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FORORD

Om
forfatterne

Norge er et land med svært mange festivaler og arrangementer, og med
dette følger like mange tekniske produksjoner. Mange er skikkelig bra, og
noen så dårlig gjennomført at sikkerheten står på spill.
Selv om det ofte er den samme personen som gjør både teknisk og generell
produksjon, velger vi i denne boka å fokusere på det tekniske. Vi anser dette
som et eget fag, og det er her vår kompetanse primært ligger. Gjennom vårt
arbeid som tekniske produsenter, scenemestere, turnerende lydteknikere,
turnéledere og turnéplanleggere har vi gjort oss mange erfaringer på godt
og vondt. I denne boka ønsker vi å dele noen av erfaringene, og de tipsene
og triksene vi har lært oss gjennom mange år i disse rollene.
Vi er to voksne menn som finner en stor og barnlig glede i å «nerde» i
detaljer, og det går sport i hvor presist vi klarer å avvikle produksjonene vi
har ansvar for. Ikke minst finner vi glede i å samarbeide tett med og lede en
gruppe mennesker mot et felles mål.
Vår generelle oppfordring til arbeidet du gjør for ditt arrangement, er å løfte
blikket. Streb etter å alltid ha en bevissthet rundt din rolle og ditt arbeid opp
mot en større sammenheng. Se menneskene og betydningen av det du er
med på. Vi tror dette vil gi deg motivasjon, og gjøre jobben din til en del av
et mer velsmurt maskineri.

Asbjørn Ebbesvik

Asbjørn har bakgrunn
som freelance lydtekniker,
turnéleder og teknisk
produsent. Han reiser med
etablerte artister, har faste
oppdrag for konsertscener,
og har vært teknisk produsent
for en rekke festivaler og
arrangementer. Han går blant
annet inn i sitt trettende år
som teknisk produsent for
Malakoff Rockfestival.

Denne boka er skrevet til deg som jobber som teknisk produsent for
arrangementer, til deg som jobber i et lokalt scenemannskap, til deg som
er teknisk leverandør, eller på andre måter jobber med planlegging og
avvikling av arrangementer.
Vi har lagt opp boka slik at de første kapitlene tar for seg prosessen
med den tekniske produksjonen på et mer overordnet nivå, før vi senere
går mer detaljert inn på de ulike elementene. Det vil derfor være en del
temaer som går igjen flere steder (som lyd, scene, bemanning). Disse blir
utdypet utover i boka når vi tar for oss den detaljerte fasen av den tekniske
produksjonsplanleggingen.
Det blir i tillegg brukt en del bransjeutrykk, en salig blanding av engelsk og
norsk, og du finner en forklaring på disse i ordlista bakerst i boka.
Vi håper at våre erfaringer, tanker, tips og triks er overførbare til jobben du
gjør, og forhåpentligvis gir deg inspirasjon til å alltid sette deg nye mål.
God lesning!

Asbjørn Ebbesvik
Stig Aron Kamonen

Stig Aron Kamonen
Stig Aron har jobbet som
lydtekniker siden 1994, og
har 15 års erfaring som
produksjons- og turnéleder
for mange av landets
artister. Kamonen flyttet i
2011 til Høyanger, der han
har etablert firmaet OnCue
Music Productions AS, og har
de senere årene også vært
scenemester på Malakoff
Rockfestival, Jugendfest og
Førdefestivalen.
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01. HVA ER TEKNISK FESTIVALPRODUKSJON?
Ikke alle er klar over betydningen av en godt planlagt og gjennomført teknisk festivalproduksjon, men mange
har opplevd å være på arrangementer med for eksempel forsinkelser, tekniske problemer og dårlig lyd.
Teknisk festivalproduksjon er planlegging og gjennomføring av alt som har med opptreden på scenen
å gjøre: scene, rigg, lyd, lys, backline, strøm, tidsplaner, logistikk og teknisk bemanning. God planlegging og
ledelse av produksjonen er avgjørende for at lyden blir bra, showet ser spektakulært ut, spilletider overholdes,
sikkerhet ivaretas, og at publikum, frivillige, artister og crew trives.
Teknisk produksjon består av mange bestanddeler, og selv om dette faget ikke nødvendigvis er akademisk
forankret, er det visse måter å gjøre ting på, basert på en bransjetradisjon. Dette er gjerne uskrevne regler som
tar deg mange år å lære, og da gjerne ved å bryte dem.
Den følgende historien sier mye om viktigheten av god planlegging, gode leverandører, og å være rustet til å
takle det uforutsette.

Simon Mørk Pedersen
Rolle: produksjonsleder
Momentium AS
Prosjektleder for:
Jugendfest,
Ålesund Live,
Sommerfesten på Giske,
Terminalen
Byscene,
Store events
på Sunnmøre
Sommerfesten på Giske er
en spleisefestival som startet
med 30 kompiser i et naust, men
som raskt vokste seg til å bli en
gigantfestival med 25 000 mennesker. Den
finner sted i fjæresteinene på en øy med 500
innbyggere utenfor Ålesund, kjent for sine rike
vikinghistorier, og nå også for Norges største
spleisefest.
Spleisekonseptet har gjort at økonomien i
prosjektet har vært vanskelig. Artister har spilt
for reduserte honorarer og produksjonen, som
jeg fort fikk ansvaret for, har alltid vært ekstremt
presset på pris. Dette fikk vi virkelig kjenne
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på kropp og sjel i 2010, da bookingsjefen
hadde gjort tidenes jobb, og booket det som
kunne krype og gå av norske og skandinaviske
toppnavn,
pluss Travis.
I forkant av produksjonen hadde
vi blitt enige med arrangøren
om å levere to scener som
skulle bygges sammen av
et stort stillas. Vi ringte en
stillasleverandør, og fikk både
en god pris og lovnader om
at dette ikke var noe problem.
Vi ble lettet og glade; endelig
skulle vi få både sidescener
og bakscene samt gode
oppheng til PA.
Mandag kom og scenene var på plass, men
stillasfolkene uteble. Vi ringte, og de svarte
at de hadde full kontroll. Tirsdag skjedde
ingenting. Onsdag kom første lass med
stillas på en privatbil. Torsdag skulle to mann
montere alt av stillaser. Det gikk tregt, og
resultatet ble ikke som forventet. Da stillaset
var ”ferdig” rigget fredag kveld, tolv timer før
festivalen begynte, var det laber stemning og
lite tid til å gjøre ferdig resten av produksjonen.
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De flotte side- og bakscenene vi var lovet, ble
dekt av de billigste quickup-teltene. Vi kom i
mål, og var klare i løpet av natten. Nesten …
På vei hjem sovnet den ene scenemesteren
(som også gjorde linjer på den ene scenen),
og endte opp på sykehus. Så lørdag morgen var
første beskjeden vi fikk at scenemester ikke kom
på jobb.
Sommerfesten var som sagt en lavbudsjettsfestival, plassert ute på tuppen av en øy,
uten vei og skikkelige forhold. Tidligere hadde
artistene kommet med en kassegitar og spilt
noen låter, men nå stod nightlinere og lastebiler
på rekke og rad. To ATV-er med henger skulle
frakte utstyr ned de 500 veiløse meterne til
scenen.
Det neste problemet startet rett før dørene
åpnet kl. 11. Produksjonsteamet til en stor norsk
artist hadde gjort befaring på sceneområdet,
og tok meg til side. Der stod jeg, en uerfaren
produksjonsleder, sammen med noen av de
virkelige tungvekterne. De var lite imponert, og
lurte egentlig på hvordan vi hadde tenkt å få
dette gjennomført. Etter forhandlinger endte det
med at de fikk hele backstageteltet og to risere
hele dagen, noe vi trengte sårt til de andre
produksjonene. De skulle først spille kl. 18.
20 band skulle spille på de to scenene, og
problemene bare fortsatte. Dørene åpnet,
og publikum strømmet inn på området.
Rekordmange publikummere og god stemning
var det også. Bak kulissene var det lite som
stemte, og de store produksjonene ble kjørt i
skytteltrafikk med ATV-ene. 300 kilos gitarrack
og store miksere kom susende, og på en eller
annen måte gikk det akkurat. Helt til Melissa
Horn spilte den mest fantastiske musikken, og
det plutselig ble stille.
Jeg kikket på turnéleder, han kikket på meg.
”Ska jag ta dom av scenen?” Showstop!
Hvordan var det igjen?
”Strømmen har gått på hele scenen”, ropes
det. ”Ja, ta dem av!”. Jeg sprang under scenen

