX line 2 DMX adress 1 DMX out B

DMX in 1 grundlys

Pult handle 1

Dæmper 1 grundlysOutput Rig

Lampe

DMX line 2 er sat til lille sals grund-
lysdæmpere

Tilslutninger bagpå 
Lille Sals pult.

Rutediagram
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Tastesekvens for patch af dæmperkanaler
 
1. Tast [Patch]

2. Vælg softkey [Dimmers] (A)

3. Vælg DMX line. 1 2 3 4 sender respektivt til DMX out A B C D. I dette 
eksempel anvender vi line 2 / Out B til at styre Lille Sals dæmpere 
med.

4. Sæt start DMX adress til 1. Lille sals grundlys råder over 12 dæmperka-
naler med adresserne 1 - 12.

5. Klik og hold nu den blå knap ved kanalfader 1 nede og tryk på den 
tilsvarende knap ved kanalfader 12. Nu tændes dioderne i alle knap-
perne fra 1 til 12, idet pulten automatisk tildeler adresserne til de 
respektive faders.

Læg mærke til, at displayet nu viser DMX-adressen 13, da den er klar til at 
patche videre herfra og op til adresse 512 på denne linie. Løber man tør kan 
man fortsætte på de øvrige linier, der hver har 512 DMXadresser til rådighed.

1.
Tryk først på knappen [Patch]

2.
Tryk dernæst på knappen [A] for softkey [Dimmers]

Herunder følger ovenstående rutine med illustrationer
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DIsplayet viser nu følgende softkeys til at patche DMX-adresser fra fra pulten til dæmperkana-
lerne (udtagene på krydsfeltet).

DMX Line: som standard sender de første 4 linier til 
pultens fysiske udgange bagpå:  A, B, C og D

Adress: her sættes DMX-adressen på den dæmper-
kanal (krydsfelt-udtag), man ønsker at patche til.

User Number: til at nummerere sine patches efter 
ønske - uafhængigt af DMX-adressen

Legend: til at navngive sine patches. På touch-wing-
konsollen kan man desuden tilføje ikoner.

Pulten patcher automatisk videre i nummerorden fra den første DMX-adresse, man har valgt.

Ydermere kan man patce en 
række kanaler i een manøvre 
ved at holde den blå ”SELECT/
SWOP” knap nede ved den 
første kanal, man ønsker at 
bruge og derpå klikke på den 
sidste, man vil patche til. Man 
kan således som i dette eksem-
pel hurtigt patche Lille sals 12 
kanals grundlys:

3. Sæt først DMX Line til 2 - pultens sender nu fra sin DMX-udgang B til Lille Sals dæmpere 
(dem på muren over omklædningsrummet).

4. Sæt dernæst DMX Adress til ”1”.

5. hold nu fader 1’s SELECT nede og tryk på SELECT 12.  Tryk nu exit (bare for vanens skyld), 
og faderne er klar til at styre dæmperne.



AU INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION

FACULTY OF ARTS

AARHUS UNIVERSITET

Avolite lyspult63

Med digital teknologi er det muligt at automatisere en lang række funktioner, der oprindeligt 
krævede manuel betjening for hver separat indstilling af f.eks. teaterlampers lysstyrke, farve, 
effekt, retning osv. Moving lights, LED-lamper med RGB mix, shutters, røg, sne o.m.m. er multi-
funktionelle og styres via signaler sendt til en række DMX-adresser i det enkelte apparat.

KaserneSceneN råder over et antal lamper, der ligesom klassiske Parlamper har fast lyskegle, 
men kan ændre farve, fungere som stroboskoplys og køre farvechase.

Lampen kan patches i tre forskellige modes: ren farvekontrol, farvekontrol / dæmper / strobe og 
endelig hele pakken inkl. chase, speed fade og fan. Se produktbladet her.

PEARL EXPRESS pultens hukommelsesbank inkluderer en omfattende liste over producenter 
og deres udvalg af DMX-baseret inventar (fixtures).

For at patche f.eks. vore Alkalite Revopar 64 LED lights går 
man derfor ind i Fixtures listen med softkey [Fixtures]. 

