1.

SCENINFO STORA SALEN
Scen
-

scenöppningens bredd är ca 13 meter

-

scenens bredd är ca 22 meter

-

scenens djup är ca 10 meter

-

scenens höjd är ca 13 meter

-

scenens nollpunkt (0-rå) är ca 50 cm bakom ridån

-

scenens intäckning: flyttbar svart fond och byxor/hängsidor upphängda på 2 sidorån

-

15 lingångar, var och en med bärförmåga på 200 kg

-

framför ridån finns lingång avsedd för högtalare och tål en belastning
på 1000 kg

-

scenens yta utnyttjas maximalt

-

scenens golv är anpassat för dans/balett, dvs. har svikt

Ridå
-

fallridå, med en yta om ca 160 kvm.

-

ridån ligger ca 70 cm från scenkanten

-

scenens höjd i förhållande till salongsgolvet är 75 cm

-

orkesterdikets golv kan höjas till samma nivå som scengolvet, vilket då ger ett djup om ca 450 cm från
kanten fram till nedhissad ridå

-

passage från parkett upp på scen finns via trappor på båda sidor om scenen

Orkesterdike
-

orkesterdiket har en yta på 34 kvm och är avsedd för orkester på ca 30 personer

2.
Teknik
-

teknikrum finns ovanför scenen (teaterteknik och ljudteknik)

-

teknikrum finns längst bak i salen, en öppen del och en del stängd

-

i mitten av stora salen på rad 10 och 11 finns löstagbara stolar där man kan montera mixerbord

-

all teknik på scenen manövreras med el

Scen-intag
-

lastbrygga finns på västra sidan av Alandica och scenintaget är i samband med detta

-

scenintagets dörrar är längst bak på scenen

-

scenintaget är 3 x 3 m

-

för transport inne i Alandica finns varuhiss samt ett scenintag i samband med denna

-

lastbryggans höjd är ämnad för inlastning från långtradare

-

nivåskillnad mellan mark och lastbrygga är 1,12 m

-

bredvid lastbrygga finns trappa, ca 1 m bred
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