til fordelingsskapet, og stresset rundt. Sjekket
sikringer og fulgte kabler til ingen nytte. Klokka
var 14, og 15 000 mennesker stod og så på en
svart scene. Alt hadde stoppet opp, til og med
ATV-ene. Jeg fant ingen feil, og sprang til slutt
bort til hovedsentralen. Der gikk det en rød
Biltema-skjøteledning inn i det eneste enfasestikket. Den hadde slått ut jordfeilbryteren på
hele anlegget.
Konserten kunne begynne igjen. Etter litt mer
etterforskning så jeg at ledningen gikk inn i
VIP-teltet, til et vaffeljern ...
Festivalen fortsatte, og vi begynte å merke
at scenemester/linjemann ikke var til stede
på den ene scenen. Alle hadde fullt opp, og
vi var allerede underbemannet. Men vi klarte
oss – akkurat. Helt til regnet kom. Da begynte
problemene for fullt.
Værgudene hadde bestemt seg for å sette inn
støtet da de største artistene stod på pre-prod.området og på scenen. Det hjalp lite at Jahn
Teigen sang ”Optimist”. Travis, som var kveldens
store headliner, stilte med et mannsterkt crew,
og gjorde seg klare under quickup-teltene. Det
regnet sidelengs inn, og alt utstyret deres ble
klissbløtt. Turnélederen kom opp på scenen og
så seg rundt. Da han så en skjøteledning som lå
i en dam midt på scenen, sa han til meg: ”This
crazy! We will not play, the show is cancelled.”
Hva gjør man da?
Det ble svart i noen sekunder, før jeg tok opp
telefonen og ringte min nåværende arbeidsgiver
og festivalsjef. Jeg sa det som det var, og han
kom springende: ”Ditta må du fikse, Simon!”
Jeg tok tak i en kost og ga den til ham.
”Kost!” ropte jeg.
Da kom broren min tilfeldigvis forbi. Han hadde
fått et barn to dager før, og hadde fått fri. Han
kom bare innom for å sjekke om det gikk bra. Det
angret han nok på. Jeg sprang under scenen og
hentet bakduken som vi ikke hadde brukt. Broren
min hev seg opp en i stige, og festet bakveggen
mens festivalsjefen kostet vann. Og der kom
5
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Fran Healy, frontfiguren i Travis, med ungene
sine, og tittet ut på de 25 000 forventningsfulle
menneskene som ante fred og ingen fare.
”Of course we are gonna play here!” runget det
fra Travis-vokalisten, og vi pustet lettet ut. Det
ble konsert!

Foto: Momentium

Det gikk greit, og vi begynte å se en ende på
problemene. Gåsehuden kom da Travis spilte
”Why does it always rain on me”, og det faktisk
sluttet å regne. Travis-crewet, som hadde kjeftet
hele kvelden, var glade og fornøyde. Hver og en
ga meg en god klem da de forlot sceneområdet.
Sikkert fordi jeg var på nippet av fullstendig
sammenbrudd med en tåre i øyekroken.
Turnélederen takket for hjelpen, og jeg svarte
på gebrokken engelsk: ”This day has been
worse than when my dad died”. Noe som
stemte der og da.
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Foruten noen problemer med at en del
lysteknikere programmerte lysshowet sitt på
feil mikser og feil scene, mye skriking og hånlig
latter, tilreisende multikabler teipet oppover
barrikadene, konstant tømming av overfylte
quickup-tak, og et slitent crew, så gikk det
bra. I det den andre scenemesteren sovnet på
bakscenen, sittende på en monitor, og de siste
bandene gikk på scenen, så vi at ca. 300 liter
vann hadde samlet seg i den gjennomsiktige
presenningen over de to monitormikserne. De
dyre innleide mikserne. Så den siste konserten
gikk med til å øse forsiktig ...
Da jeg endelig var ferdig kl. 06, kjørte jeg
gjennom de undersjøiske tunnelene til Ålesund,
gråtende, men lykkelig for at dagen var over.
Året etter ble festivalen flyttet til et mer egnet
område, og er i dag en god arbeidsplass.

Foto: Robin Bøe
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Den gode opplevelsen
Det er viktig å løfte blikket, og sette arbeidet du gjør inn i en større sammenheng for å bedre forstå betydningen
av det. Både for deg selv, for de du jobber for og med, og for omgivelsene. Et slikt perspektiv gjør at du også
faglig får bedre oversikt og kontroll på oppgavene.

En vellykket teknisk festivalproduksjon handler
om å legge til rette for gode opplevelser for:

•
•
•

publikum
artistene
frivillig og profesjonelt crew

Gode opplevelser gir velvilje og bygger omdømme

•

Hvis et arrangement er en god opplevelse for publikum, er det store sjanser for at de forteller vennene
sine om det, og kommer tilbake neste gang.

•

Hvis et arrangement er en god opplevelse for artistene og deres apparat, vil dette gi dere et godt rykte i
bransjen, og skape velvilje hos flere artister ved for eksempel booking og forhandlinger.

•

Hvis et arrangement er en god opplevelse for frivillig og profesjonelt crew, er det gode sjanser for at disse
også stiller neste gang de blir spurt.
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02. ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER
Tydelige roller og ansvarsområder er essensielt for et vellykket arrangement, og derfor noe av det første som
bør etableres. Det vil alltid være vanskelig å se for seg behovene før en prosess er satt i gang, så det kan være
nødvendig å stadig komme tilbake til dette, og gjøre justeringer i organisasjonen. Dette kapitlet tar for seg
lederstruktur og overordnede ansvarsområder.

Kartlegg arbeidet som skal gjøres
For å vite bemanningsbehovet er det viktig med en overordnet kartlegging av arbeidet som skal gjøres. Når
du har oversikt over alle oppgavene som skal utføres, kan disse fordeles i roller. Jo mer rendyrket rollene er, jo
mer effektivt blir gjerne arbeidet.

Eksempel på noen oppgaver og ansvarsområder:

•
•
•
•
•
•
•

8

festivalledelse
booking
økonomi og administrasjon
personalansvar og frivilligkoordinasjon
arena-ansvar
sikkerhet og crowd control
teknisk produksjon

•
•
•
•
•
•
•

øvrig produksjon – reise, hospitality, catering
transport
backstage og artistvertskap
servering og bar
HMS, brann og redning
PR- og presseansvar
sponsoransvar
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Tydelige roller både internt og utad
For at kommunikasjon og prosesser skal fungere best mulig, er det viktig at roller og oppgavefordeling er tydelig,
både for dem som jobber med hverandre internt og for eksterne samarbeidspartnere (artister, leverandører,
etc.). Ha tydelige og beskrivende titler med kontaktinformasjon på nettsider og i informasjonsskriv.

Skriftlig avtale med detaljert definerte ansvarsområder
Det er alltid lurt å ha en detaljert stillings- eller rollebeskrivelse fastsatt i en skriftlig avtale. Dette gjelder for
alle i lederapparatet, og handler først og fremst om effektivitet og kvalitetssikring.

Bransje og habilitet
I en liten bransje kan det være vanskelig å holde helt orden på hattene. På mindre steder er det ofte slik at den
eller de som har teknisk kompetanse, samtidig er leverandør av utstyr og personell. Dette trenger ikke være
problematisk, men det er svært viktig å ha et bevisst forhold til det. Særlig hvis samme person eller firma har
en rådgivende rolle, samtidig som de ønsker å selge tjenester.

Eksempel på
organisasjonsstruktur

Styre
Festivalsjef
Personal- og
frivilligansvar

Administrasjon
& økonomi

Div.
mellomledere

Bar &
servering

Sikkerhetsansvarlig

Arenaansvarlig

Teknisk
produsent

Produsent
hospitality,
reise

Stage
managere

Overnatting

Leverandører

Transport

Profesjonelt
crew

Backstage/
catering

Frivillige

Artistverter

Booking

Pressekontakt
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03. TIDLIGE FORBEREDELSER
Før dere begynner detaljarbeidet med den tekniske produksjonen, er det lurt å gjøre seg noen grunnleggende
tanker om arrangementets omfang og varighet. Ut fra det lager dere et årshjul, hvor det spesifiseres på hvilke
tidspunkter de ulike oppgavene bør utføres.

Pre-programmering
En god teknisk produksjon er avhengig av at det er planlagt et program, som er mulig å gjennomføre tidsmessig.
Her følger noen av de viktigste momentene å ta høyde for i den tidlige fasen:

Booking
Spilletiden til den enkelte artisten er vanligvis kontraktfestet. Det er derfor viktig at dere i samarbeid med
bookingansvarlig, så tidlig som mulig planlegger rammene for programmet. Dette kan gjøres ved å sette opp
et tenkt program, som dere senere kan fylle med faktiske bookinger.