Herfra taster man sig gennem følgende softkey-valg:

[---> Next] indtil producentnavnet Alkalite står på listen

[Alkalite] for at se pultens udvalg af Alkalites fixtures

[Revopar64] for at vælge den model, vi er ved at patche

[Full. 10 DMX] for at få adgang til alle lampens funktioner

[Adress =] sættes til lampens begyndelsesadresse.
Første lampes begyndelsesdresse i store sal 
er som standard sat til 145.

Tryk nu på den blå [Select/Swop]-knap, 
lampen skal styres fra.  

Den valgte kanal på pulten kontrollerer nu 
10 DMX-adresser samtidigt! Pultens auto-
matik er derfor klar til at patche videre fra 
adresse 155 - næste lampe, f.eks.

VIGTIGT: Revopar lamperne SKAL have ganske almindelig 220V!

sæt dem IKKE til en dæmperudgang som en klassisk teaterlampe.

Træk istedet strøm fra relæerne til det udtag, lampen sættes til.

PATCHE ALKALITE REVOPAR 64

http://www.lightpartner.dk/userfiles/file/pdf/revopar64.pdf
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Softkey sekvens v/ patch til Revopar Full 10 DMX
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Revopar 64 lampernes funktioner - attributes - farve, strobe, chase mm. styres let visuelt v.h.a. 
Touch Wing-konsollen.

REVOPAR64 TOUCH WING KONTROL

Klik på den ønskede lampes [Swop]. Lysdioden fordobler lysstyrken for at indikerer, at lam-
pens atrributer er aktiverede og kan indstilles

1

3

4

5

6

2

1. Klik [swop] på den 
ønskede kanal

2. Klik [Fixture Attributes 
på touchwing

3. Klik [Dimmer] og skru 
op

4. Klik [Color Mix]

5. Træk faderen op til 
hvid - (fuldt lys)

6. Vælg farve på paletten
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SAVE, LOAD OG WIPE

SAVE / LOAD:
Pulten kan gemme shows både på den interne harddisk og USB-memory sticks.
Softkey teksterne er selvforklarende. 
Her følger et eksempel på indlæsning af vores standardopsætning til styring af Lille Sals 
grundlys:

1. kommandotast [Disk]

2. Softkey (S) [Load Show]

3. S [Grundlys Lille Sal ...]

4. message ”Loading Show”

5. S [OK]

6. Pulten er nu klar

2

3

4

5
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WIPE ALL:
Skal man være sikker på, at der ikke er en patch eller indstilling, der blander sig i program-
meringen af et nyt show kan man med fordel starte med WIPE ALL - sekvensen. Her slettes al 
programmering - bortset fra biblioteket over gemte shows.

MODE SELECT KEYSWITCH DREJES TIL ”SYSTEM”

MODE SELECT KEYSWITCH DREJES TIL ”PROGRAM”

1. Keyswitch drejes til 
”System”

2. Softkey (S) [Wipe]

3. S [Wipe All]

4. Pulten resetter og 
vender tilbage til 
systemmenuen

5. Keyswitch drejes 
tilbage til ”program”

6. Pulten er nu klar til 
programmering

2

3
4

5
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ANTARI Z1200 II RØGMASKINE

Patche pulten til røgmaskinen

1. [Patch]

2. [Fixture]

3. [Antari 1200]

4. DMX adress 205

5. Vælg Swop-knap/fader

Tilslutning:

Tjek, at der er røgvæske på beholderen 
inden maskinen startes.

Remote control

Indstil evt. DIP-switchene til en ønsket 
DMX-adresse. Standard er 205.

DMX-input. (Anvend 5->3 XLR adapter for 
at bruge salens DMX-out-kabler

Strøm: almindelig 220V udtag
IKKE dæmper!

Opvarmning: ca. 10 minutter

Link til Antari manual

http://www.elationlighting.com/pdffiles/z3000.pdf
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STANDARD ADRESSER I STORE SAL
Store sals dæmpere begynder ved 1 og slutter ved 120.
Relæerne begynder ved 121 og slutter ved 144.
Avolites Revopar lamperne begynder ved 145 og slutter ved 224.
Antari Z 1200 røgmaskine har nr 205.
Øvrigt materiel kan adresseres fra 206 og opefter til 512.

