
Standardvilkår for livemusikken i Danmark 

Venue Produktionstillæg for Slagelse Musikhus, Caféen. 

Venue Produktionstillæg til Rammeaftale for Livekoncerter på Spillesteder 
 

VENUE PRODUKTIONSTILLÆG FOR Slagelse Musikhus - Caféen 

 
1. Tekniske Faciliteter 

 
Adgangsforhold: 
Indkørsel fra Sdr. Stationsvej, følg P-skiltet til ”Træskogården”. Indgang via 
Musikhusets hovedindgang, der vender ud mod P-pladsen 
Adgang er i terrænniveau. P-pladser anvises ved ankomst. 
 
Scene: 
Der er ikke en egentlig scene i Caféen, men et repos i 3 trins højde, der som 
regel benyttes som scene. Dybden er ca. 2,5 meter og længden er ca. 5 meter. 
 
Elforsyning: 
Flere stk. 220 V netstik fordelt rundt i rummet. 
 
Andre forhold: 
På repos’et er der række siddepladser i sofaer til publikum og der er desuden 
siddepladser ved cafeborde på balkon og på gulv. Så man er meget tæt på 
publikum. 
 
Rummet er langt, smalt og højloftet og Musikhusets barområde er en del af 
rummet. 
 
Publikumskapacitet: 
100 siddende eller 250 stående. 
 
PA-system : 

Mixerpult: 

Allen & Heath WZ14:4:2 

Specifikationer: 

10 mic/line monokanaler 

2 line stereo kanaler 

4 stereo returns 

4 grupper, gruppemasterne kan individuelt omkobles til aux master (monitor) 

6 aux sends, kan omkobles pre/post (4 og 2) 

Direct outs, inserts (stereo jack) på alle inputs og master out 

Kanalspecifikationer:  Lo cut, phantom power, 4 bånds eq (2 sweep) 6 aux pan, 

grp, 100 mm. fader 

Højttalere: 

Martin Audio, 2 subs, 2 top, 2 delay I sal og 2 på balkon. 
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Et udvalg af gængse mikrofoner, linedrivere, kabler og stativer i housebox. 

Lys 

9 stk RGB Par 64 lamper – fast monteret 

1 stk Stairville Lightoperator LC-48 

 
2. Backstage 

 
Der er 2 separate omklædningsrum - begge med spejl, bad og toilet. Køleskab, 
elkoger, strygejern, strygebræt og service står mellem de 2 omklædningsrum.  
 
På 1. sal er der slyngelstue med bløde sofaer, toilet, trådløst internet samt 2 
separate spisestuer. 
 
Standard catering 
1 varmt måltid og/ eller sandwich, afhængig af tidspunkt og varighed af 
optræden 
Hvis der skal være vegetarmad og lign. skal dette aftales særskilt. 
1 kasse øl og 1 kasse vand.  
Kildevand, kaffe og the ad libitum. 
Frugt, lidt sødt og chips, mælk og honning. 
Der er vin til maden, hvis det ønskes. 
Der udleveres IKKE spiritus – spillestedspolitik! 
 
Selvfølgelig er der rygeforbud  indendørs overalt . 

 
3. Kontaktinfo. 

 
Slagelse Musikhus, 
Sdr. Stationsvej 5, (Træskogården), 4200 Slagelse 
Hovednummer: 58 50 10 70 
www.slagelsemusikhus.dk 
 

 Direktør : 
Anette Borg 
anbor@slagelsemusikhus.dk  
Direkte tlf.:  58501070/ 51319480 
 
Service og teknik 
Scenemester Knud-Erik Pedersen 
kepet@slagelsemusikhus.dk 
Mobil: 2146 6545 
 
Produktionstekniker Morten Gustav Eide 
mgeid@slagelsemusikhus.dk 
Mobil: 51540144 
 
Markedsføring 
Kommunikationsmedarbejder Mette Bygum Morgen 
mbymo@slagelsemusikhus.dk 
 
 
Administration og økonomi. 
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Susanne Thaulov 
sutha@slagelsemusikhus.dk 
Direkte tlf.:  58501070 
 
Administrationen har åbent: 
Mandag - onsdag : kl. 9.00 - 15.00 
Torsdag kl. 9.00 - 17.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00. 
 
 

 
4. Lydpolitik 
 

Lydpolitikken er p.t. så simpel som mulig: 
Arrangør/ arrangørens repræsentant har ALTID ret til at regulere volumen - 
både under lydprøver og koncert. 
 
Vi henviser desuden til den generelle lydpolitik for alle spillesteder. 
Volumengrænse er 103 dB(A), LAeq (15 min) mål med 10-eazy lydmåleudstyr. 
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