Manual til Scenen i Laboratoriet

Scenen i laboratoriet udlejes, med mindre andet er aftalt, som en ubemandet tom sal. Denne
manual giver beskriver de praktiske omstændigheder.
Salen
Bredde:
11,06
Længde:
19,10
Ved omklædningsrummet i hjørnet til venstre for indgang : B: 8,89, L: 17,10
Højde:
Laveste punkt 3.76
Rig 3,99
Tegning over salen er sidst i dette dokument.
Strømforhold: 1 stk 63 A stik, samt 3 stk 3x16 A stik. med 220 V udtag.
Der er faste stænger i loftet til ophæng af teknik. Hver stang har en bæreevne på 160 kg.
Der er 5 multikabler med 6 stk cee udtag (Harting).
Dæmper til publikumsbelysning er på væggen til omklædningsrummet.
Salen er brandgodkendt til 150 mennesker.
Publikumsopbygning
Den består af 32 1x2m podier plus ben og rækværk, der opbevares i den røde container bag
Laboratoriet. I salen findes 140 stole samt siddehynder som alternativ til stole.
Grundopstillingen er 10 m bred, 5,5 m dyb og har syv trin med en stigning hver på 22 cm.
Der er 7 rækker inkl. en række på gulv.
Med stole kan opsætningen med midtergang rumme 123 publikummer. Med hynder 140.
Der er to podieplader til en afviklingsplatform bag sidste række på 2x2m.

Diverse
Der kan efter aftale være op til to stiger på 3,90 m.
Brandmateriel og nødudgange må ikke flyttes eller tildækkes.
Ventilation indstilles i køkkenet bag baren. Den er som udgangspunkt indstillet på max ventilation.
Ønskes der hurtig udluftning i en eventuelt pause åbnes dørene til det fri i begge hjørner af salen.
At tilladelser vedr. arrangementet overholdes, bla. brand og publikumsantal, er lejers ansvar.
Gulvvask med mere
Gulvvask foregår i rent vand, der må under ingen omstændigheder bruges sæbe.
Tør det godt af så der ikke kommer kalk pletter.
Der må ikke skrues i gulvet.
Der må ikke klæbes gaffatape på væggene da malingen ryger af.
Salen ryddes dagligt efter brug med mindre andet er aftalt.
Der er i forbindelse med salen adgang til aktørgarderobe i form af omklædningsrum og
bademulighed.
Baren
Lejer står får indkøb og salg.
Lejer søger spiritustilladelse.
Der må ikke ryges eller medtages drikkevarer i salen, heller ikke under prøver.
Alarm info
Henvendelse til Aaben Dans for personlig kode.
Nøgle info
Henvendelse til Musiconsekretariatet efter aftale med Aaben Dans for udlevering af nøgle.
PR
Der skal være logo på alle annoncer og flyers.
Man skal sørge for, at arrangementet er i Kulturbasen og gerne i Roskilde Avis’ Det Sker-afdeling.
Et sandwich skilt er til rådighed.
Lejer skal sørge for at skrive arrangementet på Musicons kalender på følgende link:
http://www.musicon.dk/webtop/site.aspx?p=13189
Henvendelse til Pernille Møller Taasinge på pernille@aabendans.dk for at få arrangementet på
Aaben Dans hjemmeside.