STANDARD ADRESSER I LILLE SAL
Lille Sals grundlys bruger DMX 1 til 12 på de små dæmpere over sminkerummet.
ADB-Eurorack dæmperne i lampedepotet bruger DMX 1 til 96.
Relæerne bruger så fra 97 til 120
Avolites Revopar begynder ved 121 og slutter ved 180.
Øvrigt materiel kan altså her adresseres fra DMX 181 og videre til 512.

DMX (Digital MultipleX) kaldes også DMX512. Det er en styringsprotokol som anvendes til at 
sammenkoble lys- og effekt-anlæg.

Protokollen bruges mest inden for teater- og koncertproduktioner. Her anvendes DMX-syste-
mer til at sammenkoble udstyr såsom lyspulte/Pc med lysdæmpere, bevægelige lamper, 
diverse lyseffekter, røgmaskiner osv.

DMX512 protokollen er elektrisk set baseret på RS-485 standarden som er en seriel datapro-
tokol. Men fortolkningen af bitværdierne er ikke identisk. Der kan overføres op til 512 8-bits 
værdier. Opdateringshastigheden er variabel.

Til lysdæmpere bruges der én DMX-adresse per dæmperkanal. Værdien på denne adresse 
oversættes så til en spænding på udgangen, så værdien 00 (1) giver helt slukket mens værdi-
en FF (256) giver fuldt lys. Mere avancerede lamper bruger en række DMX-kanaler til forskel-
lige funktioner og højere opløsning af bevægelserne. Dette stiller krav til lysmikseren for at få 
en nem betjening.

Systemet fremføres af et enkelt kabel som normalt daisy-chains (fra en enhed til den næste 
også kaldet link) mellem de enkelte enheder. På denne måde opnår man et let og smidigt 
kablingssystem i modsætning til tidligere tiders brug af multiplexerbokse, eller direkte fremfø-
ring af analoge signaler med et par ledere per kanal.

Som kabel kan man bruge dmx kabel, 5 og 3pin. man bruger dog mest 3Pol. kabel. man kan 
også bruge xlr-xlr kabel (også kendt som mikrofon kabel)

Når 512 kanaler ikke er nok til det det skal anvendes til, benyttes flere universer/linjer der hver 
har sin egen udgang og kabelføring. Ved fx at anvende 4 x 512 kanaler opnås 2048 kana-
ler fordelt på 4 udgange. Nogle lysstyringer understøtter endnu flere universer, typisk ved at 
sende DMX over Art-Net.

http://da.wikipedia.org/wiki/DMX_%28lys%29

DMX ADRESSERING
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DMX-SWITCHES

De forskellige DMX-styrede apparater anvender hhv. DIP-switches eller adressevælgere til 
at stille apparatets start-DMX-adresse. DIP-switches kræver hovedregning - eller alternativt 
smartphone-apps/WWW-beregnere, mens adressevælgeren er selvforklarende.

0 1 2 3 4 5 6 7
 8

 9
0 1 2 3 4 5 6 7

 8
 9

0 1 2 3 4 5 6 7
 8

 9

100 10 1

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 256128643216421

på et Dip-switchpanel lægger man ON-værdierne sam-
men til det ønskede tal for start-DMXadressen: 
f.eks. 1 + 4 + 8 + 64 + 128 = 205

Med en DMX-adressevælger stiller man blot 100, 10 og 
1 - pilene: 
f.eks. 2  0  5  = 205

Lyspult patches:
DMX line 1

adresser 31 til 36

adresser 145 til 134

adresse 205

6 separate strømudtag
til 6 separate lamper

Dæmperkanaler 31 - 36

Revopar 64 LED med startadresse 145 - de 10 adresser 
styrer forskellige funktioner i lampen

Røgmaskine med start/slutadresse 205. 

