Kulturhuset Storbrunn
biosalong/scen

Bredd mellan högtalare (9,2 m)
DJUP UTAN DRAPERI
DJUP (5 m) fram till stolsrad
DJUP (5,5 m) fram till trappa

DJUP MED DRAPERI
DJUP (4,5 m) fram till stolsrad
DJUP (5 m) fram till trappa
DJUP grå yta (4,5 m)
BREDD grå yta (9,2 m)

Salongen

Totalt antal personer som får vistas
i lokalen (inkl. artister) 			
Fasta sittplatser (röda biostolar) 		

150 st
98 st

Ljudteknik
I storbrunns stora samlingssal finns ett konferens-/teaterljud monterat.
Detta består av PA högtalare, slutsteg, mixer, hörslinga samt några wl system.
I teknikskåp uppe samt nere SR back sitter patch paneler till både send och retur signal, samt 2 st aux send
färdig kopplat från mixer till patch SR för inkoppling av monitorer.
Möjlighet att koppla in sin egen teknik finns. Då man kan använda bef analog multi via patch panelerna.
Cat 5 kabel finns också mellan teknikskåp och SR.
Ljudet uppskattas till bra vid konferens och teater men om konsert av mera tyngre slag skall framföras rekommenderas att sub basar också kopplas på systemet.

Utrustning som finns på plats är:
4 st LDS 800 PA lådor
2 st crown xdi 4000 steg
1 st sound craft signature 16 mixer
1 st mipro WL handmick
2 st mipro wl H-set
1 st cd spelare
1 st kabel till iPhone från mixplats
1 st linebox för att få line signal från scen
12 st sändare via xlr patch panel (ljudingångar)
8 st retur via xlr patch panel + 2 st som går till hörslinga i nuläget
2 st Cat 5 kabel mellan teknik skåp och SR till tex gäst tekniker
med egen mixer.
6 st xlr send sitter även monterat i bakkant scen som är patchade
i nuläget i patch panel men som lätt kopplas ur om man vill använda patch panel till annat ändamål.

Ljusteknik
I storbrunns stora salong finns en modell enklare scenljus monterat.
1 st ljus styrning med 16 st fader ej programbar. Enkel analog styrning.
6 st frontljus (3 på var sida ) Varytec led teater spot 100 w led
dessa har varsin DMX kanal och kan regleras var och en för sig
4 st RGB led (märke okänt ) dessa ligger på samma DMX kanal och regleras alla samtidig på 3 kanaler röd,grön,blå
1 st dmx split sitter monterad uppe i teknik skåp där DMX signal kan plockas ut till externa DMX effekter
På ljus styrning finns 7 st kanaler/ fader över som kan nyttjas till annat.
Ljus styrning kan lätt kopplas ur och gäst tekniker kan koppla in sin egen styrning på hus ljuset
Längst fram SR finns även ström 1 st 16 amp och 1 st 32 amp.