Når dørene skal åpne og stenge
Dørene må åpnes i god tid slik at dere rekker å slippe inn alle publikummere, og la dem finne seg til rette
på festivalområdet. Husk at dere etter døråpning ikke kan ha lydprøver eller annen skjemmende aktivitet på
scenen. Tidspunkt for stenging avhenger av avtalen dere har med politi, naboer og lokalsamfunn.

Showtider
Sett opp en realistisk plan med antall konserter innenfor tidsrammene. Hvis det er flere scener på festivalen
som kan forstyrre hverandre, bør det ikke settes opp program på disse samtidig. Bookingansvarlig kan normalt
legge noen føringer for hvor lange show dere ønsker fra artistene, men noen artister har klare krav til spilletid.

Changeover-tider
De fleste etablerte artister krever en minimum tidsramme for å gjøre sceneskift. Denne er avhengig av
produksjonens størrelse, og hvor mye som skal ordnes i en changeover. Det er ikke uvanlig at en slik minimumstid
er på 45 minutter. Programmet som blir satt opp må ta høyde for realistiske changeover-tider. Dette er en typisk
diskusjon mellom booking og produksjon, der booking vil ha flest mulig artister med kortest mulig pauser, mens
produksjon vil ha realistiske arbeidsrammer.
10

Håndbok i teknisk festivalproduksjon

Stage 2

Stage 1

Eksempel på et tenkt program: Show schedule friday Doors: 16:30 | Curfew: 02:00
Artist:

On stage / off stage:

Changeover/soundcheck:

Get in / load in:

LOCAL BAND1

17:00 / 17:30 30 min

16:00 – 16:20 20 min

15:00 / 15:00

SEMI BIG BAND 1

18:25 / 19:20 55 min

17:30 – 18:20 50 min

16:30 / 17:00

SEMI BIG BAND 3

20:30 / 21:30 60 min

19:25 – 20:25 60 min

18:00 / 18:25

HEADLINER 3

22:30 / 23:45 75 min

21:30 – 22:25 55 min

12:30 / 13:00

HEADLINER 1

00:45 / 02:00 75 min

23:45 – 00:40 55 min

09:30 / 10:00

Artist:

On stage / off stage:

Changeover/soundcheck:

Get in / load in:

LOCAL BAND 2

17:35 / 18:20 45 min

15:30 – 16:00 30 min

15:00 / 15:00

SEMI BIG BAND 2

19:25 / 20:25 55 min

18:20 – 19:20 60 min

18:00 / 16:00

SEMI BIG BAND 3

21:35 / 22:25 50 min

20:25 – 21:30 65 min

19:00 / 19:15

HEADLINER 2

23:50 / 00:40 50 min

22:25 – 23:45 80 min

21:00 / 21:00

Årshjul
I planleggingen av den tekniske produksjonen er det mange oppgaver som skal delegeres og gjennomføres.
Det er derfor lurt å få en overordnet oversikt over hovedoppgavene, og lage en grov tidsplan for når de skal
gjøres. Noen ting må skje i en bestemt rekkefølge, mens andre ting kan gjøres når det er ledig kapasitet. Sett
gjerne opp et årshjul som dere justerer hvert år, og som blir mer og mer presist etter hvert som organisasjonen
får mer erfaring og bedre rutiner.
Dette eksempelet på et årshjul følger ikke et kalenderår, men starter ett år før dørene på festivalen åpner:

• Lag detaljert produksjonsplan for
avviklingen, overordnet og per artist:
• tider
• scenelogistikk og riserplan
• detaljbehov lyd, lys, scene,
backline, strøm
• Gjennomfør arrangement
• Observer
4.
• Evaluer skriftlig

• Hent inn ridere.
• Gå i dialog med artister
• Skisser detaljerte
arena-behov
• Lag overordnet riggplan
i samarbeid med leverandør
• Sett bemanningsbehov
• Lag overordnet tidsplan

kvartal

1. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

• Etabler organisasjon,
roller og ansvarsområder
• Tenk programmering
• Gjør arenaplanlegging
• Initier HMS-arbeid
• Sett produksjonsnivå
• Sett opp detaljert behov
• Finn aktuelle leveradører
• Sett opp anbud
• Hent inn tilbud

• Vurder tilbud
• Ha dialog med
leverandører om løsninger
• Forhandle med leverandører
• Skriv kontrakt
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04. ARENAPLANLEGGING
Enten dere planlegger et arrangement innendørs eller utendørs, vil den ansvarlige for den tekniske produksjonen
måtte gjøre en del vurderinger og valg ut fra arenaen arrangementet gjennomføres på. Festivalområdet er
selve utgangspunktet for arrangementet, både praktisk og konseptuelt, så det er viktig å planlegge dette
tidlig i prosessen, og sette klare rammer. Det vil normalt være andre i organisasjonen som har arena- eller
områdeansvar, så et tett og godt samarbeid med disse er svært viktig. Noen av de følgende punktene vil nok
være på siden av teknisk produksjon, men likevel noe dere er involvert i og bør mene noe om.

Utendørs festivalområde
Med unntak av forhold som publikumskapasitet og evakuering vil en utendørs arena normalt by på flere
utfordringer enn en innendørs arena. Dette er noen av de viktigste forholdene dere må ta hensyn til fra et
teknisk ståsted:

Grunnforhold
Sceneleverandør vil ha behov for informasjon om grunnforholdene samt tilkomst til området der scenen skal
stå. En fullt utstyrt scene veier mange tonn, og trenger et solid fundament. I tillegg skal tunge kjøretøy inn
og ut av området både før, under og etter arrangementet. Det må derfor også sikres at tilkomst og veier har
gode grunnforhold. Sikkerhet er den viktigste faktoren her, men slitasje på området og forurensing er også
viktige forhold å ta hensyn til. Arrangør bør ha klare avtaler med grunneier og eventuelt kommunen om bruk
av området.
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Tips & triks

•
•

Kontakt grunneier eller kommunen for å få informasjon om grunnforholdene på området.

•

Med hjelp fra teknisk etat i kommunen eller en entreprenør bør dere finne ut hvordan området er
drenert, og hvordan grunnen generelt oppfører seg ved nedbør.

•

Lag en plan for bruk av kjørematter, kjøreplater, duker, bark, fyllmasse, o.l. for å kompensere
for utfordrende grunnforhold. I noen tilfeller vil det være nødvendig å få grunnforholdene
utbedret.

Hvis informasjonen ikke finnes, bør det hentes inn kompetanse for å gjøre undersøkelser og
fremskaffe dokumentasjon på dette. Teknisk etat i kommunen vil kunne gi råd om hvilke
faginstanser dere skal kontakte.

Sceneplassering
Det er mange hensyn å ta når scenens plassering skal bestemmes.
Her er noen viktige momenter å ta hensyn til:

•
•
•
•

grunnforhold – at scenen står trygt
vindforhold – sikre at det ikke er lokale vindforhold som setter konstruksjonen i fare
strømtilgang
logistikk – at scenen er plassert et sted hvor det er:
- lett å laste inn og ut utstyr
- enkelt å få inn og ut artister
- grei tilgang (eventuelt greie transportmuligheter) til artistgarderober
- mulig å skjerme artister og produksjon fra publikum
- mulighet for parkering og strøm til artistenes busser og andre kjøretøy

•

sceneretning med hensyn til:
- støy mot naboer og lokalmiljø
(hvilken vei høyttalerne spiller, med tanke på institusjoner og landbruk med dyrehold)
- solretning og hvilket tidspunkt sola står rett på scenen

•

arenaestetikk og publikumsopplevelse:
- Plasseringen har mye å si for hvordan festivalområdet ser ut og oppleves. Prøv å 			
finne en plassering og retning på scenen der den passer inn i terrenget.
- Scenen bør være plassert optimalt med tanke på at alle i publikum skal se og høre best mulig.

•

Plassering og utforming av FOH kan være viktig for publikumsopplevelsen. En svært opphøyd
FOH plassert på et flatt festivalområde kan være estetisk skjemmende, og ta sikten fra mange
publikumsplasser.

•

Inngjerding og skjerming på sidene av scenen bør være estetisk nøytralt, og trukket med svart
stoff eller presenning.
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Eksempel på arenategning. Illustrasjon: HES

Logistikk
I samarbeid med arena- eller områdeansvarlig bør dere planlegge nøye hvordan området skal fungere
logistisk. Det som normalt er en park, et torg eller en gressbakke, skal under arrangementet gjøres om til noe
som bak kulissene minner om hektisk industri- eller anleggsvirksomhet. Alle de ulike funksjonene skal ha et
definert område, der sikkerhet og logistiske behov er godt ivaretatt.