Eksempeldiagram for DMX-tilsluttede apparater
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RECORD CUES (SUBMASTERS)

Cues på Pearl Express pulten svarer til Submasters - dvs. en gruppe lamper indstilles og gem-
mes på een playback fader, hvormed man manuelt styrer lampegruppen. 

Cues gemmes og afvikles på 
Playback-kanalerne til venstre for 
programmeringstastaturerne.

Hver af de to playbacksektioner 
på 10 kanaler kan ved hjælp af 
de tilhørende pagerollers oven-
over skifte mellem 10 sider. 

Pulten har altså her kapacitet til at 
gemme 200 enkeltcues, cuestacks 
eller chases.

Ydermere kan man gemme cues på de 60 swopfadere, hvis man finder det nødvendigt.

Et enkelt cue gemmes således:

1. Indstil de ønskede lamper med swop-faderne.

2. tryk [Record Cue]

3. Klik på den ønskede playback kanal

4. Klik Clear

5. Skru ned for swop-kanalerne

6. skru op for playback-kanalen

3

4

2
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RECORD CUE LIST OR CHASE

En cue liste gemmer og afvikler cues/scener til succesiv afvikling. Hvert cue kan indstilles til 
individuelle delay-, fade- og cross-tider, navngives oma. Vælger man [Create Chase] afvikles 
listen automatisk, når man aktiverer playback faderen. Vælger man [Create Cue List] som i 
nedenstående eksempel afvikles listen med GO-knappen på kontroltastaturet

1. Klik [record cue Chase or List].

2. vælg softkey [Create Cue List].

3. Indstil lys til første cue.

4. Klik på den ønskede [Swop] kanal.

5. Indstil lys til næste cue.

6. Klik på samme [Swop] som før. Cue 2 
lægges nu til listen.

7. Gentag proceduren - indstil lys og klik 
[Swop] til det ønskede antal cues er 
nået. 
 
 
 
 
 
 

8. Klik [Clear], når Når listen er færdig. 
 

9. Sluk evt. tændte kanaler.

10. Skyd playback faderen op for at aktivere 
cuelisten, og tryk GO for at afvikle den.
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SALSTEKNIK - AUDIO

CONTENTS
75 lydfysik
76 Akustisk principskitse
77 AUDIO STORE SAL
78 Signalveje Store Sal
79 standard Placering af audioudstyr Store Sal
80 Soundcraft SI Performer lydpult Store Sal
81 Dbx 260 presets
82 placering af Store Sals højttalerudtag
83 AUDIO LILLE SAL
84 Signalveje Lille Sal
85 Standardopstilling
86 Mixerrack Lille Sal
87 Outputs Lille Sal
88 Standard audio patch  på krydsfeltet
89 Tjekliste - (fra iPod til højttaler) 
91 Salenes projektorer
92 mikrofoner
93 Audio tjekliste
94 placering af Lille Sals højttalerudtag
95 Sennheiser WiFi headsets
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LYDFYSIK

Principskitse af luftpartikler, der skiftevis “samles og spredes” som elastiske 
svingninger / længdebølger i et fløjterør

Lyd kan beskrives som trykbølger, der svinger parallelt med udbredelsesretningen. Når man 
f.eks. blæser i en fløjte eller anslår en streng sætter man luften i hurtige, regelmæssige sving-
ninger. Trommehinden - og dermed nervetrådene i mellemøret - svinger med, og forudsat at 
svingningernes frekvens ligger mellem ca 20 op til 20.000 gange i sekundet (= 40 - 20.000 
Herz) fortolker hjernen svingningerne som toner. i musikkens verden er en frekvens på 440 
Hz fastlagt som kammertonen - det A, der er udgangspunktet for et bredt udvalg af vestligt 
stemte instrumenter.

I luft udbreder lydbølger sig sig med lydens hastighed (!) = 1 Mach ~ 340m/s > 1200 km/t. 
afhængigt af luftens temperatur og lokale sammensætning. I andre materialer er denne ha-
stighed meget anderledes - f.eks. er den ~ 1500m/s i vand.

