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Guldsalen har som sagt en kapacitet på 600 stående publikummer og op til 320 siddende. Salen
er bygget i 1884 og blev dengang designet til at skulle huse kammermusikkoncerter. I 200 -2010
k salen og resten af huset en gennemgribende renovering, som sikrede at salen blev først op til
dato mht. teknik, udsmykning osv. Der er dog stadig en forholdsvis lang efterklangstid, som
ændrer sig markant når publikum er til stede. Der er reguleret akustisk i den grad det er muligt på
nuværende tidspunkt.
I salen ndes der en indbygget, gammeldags ‘kukkassescene’. Denne bruges ikke til større ‘ståkoncerter’. Se billedet nedenfor. Til større koncerter bygges der en scene ‘uden på’ kukkassen, og
kukkassen bruges til tomgods mm. Standard højde på scene er 63 cm. som er den højde der
passer på kukkassen. Ved særlige koncerter bygges scenen i højden 100 cm. Mål på den
udbyggede scene er 4x10 meter. Når der er monitorproduktion og guitartech med er bredden dog
11 meter, som går fra væg til væg. Afstand mellem balkoner er 7,8 m. Se tegninger nedenfor.
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Guldsalen

Det er ved særlige koncerter mulighed for at sætte publikumsbarriere op foran scenen. Vi har dog
altid personale/vagter stående ved scenen under afvikling og i pauser.
FOH placeres i de este tilfælde så man står lige foran balko kant.
Der er siddepladser på balkon og ved udsolgte stående koncerter er desuden også stående
publikum på balkon.
Bar/café område ndes umiddelbart udenfor guldsalen. Der er kun ved særlige koncerter opstillet
bar med ø salg inde i salen. Ved siddende koncerter bliver dørene til caf området lukket under
koncert.
Tidsplan
Send venligst jeres tidsplan til vores produktion i så god tid som muligt for at vi kan få det hele til
at køre gnidningsfrit. På tidsplanen bedes oplyst get in, opstilling, lydprøve, spisetid og load out.
OBS: Vi har altid doors 1 time før show.
Til dem kører fra København: Der er tra k ud af byen, især fredag eftermiddag og I bør påregne
4 60 minutters ekstra kørsel.
Merchandise
I tilfælde af at I har merchandise med, får I tildelt et område uden for salen, men lige ved siden af
indgangsdørene og billetkontrol. Sig venligst til i god tid, så vi kan gøre området klar til jer. Vi kan i
mange tilfælde godt hjælpe med salg af et lille udvalg, men også her bedes I gøre opmærksom på
det i god tid.
Curfew
Vi beder jer om at vi går igang med nedpakning så hurtigt som muligt efter koncerten. Dog vil vi
gerne give publikum 5 minutter til at forlade salen efter koncerten er slut. Vi bestræber os på at
have samme personale på til load in/opstilling og nedpakning/load out, men det er ikke altid det
kan lade sig gøre. Vi håber at kunne sige farvel og tak for i dag senest 30 minutter efter load out.
Tech specs
Nedenstående er specs på Guldsalen. I tilfælde af koncerter i andre sale bedes I kontakte Ricko
Hougaard. (ricko@bfst.dk) (22133888)
Vi vil sætte pris på at have en opdateret tech rider fra jer, så vi kan forberede scenen så godt som
muligt.
PA
Main left:
4 x Q1 øjet og 3 Q subs
Main right:
4 x Q1 øjet og 3 Q subs
Near:
2 x E12 1 i hver side
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Power:
D&B D12 på main
D&B D6 på near
Monitor:
10 x D&B Max15 kasser på 6 sends som standard. Flere sends kan i visse tilfælde sættes op.
Power:
D&B D6
Mixer:
Allen & Heath d-Live C3500, Mixrack 48/24
Mikrofoner:
Et rimeligt udvalg af Shure, AKG, Sennheiser, DPA, Neumann m. . Countryman T85 Linedrivers
Kabler og stativer i passende mængde.

Pult:
Avolites Pearl 2010
Dæmpere:
Der er i den faste installation 48 kanaler på;
4 x ETC Smartpack.12ch.wallmount 1kW pr.kanal
Lamper:
8 x Spotlight Area AR05 Fresnel 575W
6 x Spotlight Area AR12 Fresnel 1kW
6 x Source Four Zoom 2 50gr.
4 x Source Four jr zoom, 2 50gr.
24 x Thomas PAR64 C S standard, Black
6 x Robe Robin 600E

 

fi

5

5

E

Lamper er ophængt i et grid ( rkantet) i dimissionerne 7,5m x 6,5m. Samt i truss ved
scene 7,5m. Kraner i loftsrum.
Der fore ndes desuden et 3 x 63 A CEE udtag til ekstra lysanlæg eller
byggepladstavle til udtaget med 2 x 3x32 A CEE og 2 x 3x16 A CEE. Desuden
ndes ekstra et 3 x 32 A og et 3 x 16A CEE udtag.
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