•

Legg en plan for trafikkflyt og best mulig løsninger for utstyrs-, person- og varetransport til scene, bar,
servering, sanitet, vakthold, avfall, osv.

•

All transport med kjøretøy bør skje på utsiden av gjerdene slik at kjøretøy aldri må kjøre gjennom publikum
eller publikumtilkomst. Hvis dette er umulig, skal transporten skje i gangtempo, og eskorteres av vakter
som har kontroll på alle kanter.

•

Av sikkerhetsgrunner bør dere ha et strengt system for kjøretillatelser på området. Kun kjøretøy som på
forhånd har meldt inn registreringsnummer og fått utstedt en skriftlig kjøretillatelse, skal ha lov til å kjøre
inn på et lukket område.

•
•

Ha streng kontroll på parkering. Dette gjelder også leverandører og crew.
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Evakuering og utrykning
Samarbeid med lokalt brannvesen om å lage en detaljert plan for evakuering av publikum samt adkomst for
brann- og redningsbiler.

Crowd control & crowd flow
Publikumskontroll og -flyt er normalt sett ikke noe en teknisk produsent tar seg av, siden dette er et eget og
svært viktig fagområde som bør håndteres av et godkjent sikkerhetsselskap. En del tekniske leverandører
leverer imidlertid publikumsbarrikader. Hvis disse er en del av den tekniske bestillingen, må dere sørge for at
de er godkjent for bruken, og blir montert og plassert i henhold til en profesjonelt utført crowd control-analyse.
En slik analyse skal kun leveres av fagpersoner.
God publikumsflyt ved innslipp, servering og toaletter er viktig for både sikkerhet og opplevelse. Et arrangement
med lite køer og trengsel er god business. Salgsstedene fungerer bedre, og publikum har en hyggeligere
opplevelse og kommer tilbake neste år.

Tips & triks

•
•

Bruk et godkjent sikkerhetsselskap til å gjennomføre analyser for publikumskontroll og -flyt.
La fagfolk ta seg av sikkerhetsinstallasjoner, slik som publikumsbarrikader.

Strøm
Plassering av strømtilførsel til scene og øvrige funksjoner må planlegges nøye med strømleverandør, og arbeid
med strøm skal alltid gjennomføres av godkjent sterkstrømelektriker. Vær klar over at mye av den installerte
strømmen i Norge er av type delta (230V blå strøm). Dette er en måte å levere strøm på som få andre land enn
Norge bruker. Nyere installasjoner består derimot av strøm av type stjerne (400V rød strøm), som er basert på
det samme prinsippet som blir brukt i de fleste andre land. Vi anbefaler å forsøke å anskaffe en strømkilde
som er basert på stjerneprinsippet. Snakk med den lokale strømleverandøren og leverandører av aggregat og
teknisk utstyr for å forsikre dere om at alt passer sammen.

Tips & triks

•
•

Ved bruk av strøm fra strømnettet bør kabelvei planlegges nøye, og skjermes med kabelgater.
Ved bruk av aggregat bør dere være bevisst at dette produserer en del støy og
eksos, så prøv å plassere det et sted det er til minst mulig sjenanse. Kabelvei bør også her
planlegges nøye, og skjermes med kabelgater.
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Nabo- og miljøhensyn
Thomas Denstad har vært turnerende
lydtekniker og turnéleder i
over 20 år.
Han har jobbet i
Pstereofestivalen siden
starten, og var production
manager fra 2009 til 2017.
Han jobber til daglig som
teknisk sjef på Byscenen i
Trondheim, i tillegg
til å drive dBcontrol Norge,
som blant annet utfører
lydmålinger på festivaler.
Thomas deler i det følgende noen av
sine erfaringer rundt nabo- og miljøhensyn ved
utendørsarrangementer.

Viktige hensyn å ta ved planlegging av
festival i tettbygde strøk

Når man skal starte festival i tettbygde strøk,
er det veldig viktig å få oversikt over hvem som
vil bli berørt av arrangementet. Er naboene
tilhengere av at det arrangeres festival rett
utenfor soverommene deres? Her må dere se på
plassering av scener og musikkprofil
Hvis lokalbefolkningen er positive og føler seg
inkludert i arrangementet, kan man komme langt,
og dere vil spare dere for mye krangling og
klager. Dialog er viktig i denne sammenhengen.

Forsikre dere også om at leverandøren av PAsystemet er klar over dialogen dere har med
naboer og kommune vedrørende lydnivåer.
De fleste leverandører kan produsere
kalkuleringer av lydspredning fra
PA-systemet, og et godt tilpasset
PA-system gjør jobben med å
skjerme naboer langt enklere.
Husk at det ikke bare er
konsertene som lager mye
lyd, men at dette også gjelder
opp- og nedrigg. Pipingen
fra en ryggende gaffeltruck er
meget plagsom kl. 04 om natta!
Jeg ser ofte at det er misnøye
blant naboer når det er mye støy rundt
dette. Det er enkelt å dele ut konsertprogram
til naboene så de har oversikt over hva som
skjer, men opp- og nedriggsplanen blir sjelden
videreformidlet. Da oppfattes støyen gjerne enda
verre, siden naboene ikke har fått anledning til å
forberede seg.

Hvem kontakter man?

Kommunen er en viktig kontakt i denne
sammenhengen. De har gjerne egne
retningslinjer for bruk av høyttalere på
utendørsarrangementer, og det er store forskjeller
fra kommune til kommune på dette. Enkelte
krever for eksempel at det gjøres lydmålinger hos
nærmeste nabo. Husk å sende ut nabovarsel god
tid i forveien.

Tips & triks
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•
•

Tett dialog med naboer er viktig for at ting skal løse seg på en god måte.

•

Det er viktig å vise at dere jobber aktivt med støyproblematikken. Alle bør gjøre lydmålinger under
konsertene. Helst også hos nærmeste nabo, i tillegg til FOH. Gjøres dette med målesystemer
som også loggfører lydnivåene, er det enklere å dokumentere at dere har holdt dere innenfor
kommunens lover og regler, hvis det oppstår konflikter med publikum eller naboer underveis eller i
etterkant. Da kan dere vise til faktiske lydmålinger.

Det viser seg ofte at forståelsen er større når festivalen viser naboene at de blir sett og hørt, og
mange konflikter har blitt løst ved bare å ta en prat med naboene.
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Innendørs festivalområde
Veldig mange av punktene over vil også være aktuelle for en innendørs festivalarena, men der er det noen
ekstra hensyn å ta.

Vekttoleranse for gulv og tak
Når du skal inn med tunge installasjoner og teknisk utstyr, er det viktig å avklare hvor mye vekt den aktuelle
bygningen kan tåle i gulv, og eventuelt tak hvis noe skal henges opp. Be eier av bygningen om dokumentasjon
på dette. Hvis dette ikke foreligger, bør det fremskaffes ved hjelp av en undersøkelse gjort av sakkyndig og
sertifisert virksomhet for krankontroll og bygningsmessige beregninger.

Slitasje

•

Vær nøye med å planlegge transport inn, ut og internt i bygningen
for å unngå skader og unødvendig slitasje.

•

Bruk matter, plater eller dekke for å skjerme gulv og underlag.

Estetikk og akustikk
Større innendørs arenaer er ikke alltid akustisk og estetisk tilpasset et kulturarrangement. Forholdsvis enkle
grep, som inndekning med molton og tepper, kan utgjøre en stor forskjell for både publikumsopplevelsen og
arenaens funksjon. En teknisk leverandør vil normalt kunne bistå med en teppeløsning. Pass på at en slik
installasjon er i brannhemmende materialer eller er brannimpregnert.

Publikumskapasitet og evakuering
Samarbeid med lokalt brannvesen om å sette en justert publikumskapasitet. Denne er avhengig av antall
nødutganger, vakthold og eventuelle nye hindringer en teknisk installasjon fører med seg.

Universell utforming
Universell utforming handler om å tilrettelegge omgivelsene på en slik måte at de er tilgjengelig for alle.
Uansett om dere skal arrangere festival innendørs eller utendørs, må dere ha en plan for å tilrettelegge for
menneske med nedsatt funksjonsevne. Forskning viser at mangelfull tilrettelegging er en av hovedårsakene
til at mennesker med funksjonsnedsettelser i liten grad deltar på kulturarrangementer, og dere vil selvsagt ha
flest mulig fornøyde publikummere på deres festival.
Lov om forbud mot diskriminering på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjenglighetsloven) fastslår at mangel på tilrettelegging er diskriminerende.
Veileder for sikkerhet ved store arrangementer (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og
Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører (Norske Konsertarrangører) er gode verktøy i dette arbeidet.