I luft bevæger lyd sig tilpas langsomt til, at der kan opstå hørbare forsinkelser mellem lydgiver 
og publikum i sale af KaserneSceneNs størrelse. Det er derfor afgørende, at man placerer 
instrumenter og højjtalere så hensigtsmæssigt som muligt.
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AKUSTISK PRINCIPSKITSE

Højttalerne i riggen udsender delvist retningsbestemte lydbølger, og er placeret, så de dæk-
ker et rimeligt område af salens gulv. Vær opmærksom på ikke at placere evt. mikrofoner 
indenfor højttalernes primære dækningsområde, da risikoen for feedback-hyl hermed øges 
drastisk. 

Optimalt
stereobillede

reflektioner
fra væggene

reflektioner
fra væggene

Tæpper, publikum, scenografi mm dæmper væggenes reflektion ganske effektivt.
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AUDIO STORE SAL

Store sals JBL monitor/subwoofer system, ophængt i riggen, er tilsluttet et avanceret DBX 
driverack 260 forstærkersystem med indbygget feedback-reduktion og hukommelse til 
forudindstillinger af styrkeforhold mellem for- og baghøjttalere, basniveau og equalizing, så 
anlægget yder det optimale til såvel koncerter, teateropførelser og konferencer.

OBS! AF SIKKERHEDSHENSYN MÅ MONITORERNE IKKE FLYTTES. ØNSKES ALTERNATIVE MONI-
TORPLACERINGER SKAL DETTE AFTALES MED TEKNIKER MORTEN BROCKHOFF! 

ftp://ftp.dbxpro.com/pub/pdfs/Manuals/English/260Manual.pdf
ftp://ftp.dbxpro.com/pub/pdfs/Manuals/English/260Manual.pdf
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SIGNALVEJE STORE SAL

DIAGRAM OVER SIGNALVEJE

Trådløs mikrofon

Samson trådløs modtager

Krydsfelt i kontrolrum

Soundcraft
mixer i kontrolrum

Monitor tilslutninger 1 - 8 i riggen

XLR-indgange i salens gulv-
paneler

DBX DriveRack EQ / speaker 
management

LAB C48:4 amp til Front moni-
tors

Crest V900 amp til Rear mo-
nitors

Krydsfelt til valg af rig-outputs

Linemixeren på væggen

Left / Right

Dynamisk Mikrofon

Lineouts fra PC/Mp3-players mm.

Andre afspillere: VHS/DVD-combi - BluRay - CD
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Linemixer:
tilslutter PC-audio, op til 3 mikro-
foner direkte til salsanlægget.

STANDARD PLACERING AF AUDIOUDSTYR STORE SAL

operatørrum:
WiFi Recievers, 
krydsfelt, afspillere 
lys- og lydpulte

teknikrum: 
Forstærkere,  
delefilter og 
monitorpatch

Monitors:
JBL vinklet frontsæt og 
subwoofer flyvende i 
riggen.

Fotos af apparaterne i standardplaceringerne - her med angivelse af hoved-signalvejen fra 
salspult til monitorsystemet i riggen.

Store Sals kontrolrum - lokaliseret på 1. sal med vindue udover salsgulvet
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Soundcraftpulten er til større teater- og musikopsætninger.

Vore trådløse mikrofon- og headset modtagere er koblet til som standard.

Pultens tilhørende manual kan downloades med dette link:
http://kasernescenen.dk/Bookings/Materials/si_performer.pdf

Pulten tændes på power-knappen øverst til højre.

For at slukke holdes powerknappen inden, til den begynder at blinke, 
slippes og trykkes så ned igen een gang til.

Shows kan gemmes på pulten, og vi har bl.a. et show indstillet til at tage imod input fra salen, 
en AUX-indgang (minijack til diverse afspillere). Show’et hedder ST. SAL MINIJACK A1 A2 
og loades som vist her:

1. tryk SHOW    2. tryk LOAD      3. scroll til ST. SAL...      4. vælg show. Tryk OK

SOUNDCRAFT SI PERFORMER LYDPULT STORE SAL

http://http://kasernescenen.dk/Bookings/Materials/si_performer.pdf
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DBX 260 PRESETS

Dbx driveracket er en avanceret monitorstyring, der dels er forsynet med equalizer og feed-
back-destroyersystem samt hukommelsesbank til presets.

Anlægget er installeret med 5 presaets, der vælges ved at dreje på datahjulet og trykke på 
det ved det ønskede preset. De 5 presets er indstillet på følgende vis:

1. Live Music: spiller kun gennem fronthøjttalere og subwoofers

2. DJ music: spiller både gennem fronten og baghøjttalerne

3. Teater: front + AF

4. MultimAntiFB: kun front, men med EQ indstillet så konferencemics ikke hyler så let

5. MultimNoAnti: kun front, men uden antifeedback - kun til indstillingsarbejde i salen.
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PLACERING AF STORE SALS HØJTTALERUDTAG

4

8

3

7

2

6

1

5

8

Front R mon

Front R mon

Front L mon

Front L mon

Rear L mon

Rear L mon

Rear R Mon

Rear R Mon

7 6
5

4

3

2

1
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AUDIO LILLE SAL

Lille sals JBL monitors, ophængt i riggen, er tilsluttet CREST-forstærkerne placeret i lampede-
potet.  Systemet er beregnet på prøvearbejde og er bl.a. derfor ikke forsynet med subwoofer.

Via mixerens 4 subkanaler er det muligt at etablere stereolyd ved hvilken af de fire vægge, 
det måtte ønskes og alternativt dække salen helt.

OBS! AF SIKKERHEDSHENSYN MÅ MONITORERNE IKKE FLYTTES. ØNSKES ALTERNATIVE MONI-
TORPLACERINGER SKAL DETTE AFTALES MED TEKNIKER MORTEN BROCKHOFF! 
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DIAGRAM OVER SIGNALVEJE

Dynamiske Mikrofoner

Kondensator mikrofoner (til 48V phantom)
eks.: svanehalsmics t. konferencer.

Lineouts fra PC/Mp3-players mm.

Afspillere i racket: VHS/DVD-combi - CD
 - minidiscafspiller

Krydsfelt i kontrolrum

Monitor tilslutninger 1 - 8 i riggen

XLR-indgange i salens 
gulvpaneler

Digital effektmaskine

DBX DriveRack EQ / spea-
ker management

LAB amp til Front monitors

Crest amp til Rear monitors

Krydsfelt til valg af rig-
outputs

Mackie CL1604 VLZ
Mixer indgange

OBS!
Der kan ikke sættes 48V 
phantom på de enkelte 

kanaler - kun hele pulten

Mackie Out Left / Right

SIGNALVEJE LILLE SAL
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Monitor (front Left)

Audio rack placeret ved
panel med indgangene C1 - C8

Lyspult til styring af såvel grundlys 
som dæmperne i lampedepotet.

Lille sal er som udgangspunkt Dramaturgis undervisningslokale, og er derfor udstyret med så 
standardiserede ophængninger af lys, lyd og AV som muligt.

STANDARDOPSTILLING
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MIXERRACK LILLE SAL

Minijack til PC / ext (anden extern 
afspiller, f.eks. MP3) ligger på mixeren

Mixerpult
tilsluttes forstærkerne fra Sub 

Out 1-4 via gulpanelernes 
XLR-stik - standard C1-C4

CD-afspiller

Minidisc afspiller

DVD/VHS combi
(Composite phono tilsluttet 

til projektor via boksen til 
venstre på gulvpanelet) 

BluRay afspiller
(HDMI-kabel trækkes direkte 

til projektoren i riggen)

Effektmaskine
tilsluttet AUX-indgangene 

(kontakt tekniker Morten 
Brockhoff tlf 8716 3006 for 

evt. instruktion)
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Den viste tilslutning gør det muligt at sende et separat signal til hver af de fire højttalere, der 
flyver i riggen.