Tips & triks
Lag et platå eller eget område hvor rullestolbrukere har lett tilgang og ser godt. Slike
ramper og platåer er ofte naturlig å få levert som en del av sceneleveransen.
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Publikumsopplevelsen
Publikumsopplevelsen er helt avgjørende for en festivals suksess, og det er flere tiltak med utgangspunkt i den
tekniske produksjonen som kan være med på å optimalisere festivalområdet for en god publikumsopplevelse.
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Tips for en god publikumsopplevelse

•

Ha et arenaoppsett som gjør det mulig for alle publikummere å se og høre scenen. Ha høyt nok scenegulv
til at alle i publikum kan se hele artisten.

•
•

Ha en FOH-løsning som ikke tar for stor plass visuelt og opptar for mye sikt.

•
•
•
•
•

Ha god tilgang på hørselsvern for publikum.

Jobb med lyddekning, og spesielt god sub-dekning. Har du dårlig sub-dekning, vil lyden bak på området
oppleves som spiss og masete.
Forsøk å få på plass stillesoner med sitteplasser hvor publikum kan hvile ører og bein.
Innendørs i store haller bør du ved hjelp av leverandørene kartlegge hvilke akustiske tiltak som kan gjøres.
Samarbeid med arenaansvarlig om å skape en arena som gir et godt estetisk inntrykk for publikum.
En god kamera- og storskjermproduksjon kan øke nærheten til artist på større arenaer, men dette er også
kostbart. Ha i bakhodet at fravær av dette i en del tilfeller kan ha positiv effekt, da det får publikum til å
trekke nærmere scenen.
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05. PRODUKSJONSNIVÅ
Noe av det første du må gjøre som teknisk produsent for en festival, er å kartlegge hvilket produksjonsnivå dere
skal legge dere på. Dette gjøres best i samråd med øvrig festivalledelse og den eller de som sitter med booking av
artister for festivalen. Dere må bestemme dere for en ramme, ikke bare økonomisk, men også i et teknisk
perspektiv. Dette vil være grunnlaget for å senere gå i detalj, og å innhente tilbud på utstyr og mannskap.

Finn produksjonsnivået
Det er flere innfallsvinkler og metoder for å finne frem til og bestemme seg for produksjonsnivået. Det kan for
eksempel være at selve festivalområdet setter en begrensende ramme for størrelsen, eller at festivalen ønsker
å booke en artist som dere vet krever en stor sceneproduksjon.
En vanlig fremgangsmåte er at festivalen booker artister før den tekniske produksjonen er fastsatt, og deretter
setter produksjonsnivået ut fra riderkrav fra artistene. Dette virker kanskje logisk, men er helt klart den metoden
som gir minst forutsigbarhet med tanke på både budsjett og praktisk planlegging. Teknisk produsent bør ha
tett dialog med booking tidlig i bookingprosessen, og sette produksjonsnivået ut fra størrelsen på artistene.
Planlegger festivalen å sette opp store internasjonale artister, må dere ta høyde for dette i den tekniske
planleggingen.
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Les rider før booking legger inn bud
Det kan være en risikosport å booke en artist før produksjonsnivået er planlagt, tekniske ridere er gjennomgått,
og dialog med artistens produksjonsapparat er etablert. Den tekniske rideren dere mottar fra artisten, er en
bindende del av kontrakten som skal innfris på lik linje med artistens honorar. Hvis de tekniske kravene ikke
er medberegnet som en del av kostnadene forbundet med å booke artisten, kan dette fort skape økonomiske
utfordringer for festivalen.
Det er dessverre ofte slik at en oppdatert teknisk rider ikke foreligger når booking legger inn bud på artisten,
og at dere dermed ikke har den totale oversikten over kravene. Be da om en eldre versjon, og bruk denne som
grunnlag for en avtalt ramme for produksjonsnivået på den aktuelle artisten.

Sett vilkår for budene
En god måte å skape forutsigbarhet på er å få booking til å sette vilkår i budet på en artist, ut fra hvilken
standard dere har på festivalens tekniske produksjon. Det vil si at dere internt blir enige om et prinsipp
der artistene skal bruke festivalens allerede fastsatte produksjon, og ikke kan kreve at arrangør betaler for
eksklusivt utstyr. Hvis artisten har behov for mer eller annet utstyr enn festivalens fastsatte spesifikasjon,
dekker artisten kostnader forbundet med dette selv. Slike avtaler må alltid kontraktfestes.

Kan artistenes krav innfris?
Det er ikke realistisk å booke en artist som eksempelvis kommer med egen produksjon på to semitrailere og ti
i crewet, når du har en 6 x 4 meters mobilscene. Ikke ta sjanser eller tenk at ting løser seg av seg selv, og pass
på at det er realisme i forholdet mellom størrelse på artist og produksjonsnivå. Hvis dere ikke kan følge opp en
booking med en hensiktsmessig teknisk leveranse, er dessverre ikke arrangementet bærekraftig.

Elementer i produksjonsnivået
Det kan være mange krav og forhold å ta hensyn til i en rider, så det er viktig å etablere god dialog om mulige
løsninger så tidlig som mulig.

Lyd
Det er først og fremst arenaens størrelse, utforming og publikumskapasitet som definerer størrelse på og
konfigurasjon av lydanlegget. Noen artister innenfor populærmusikk krever ofte et lydsystem som har mye
headroom, og ønsker et overdimensjonert sub-bass-system. Undersøk om noen artister har et absolutt krav
når det gjelder lydutstyr.

Lys
Mange artister har eget lysdesign, og har kanskje et ferdigprogrammert show. Sjekk om de for eksempel
forlanger et stort antall med spesifikke bevegelige lys. Det kan bli kostbart og krevende om slike absolutte krav
kommer inn etter at produksjonsnivået er satt.

Backline
Backline er et punkt som ofte blir diskutert, og som kan bli et omfattende tema. Kanskje har ikke artisten med dette
selv, men setter opp i rider at arrangør skal skaffe det. Det kan bli en både kostbar og utfordrende logistikkmessig
affære dersom dere har mange artister, og festivalen skal leie inn individuell backline til alle. I slike sammenhenger
kan det være lurt å få dem til å dele backline, der festivalen stiller med en generisk backlinepakke, og artisten må
ha med eller selv ta kostnaden for leveranse av eksklusivt utstyr utover den fastsatte pakken.
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Scene og rigg
Kommer artistene med egen produksjon, bør dere se nøye på hvor mye riggkapasitet de vil trenge for å henge
lys, video eller andre ting i scenetaket. Dette må sees i sammenheng med vektbegrensninger i taket, plass på
scene og i produksjonsområde samt hvor lang riggetid som trengs i forhold til hva som er tilgjengelig. Krever
artist eksempelvis følgespot, må det gjøres en praktisk vurdering om det er mulig å løse med tanke på tårn
eller en ekstra etasje på FOH.
Under en festival er det gjerne flere artister som skal opptre med kort mellomrom. Dette krever god scene- og
produksjonslogistikk. For å sikre god produksjonsflyt bør dere prioritere en løsning med litt mindre scene
med et stort produksjonsområde / store sidescener, fremfor en stor scene med små eller ingen sidescener /
lite produksjonsområde. Er det ikke plass til at flere artister kan klargjøre sitt oppsett i produksjonsområdet
samtidig, vil dere ikke få til raske skifter mellom artistene. De fleste artistene er også helt avhengige av å kunne
rigge til utstyret sitt på bakscene før opptreden.

Pyroteknikk
Kommer bandet med pyroteknisk utstyr, kan det utløse en del sikkerhetskrav som dere må ta med i
planleggingen. Her må pyroteknisk leverandør først gjøre en risikoanalyse. Deretter søkes det tillatelse fra
lokalt brannvesen med risikoanalysen som dokumentasjon.

Strøm
Se nøye på hvilket strømbehov artisten har. Undersøk om det for eksempel kreves 230V (delta connected
system) eller 400V (star connected system), en eller flere 32 A, 63 A eller 125 A. Større produksjoner kan også
be om powerlock (400 A eller 660 A).