SUB 1 - 4 forbundet til C1 - C4

SUB 1 - 4 forbundet 
til C1 - C4

220 VHDMI og VGA 
til projektor

Mørkelægning

OUTPUTS LILLE SAL

Forstærkerne befinder sig 
i lampedepotet

Højttalerne er tilsluttet 
speakon-udtag 1, 4, 5 og 8
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Udtag fra gulvpanelerne C1-C4 (ved 
foden af trappen - se s. 82) her

patchet til Input Amps 1 & 2 L/R

Input Amps 1 & 2 L/R

Output Amps 1 & 2 L/R

Amp 1 Power

Lad alle volumenknapperne være 
skruet helt op

Amp 2 Power

Speakon til højttalerudtag i riggen
1, 4, 5 og 8

STANDARD AUDIO PATCH  PÅ KRYDSFELTET

I den mest anvendte placering af MT-udstyr i Lille Sal står AV-racket ved gulvpanelet til venstre 
for indgangsdøren (XLR-stik C1-C6 smat mørkelægningskontakter og phono/VGA -tilslutnin-
gerne til projektoren). Ved denne placering skal krydsfeltet i lampedepotets forstærkerskab 
patches som vist her.
I tvivlstilfælde: kontakt teknikeren på 8716 3006.

Forstærker til evt. subwoofer/ekstra 
monitors - anvendes kun til særlige  

opgaver.
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TJEKLISTE - (FRA IPOD TIL HØJTTALER) 

1. Tjek, at racket er sluttet til strøm. Se s. 84.

2. Tjek, at de 4 XLR-stik er sluttet til gulvpanelet - hvid, rød, blå, blank til C1, 2, 3 og 4, 
hvis racket er placeret ved projektionsvæggen. Se s. 84.

3. Tænd mixeren - KUN power on, IKKE Phantom on! 

4. Tjek, at kanal 11/12 er forbundet til OUT i den lille blå boks bag i racket, og at der til 
IN i samme boks sidder en løs phono-til-minijack.

5. Tilslut en afspiller til minijack kablet.

Se fig. næste side for punkt 8-12:

6. Tjek, at knapperne 1-2 / 3-4 er trykket ned for kanal 11 og 12.

7. Tjek, at PAN for de to kanaler er skruet helt til venstre for 11 og højre for 12.

8. Tjek, at MUTE-knappen er trykket UD (ikke lyser).

9. Tjek at Solo 1 og 2 samt Return Solo er trykket UD (ikke lyser).

10. Sæt en afspilning i gang og tjek, at dioderne lyser op - juster evt. GAIN for kanal 11 
og 12

Den blå Buzz-Off 
boks bag i racket.

Input fra iPod ol.

Output til kanal 11/12

Power on /
Phantom on
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1. Gå nu til lampedepotet og tjek, at forstærkerne er tændt og modtager signal (deres 
VU-metre giver udslag).

 
2. Tjek, at salens outputs C1-C4 er patchet til højttalerudtag 1,4,5 og 8 på krydsfeltet i 

forstærkerskabet. Se s. 85.

3. Gå tilbage til mixeren og skru nu op for kanal 11 / 12 samt SUB-faderne 1-4.

Gain

Pan

1-2
3-4

Mute

Submasters 1-4

Solos 1 og 2
Return Solo
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SALENES PROJEKTORER

Som udgangspunkt har vi Epson EB-X8 2500 lumens projektorer ophængt i riggen. 

Størrelsen af projektionen styres hovedsageligt ved projektorens afstand fra bagvæggen. For 
at lette ophængningen er der monteret en udtag i riggens tværdragere - 1 i Lille sal, 3 i Store 
Sal. 

Store sal er udstyret med 2 faste projektorer, een placeret i en afstand, der gør det muligt at 
vise film i bredformat på bagvæggen, og een i front, der er indstillet til at projicere PC output 
mm. 

Med fjernbetjeningen kan man tænde og slukke, vælge input (=input), slukke billedet midler-
tidigt (=AV mute).

Herunder vises Lille Sals projektor i standardpositionen.
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MIKROFONER

HOSIDEN Dynamic Mic

BeyerDynamic M 300 TG

2 Stks MILAB 10M M V 10 V

4 stk Shure SM94

6 stk Shure Beta 58
dynamic

4 stk Samson wireless 2 ch. recievers

4 stks BeyerDynamic MTF 222 SW Svanehals Active 48v Phantom
Anvendes ofte som panelmikrofon ved konferencer o.l.
Skal gennem Soundcraft mixeren.