Bransjestandard
Med bransjestandard mener vi her at dere bruker adekvat utstyr når det kommer til oppfylling av krav i ridere,
og at dere selvsagt anskaffer utstyr som er godkjent for bruk i en scenerigg. Prøv å oppdatere dere på hva
som er vanlig i bransjen, og hva andre festivaler i tilsvarende størrelse gjør. Dere kan få til mange økonomiske
besparelser gjennom et godt samarbeid med teknisk leverandør. Tenk kreativt, og se på forskjellige løsninger
både når det gjelder scene og annet teknisk utstyr.

Tenk helhet, uavhengig av størrelse
Mekanismene og løsningene for produksjon er mer eller mindre de samme enten du jobber med en liten eller
en stor festival. Det er bare skalert større ved en stor festivalproduksjon.

Tips & triks

•

Booking = produksjonsnivå. Det er alltid størrelsen på artistenes produksjoner som setter
rammer for arrangementets produksjonsnivå.
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06. PROSJEKTERING, BUDSJETTERING
OG LEVERANDØRAVTALER
Etter at produksjonsnivået er bestemt, er det på tide å starte prosjektering av selve produksjonen. Å prosjektere
en teknisk produksjon kan være utfordrende, og krever god innsikt i både behov, tilgjengelige ressurser og
aktuelle løsninger. Hvis du selv ikke sitter på denne kompetansen, kan det være lurt å rådføre seg med noen
som har den, og som ikke har sterke økonomiske interesser i denne sammenhengen.

Kartlegg de økonomiske rammene
Før du begynner detaljplanleggingen av den tekniske produksjonen, må du sammen med arrangementets ledelse
kartlegge de økonomiske rammene. En vellykket teknisk produksjon vil være en betydelig kostnad, som gjerne utgjør
15–25 % av arrangementets totale budsjett. Det er selvsagt ikke enkelt å anslå en relativt presis kostnadsramme
hvis dette er første gang dere arrangerer festival, og det vil da være lurt å hente inn ekstern hjelp til dette.
Bli tidlig enig med arrangementets ledelse om en konsekvent linje på hvem som betaler for hva. Å bestemme
seg for en fast teknisk pakke og kontraktsfeste at alt utover denne pakken blir betalt av artistene selv, er en
god måte å skape forutsigbarhet på. Men det krever at dere er konsekvente, og at dette kommuniseres tydelig
og skriftlig til artistenes representanter.
Ha hele tiden i bakhodet at det må være et realistisk forhold mellom størrelsen på artistene og det tekniske
budsjettet. Hvis det er booket store artister uten å sette av midler til en hensiktsmessig produksjon, er heller
ikke arrangementet bærekraftig.
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Behovsliste
Ut fra den foreløpige budsjettrammen og det vedtatte produksjonsnivået lager dere en spesifisert behovsliste.
Det er avgjørende at denne er så presis som mulig, både med tanke på å senere innhente tilbud på den
tekniske leveransen, og for å sikre en godt teknisk gjennomført festival.
Den tekniske utviklingen går kjapt, og det som blir sett på som standard nå, kan være avleggs om få år. Ny teknologi
og alternative løsninger blir stadig tilgjengelig på markedet, men mange av prinsippene vil likevel være de samme.

Scene og rigg
Størrelse, clearence, sidescener, bakscene, lasteramper, trapper, ballast, vekt, rekkverk, sikkerhet, antall
rullerisere og høyder på disse er alle forhold dere må definere i scenebehovet.
En scene med gode og helhetlige løsninger har mye å si for en vellykket avvikling og god produksjonsflyt. Bakog sidescener må være på samme høydenivå som spilleområdet, og ha store nok åpninger til å få til en god
riser-logistikk. Det er en fordel om sidescenene går på utsiden av og bak spilleområdet, slik at dere kan jobbe
rundt og ikke gjennom bakteppet. Se nøye på løsninger for innlast både fra lastebil og varebil.
FOH-løsningen bør plasseres på et vatret gulv, og ha en hel takløsning som passer sammen for å gi et tørt
og sikkert miljø for teknisk utstyr og bemanning. Teppesett i tak for akustisk demping er å anbefale. Tidens
tendenser viser at flere og flere artister har med seg egne miksebord for lyd og lys. Dette krever at dere har en
FOH-løsning med tilstrekkelig plass til gjestemiksere.

Lys
Spesifiser behov for bevegelig og konvensjonelt lys, røykmaskiner, miksere, programmerings-suite, gjestetrosser,
tepper, løsning for backdrop og følgespot/tårn.
Hvor omfattende arrangementets lysproduksjon bør være, avhenger av flere forhold, og størrelsen på artistene
vil også her avgjøre mye. Store artister vil som regel ikke godkjenne å spille på en scene med marginal lysrigg.
Lag en tentativ behovsliste, gjerne basert på tidligere erfaringer, og be leverandør komme med et forslag til en
lyspakke ut fra denne og det generelle produksjonsnivået. Husk at lys er kostbart, og at leverandører ønsker
å tjene penger.
Tips & triks
Å legge opp til å ha en installert gulvpakke med lys i festivalspec-en er ikke å anbefale, da det er
plasskrevende og begrenser logistiske muligheter. En gulvpakke bør i så tilfelle være mobil på hjul, slik
at den enkelt kan rulles til side under changeover.

Video
Storskjerm med kameraproduksjon kan være med på å øke publikumsopplevelsen når det er gjort på riktig
måte, men en god storskjermsløsning med godt produsert innhold er normalt svært kostbart. Videovegg for
visuals i scenen er normalt noe man kun stiller med grunnet krav fra artister. En videovegg vil fort være i veien
for scenelogistikk, og kan sjelden henge gjennom hele produksjonsdagen.
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Lyd
Spesifiser behov i forbindelse med PA, antall monitorkurser/wedger, sidefills, miksere, mikrofoner/stativer
(doble sett), IEM, trådløst, split/fanouts, gjeste-multi og nærfelt. Publikumskapasitet og størrelse på arenaen
vil avgjøre type og størrelse på høyttaleranlegget. Dette er et eget fagfelt, og vi anbefaler å bruke fagfolk
for beregning av dette. Gi gjerne leverandører et kart over området, med mål, sceneplassering og beregnet
publikumskapasitet som grunnlag. Vedrørende øvrig lydutstyr anbefaler vi igjen å se på størrelsen på artistene
og antall artister per dag.

Tips & triks

•
•
•

Miksebord på FOH og monitor bør være av samme fabrikant, og gain-deling er ikke å anbefale.

•

Sørg for å ha noen trådløse systemer (4–8 kanaler) med både håndholdt mikrofon og noen
bøylemikrofoner i oppsettet.

•

Monitorsystemet bør bestå av identiske monitorer samt et trommemonitor-oppsett med sub og
sidefills.

•
•

Dere bør ha noen systemer (6–8 kanaler) med trådløs in-ear monitoring i oppsettet.

Linjesystemet bør ha en aktiv split for å kunne ta imot gjestemiksere på både monitor og FOH.
Hvis det er flere artister per dag, bør det være flere sett med sceneutlegg og fyldige
mikrofonpakker for simultane oppsett.

Infrastruktur bør ta høyde for gjestemiksere, og det anbefales å inkludere en del
cat-linjer (eventuelt fiber og coax) i grunnpakken. Om mulig er det også lurt å ha noen
direkte analoge linjer mellom FOH–MON. Dette for å slippe å strekke ut gjestemultier for hvert
miksebord som kommer på besøk.

Backline
Hvis dere skal hente inn tilbud på backline, må det avgjøres om dere vil operere med en felles backline som
alle artister får tilbudet om å bruke på deling (generisk), bestille backline i henhold til artistenes ridere, eller
en kombinasjon av disse. En generisk backline er lettest å budsjettere, men krever at dette blir lagt inn som et
forbehold når det legges inn bud på artister.

Strøm
Beskriv behov for faststrøm, aggregat, rød/blå, distribusjon, gjestestrøm og buss-strøm.
Undersøk lokale strømressurser, og avklar med fagfolk hvor mye strøm som trengs. Hvis det skal brukes installert
strøm fra strømnettet, må trolig leverandører stille med distribusjon av denne. Det bør også vurderes aggregat
som reserveløsning. Rådfør dere med teknisk leverandør om hva som trengs hvis det skal brukes aggregat.

Bemanning
Hva trengs av lydteknikere, lysteknikere, riggere, stagemanagere og stagehands?
Den tekniske produksjonen bør være bemannet tilstrekkelig for å avvikle produksjonen på en effektiv måte, og
med overskudd til å takle det uforutsette. Her bør også trivsel og sikkerhet vektlegges. Hør på leverandørens
anbefaling.
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Samband og kommunikasjon
Behov for intercom og radiosamband.
Lag en plan for kommunikasjon i crewet. Det vil være nyttig med en radioplan som viser behov for antall
samband i teknisk produksjon. Intercom mellom FOH, scene, dimmervakt, rigg/truss og eventuelt følgespot er
noe mange artister krever.

HMS
Leverandør må dokumentere at alt arbeid blir gjennomført, og at alt utstyr blir rigget, i henhold gjeldende
lovverk for HMS.

Annet
Dette inkluderer bl.a. behov for kabelgater og publikumsbarrikader. Ut fra arenaplanleggingen gis det et
estimert behov for antall meter kabelgater. Noen tekniske leverandører leverer også publikumsbarrikader.
Bestilling av dette bør gjøres i samarbeid med sikkerhetsansvarlig.

Innhenting av tilbud
Dere bør gjennomføre en konkurranse, der flere leverandører inviteres til å levere tilbud på teknisk leveranse.
Dette bidrar til å sikre at dere får best mulig pris, og gir dere god oversikt over ulike typer løsninger.
Det vil være stor forskjell på hvilke lover og regler dere må følge, avhengig av om dere er en ren privat aktør,
eller kan ansees å være omfattet av Lov om offentlige anskaffelser. Det er arrangørs eget ansvar å undersøke
om dere er omfattet av loven, og hvis dere er det, vil det være lurt å melde seg på kurs hos en av de mange
aktørene som tilbyr opplæring i lover, regler og rutiner for offentlige anskaffelser.

Lov om offentlige anskaffelser
Statlige, fylkeskommunale og kommunale instanser må følge reglene for offentlige anskaffelser ved kjøp
av varer og tjenester. I noen tilfeller vil også aksjeselskap, ansvarlige selskap, stiftelser, foreninger, o.l., være
underlagt loven, hvis de kan klassifiseres som et «offentligrettslig organ».
Hvorvidt dere klassifiseres på den måten, avgjøres av om dere oppfyller disse to kravene:

•

Organet må være opprettet for å tjene allmennhetens behov, og ikke være av industriell eller
forretningsmessig karakter.

•

Organet må ha en tilknytning til det offentlige, ved at:
- organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre offentlige organer,
- organets forvaltning er underlagt slike myndigheter eller organers ledelsesmessige kontroll eller
- organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.
Tips & triks
Hvis festivalen mottar betydelig offentlig støtte, er sjansen stor for at dere er omfattet av Lov om
offentlige anskaffelser.
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Forskjell på private og offentlige innkjøpere
Private oppdragsgivere er i stor grad ubundet av regler når de skal gjennomføre en konkurranse, og kan
forbeholde seg en stor grad av frihet. Det vil likevel ikke være tillatt å gjennomføre konkurranser som ikke fullt
ut er reelle, der oppdragsgiver bare ønsker å teste markedet. Dersom dere opplyser om at konkurransen er
en anbudskonkurranse, vil dette også medføre en viss binding. Det vil for eksempel ikke være tillatt å la en av
tilbyderne endre sitt tilbud etter tilbudsfristens utløp.
Offentlige oppdragsgivere er på sin side pålagt å gjennomføre åpne konkurranser, der det praktiseres
likebehandling, etterprøvbarhet og forutberegnelighet. Dersom reglene brytes, vil det kunne medføre både
at domstolene griper inn med forbud mot å gå videre i konkurransen, og etterfølgende krav om erstatning.
En konkurranse med en offentlig innkjøper vil også være mer omstendelig, med klare skiller mellom vurdering
av leverandørenes kvalifikasjoner, og egenskaper ved tilbudet som skal sammenlignes. I private konkurranser
vil det i større grad foregå en sammenblanding av disse vurderingene, hvilket gjør konkurransene mindre
forutsigbare.

Former for konkurranse
Det finnes ulike former for konkurranser, med ulike regler, fordeler og ulemper. Disse brukes hovedsakelig
i forbindelse med offentlige innkjøpskonkurranser, men det er ingenting i veien for at også private innkjøpere
kan benytte seg av dem eller hente inspirasjon fra dem.

•

Anbudskonkurranse er en konkurranse der tilbudene ikke kan endres etter tidsfristens utløp.
Det finnes to typer anbudskonkurranser:
- Åpen anbudskonkurranse innebærer at alle som ønsker det, kan levere bud.
- Begrenset anbudskonkurranse innebærer at potensielle leverandører først må levere en 		
forespørsel om å delta i konkurransen. Oppdragsgiver vil deretter velge ut noen som får 		
delta videre, og som inviteres til å levere bud.

•

Konkurranse med forhandlinger er en konkurranseform der oppdragsgiver må gjennomføre
forhandlinger med tilbyderne. Det innebærer at denne må gi tilbakemelding på hva den enkelte kan
forbedre seg på, og deretter gi tilbyderne mulighet til å levere revidert bud.

•

Tilbudskonkurranse er en konkurranse der oppdragsgiver avgjør om det skal være forhandlinger eller
ikke, etter at tilbudene er kommet inn og åpnet opp. Tilbudskonkurranser kan gjennomføres som åpen
eller begrenset konkurranse, det vil si med eller uten prekvalifisering og utvelgelse av deltakere til
å inngi bud.

Merverdiavgift på teknisk leveranse
Hovedregelen i merverdiavgiftsloven er at all omsetning av varer og tjenester er avgiftspliktig, men det er
noen unntak for blant annet helsetjenester, undervisningstjenester og en del kulturelle tjenester, herunder
tjenester som er en integrert og nødvendig del av framføringen. Dette innebærer at dersom dere leier teknisk
utstyr uten bemanning, er leveransen avgiftsbelagt, men dersom dere leier teknisk utstyr med tekniker(e), kan
leveransen være avgiftsunntatt.
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Forberedelser
Det kan være lurt å skaffe seg oversikt over hva som finnes av aktuelle aktører i bransjen, særlig hvis dere
planlegger å invitere et mindre utvalg av leverandører til å levere tilbud. Undersøk gjerne firmainformasjon,
nøkkeltall og omdømme. Det kan også være lurt å besøke ulike leverandører og se med egne øyne hvilke
forhold de har på lageret, eller eventuelt befare en leverandørs andre produksjoner.
Diskuter hvilken form for konkurranse dere ønsker å benytte dere av. For de fleste festivaler, som regnes som
private innkjøpere, vil en variant av en tilbudskonkurranse ofte være det mest hensiktsmessige, siden det gir
dere mer spillerom og forhandlingsrom. Vær oppmerksom på at det er strenge regler hvis dere kaller det for
en anbudskonkurranse.
Det kan være lurt å se på muligheten for å inngå en flerårig avtale med en teknisk leverandør. Det kan være
økonomisk besparende ved at de kan gi dere en bedre pris, men også gi dere mulighet til å utvikle produksjonen
over tid for å få på plass gode, varige løsninger for arrangementet. Det vil dere på sikt spare både tid, arbeid
og penger på. Prioriter leverandører som har erfaring med å levere en totalproduksjon.

Tips for utarbeidelse av konkurranseinnbydelsen

•

Gi en god og selgende presentasjon av dere som oppdragsgiver og av arrangementet, slik at
leverandørene har lyst å vinne konkurransen.

•

Utarbeid en detaljert og kategorisert kravspesifikasjon basert på behovslisten. Det er svært viktig at
denne tydelig formidler hvilke forventinger dere har til hva slags type løsninger som skal leveres.

•

Vær detaljert: Ha gjerne gode kart og tegninger som beskriver arenaen samt beskrivelse av
grunnforhold for scene.

•

Informer om formkrav på tilbudet: hvordan utstyr og priser skal spesifiseres, og i hvilken form tilbudet
skal leveres.

•
•

Vær tydelig på krav til kvalifikasjon på bemanning.

•
•

Ikke si noe om budsjett.

•
•

Send ut konkurranseinnbydelse til minimum tre (helst flere) utvalgte leverandører.

Be om en fastpris som inkluderer alt: spesifisert utstyrsleveranse, bemanning, for- og etterarbeid samt
transport.
Utarbeid tydelige tildelingskriterier, der dere spesifiserer hvilke kriterier dere vektlegger ved vurdering av
tilbudene, og hvordan dere eventuelt vekter disse.
Oppgi en tydelig frist for innlevering.