Audioberedskabet inkluderer et antal mikrofoner lige fra rekvisit-agtige lavkvalitet til højt-
ydende kondensatormikrofoner.
Kontakt evt. en tekniker for oplysninger om de forskellige mikrofontypers anvendelsesområ-
der.

Sennheiser ND 21 N

AKG D320B

Shure 518SB

4 stk Samson Headset T6

Samson FCC DCCR UH6
wireless

2 stk Shure SM 57

2 stk BeyerDynamic M58
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Mixerpult og øvrige enheder i racket er tændt

Krydsfelt og mixerpult i kontrolrum er korrekt forbundet

Højttalerne er sat til de rigtige udgange i riggen

De ønskede forstærkere er tændt

Video / VGA kabler er tilsluttet gulvpanelet

Mixerpult i kontrolrum er tændt og korrekt indstillet

Projektoren er tilsluttet til de rigtige udgange i riggen

Krydsfelt ved forstærkerne er patchet som ønsket

Der er tændt for VGA-forstærkeren, hvis man anvender VGA

Der er tændt for VGA-forstærkeren, hvis man anvender VGA

Audiokabler er tilsluttet mellem rack og gulvpanel

AUDIO TJEKLISTE
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4

8

3

7

2

6

1

5

Mon 2

Mon 4

Mon 1

Mon 3

PLACERING AF LILLE SALS HØJTTALERUDTAG

Mix

Left pan
1/2
3/4

sub 1/3
til indgang 1 3

Mix

Right pan
1/2
3/4

sub 2/4
til indgang 2 4
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SENNHEISER WIFI HEADSETS

Tilslut modtageren til et mixerinput - her Store Sals pult kanal 1. Skift den faste XLR ud med 
Sennheiserens.
Slå phantom power 48V FRA på mixerindgangen.

Monter antenner og strømforsyning til modtager samt 
headset til senderen.

Tænd for apparaterne - senderens ON/OFF sidder 
bag frontklappen
Tjek evt. batteriniveauet i senderen.

Tjek, at den lille omskifter øverst på senderen
ikke står på MUTE.

Skru forsigtigt op på mixerens kanalfader, mens du
taler i headsettets mic.

Hvis der ikke er ”hul igennem” tjekkes mixerens øvrige
indstillinger - se de forrige kapitler.

Modtager

Sender

Headset 
Mic
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Ved opsætning af produktioner i salene skal der udnævnes en projektleder/koordinator, der 
inden påbegyndelsen af større arbejder i salene udarbejder en produktionsplan, der bl.a. 
indeholder projektbeskrivelser, specificering af behovet for teknisk udstyr og budget for evt. 
indkøb i institut-regi.

Produktionsplanen og budgettet skal forhåndsgodkendes af hhv. salsleder, ansvarshavende 
tekniker og institutleder.

Løbende tekniske spørgsmål skal rettes til salsleder og tekniker, mens indkøb ud over det 
budgetterede skal forelægges og godkendes af institutlederen.

På næste side finder du en huskeliste.
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PROJEKTSTYRING

TIDSRAMMER

1. Projektmøder

2. Introduktion til sikkerhed og ansvar

3. Introduktion til teknik

4. Opstillling og klargøring

5. Prøveplan

6. Opførelser

7. Oprydning og rengøring

8. Aflevering

SIKKERHED

1. Udnævn sikkerhedsansvarlig

2. Brandreglement

3. Forholdsregler under arbejde i salene

4. Procedurer ved ulykker

5. Kontakttelefoner

KOORDINERING

1. Tjek sideløbende arrangementer

2. Tjek værkstedskalender

3. Tjek kantinebestyrerens planer

4. Ophæng materiel før opbygning på gulv

MATERIEL

1. Aftaler om anvendelse af instituttets grej

2. Aftaler om brug af eget / eksternt udstyr

3. Instruktion i brug af instituttets udstyr

4. Fejlmeldinger 

5. Skader sket under arbejdet
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Noter
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