Vurdering av tilbud
Private innkjøpere vil stå noe friere enn offentlige når det kommer til vurdering av tilbudene, men vinneren
skal normalt sett være den som oppfyller kravspesifikasjonen og de fastsatte tildelingskriteriene med eventuell
vekting på beste måte.
Det er god forretningsskikk å kort begrunne valg av leverandør og formidle dette tilbake til alle tilbydere,
sammen med en takk for at de deltok i konkurransen.
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Tips for leverandøravtaler
Ha gode skriftlige og spesifiserte avtaler, signert av bemyndiget representant for begge parter, som beskriver:

•
•
•
•
•
•
•
•

leveransen i detalj
betalingsbetingelser
forsikring og gjensidig ansvar
HMS
konsekvenser ved mislighold
taushetsplikt
force majeure
prosedyre ved tvister

Teknisk budsjett
Først når alle anbudsrunder er avsluttet og alle leverandøravtaler signert, vil det være mulig å sette opp et
endelig teknisk budsjett. Budsjettering handler mye om å skape forutsigbarhet, så vær nøye med å avdekke
og inkludere alle mulige utgifter tilknyttet den tekniske produksjonen. Det kan for eksempel være at diett og
overnatting for teknisk personell skal inn på dette budsjettet.
Husk å legge inn en buffer i budsjettet. I en kompleks teknisk produksjon vil det alltid komme uforutsette
kostnader, og med en buffer vil det være langt enklere å håndtere disse når noe oppstår.
Eksempel på et enkelt teknisk budsjett med fiktive tall.

Teknisk budsjett for Din festival, 2 dager
Scene 1 (ink. transport)

250 000

Scene 2 (ink. transport)

175 000

Lys scene 1 (ink. transport)

175 000

Lys scene 2 (ink. transport)

115 000

Lyd scene 1 (ink. transport)

225 000

Lyd scene 2 (ink. transport)

160 000

Generisk backline scene 1 (ink. transport)

40 000

Generisk backline scene 2 (ink. transport)

40 000

Div. rigg og strøm (ink. transport)

20 000

Bemanning scene 1 (ink. reise, eks. overnatting)

130 000

Bemanning scene 2 (ink. reise, eks. overnatting)

110 000

Buffer

10 000

Totalt

1 450 000
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07. TEKNISK SPESIFIKASJON
Etter at du har gjort avtale med leverandør, er det på tide å sette opp den tekniske spesifikasjonen (tech spec)
for festivalen. Denne vil være et viktig verktøy for både dere og artistens produksjonsapparat i det videre
planleggingsarbeidet. Den bør sendes til artistens representanter i god tid før festivalen, sammen med den
generelle informasjonen. Hva som er god tid i denne sammenhengen, vil variere, men omtrent to måneder i
forkant pleier å være tilstrekkelig for begge parter. Hvis festivalen skal ha utenlandske artister på besøk, vil det
være behov for en engelsk versjon.
En tech spec skal gi et helhetlig bilde av hvilke forhold artistene kommer til, og samtidig vise at det ligger
en gjennomtenkt og helhetlig plan bak den tekniske produksjonen. Den bør derfor inneholde en detaljert og
ryddig kategorisert oversikt over arrangementets tekniske fasiliteter, og logistiske forhold på festivalen.
Tegninger og bilder er gode hjelpemidler i denne sammenhengen. Eksempelvis vil tegninger over lydsystemets
dekning av publikumsområde (dekningskart) og frekvensrespons, vise at dere har en plan og er godt forberedt.
I det følgende er en gjennomgang av hva en teknisk spesifikasjon (tech spec) minst bør inneholde.
Tips & triks

•

Bruk litt tid til å lage tech spec-en pen og ryddig. Det gir trygghet og en positiv
innstilling hos artist og tilreisende crew.

•

Få gjerne hjelp av din tekniske leverandør til å utarbeide spesifikasjonene.
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Scene
Beskriv hvilken type scene de skal forholde seg til, med alle mål og spesifikasjoner på både spilleområde,
produksjonsområde og innlast/utlast.

Viktige punkter som bør være med i oversikten, er:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

høyde scenegulv fra bakken
høyde scenegulv til scenetak (clearance)
bredde og dybde på spilleområdet
hvor stort område som er avsatt til monitormikser, inkludert system
hvor sceneteppet henger i forhold til scenekanten
om det finnes egne rør/ trosse for bakteppe til artist
antall risere som er tilgjengelige, og med hvilke høyder
størrelse på FOH samt hvor mange meter fra scenen denne er plassert
type publikumsbarrikader

Eksempel på tegning og spesifikasjonsliste for en scene.
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Lydsystemet

Lag en detaljert liste over lydsystemet, inkludert typebetegnelser og bestykning av høyttalere og forsterkere.
Be gjerne teknisk leverandør om å utarbeide et dekningskart for høyttalersystemet som du kan legge ved.
Eksempel på dekningskart for lydsystem. Illustrasjon: Skjermbilde fra ArrayCalc (d&b)

Lydmikser (FOH)
Oppgi merke og typebetegnelse på mikser, inkludert hvor mange kanaler denne har. Dersom det er eksterne
effekter, systemkontroller, målesystemer, nærfelthøyttalere eller lignende tilgjengelig, bør dette med i oversikten.

Monitor
Oppgi merke og typebetegnelse på monitormikser. Dersom det ikke er monitormikser, må dette tydeliggjøres.
Få med antall monitorer og mulige kurser, og hva som finnes av wedger, sidefills, drumfills, in-ear, osv.

Linje/mikrofoner/infrastruktur
Ha med i oversikten hvor mange kanaler linjesystemet har, om det er splittmuligheter, fan-outs og utlegg.
Angi gjerne type og antall mikrofoner og DI-bokser. Antall trådløse kanaler og hvilke typer mikrofoner.
Få med frekvensområdet det trådløse systemet jobber i.
Har festivalen egne multikabler for gjestemiksere, CAT (skjermet og/eller uskjermet) fiber, coax eller annet, må
dette med i oversikten.
Lag gjerne også en oversikt for kommunikasjonssystem mellom FOH og monitor.
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Eksempel på spesifikasjonsliste for lydutstyr.
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Lys
Lag en kategorisert og detaljert liste over typer og antall lamper og annet lysutstyr. Her bør det være med en
riggtegning som inkluderer plassering og DMX-adresser for alle lamper.
Hvis det finnes følgespot(er), bør den og dens plassering spesifiseres.
Eksempel på lystegning som viser trosse, type lamper og adresser

Lysmikser

Oppgi merke og typebetegnelse på lysmikser. Hvis dere har lagt opp til en programmerings-suite slik at
lysdesigner kan forberede sitt show i forkant, må det beskrives i oversikten.

Infrastruktur for lys

Spesifiser antall dimmekanaler, DMX-linjer, osv. Hvis dere har systemer som Art-Net, MA-Net eller gjeste-multi,
cat5, etc., bør dette være med. Beskriv plan for kommunikasjonssystem mellom FOH og scene, trussoperatør,
dimmervakt og spotoperatør(er).
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Eksempel på spesifikasjonsliste for lysutstyr.

36

Håndbok i teknisk festivalproduksjon

Backline
Har festivalen et generisk backline-oppsett, bør det settes opp en liste med merke- og typebetegnelse på
utstyret som er tilgjengelig. Stiller ikke festivalen med noe backline, bør dette tydeliggjøres i oversikten.
Eksempel på spesifikasjonsliste for backline
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Logistikk og generell informasjon
Ha med litt praktisk informasjon om festivalen. For eksempel hvor mange år den har pågått, publikumskapasitet
eller publikumstall fra tidligere år og hvor mange scener dere har.
Det bør også informeres om prosedyrer for innlast av utstyr, parkering, backstageområde og catering. Her er
det veldig fint å ha med et kart over området. Husk adresse og gjerne GPS-koordinater.
Oppgi kontaktinformasjon til de ulike nøkkelpersonene på festivalen, som for eksempel reise, hospitality,
merchandise, booking og teknisk.

Prosessen og forventninger
Lag et dokument som beskriver hvordan dere tenker at festivaldagen blir for de tilreisende, og presiser hvis
festivalen har noen generelle krav til de som kommer.

Viktige punkter som bør være med i oversikten, er:

•
•
•
•

om artisten får lydsjekk eller kun linjesjekk

•
•
•
•

beskrivelse av festivalens holdninger til special effects/pyro/konfetti/laser, o.l.
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om det er mulighet for å ha lyd i PA under changeover
frist for innsending av showfil for mikseren
frist for innsending av frekvenser for alt medbragt trådløst utsyr fra artistens produksjon, slik at dette
kan samkjøres med festivalens frekvensplan
hvor lang tid før changeover artisten har tilgang på produksjonsområdet
beskrivelse av system for oppbevaring av backline hvis det ikke kan oppbevares på bakscene
informasjon om festivalen har en fastsatt dB-grense (desibel-grense)

Håndbok i teknisk festivalproduksjon

Eksempel på informasjonskart for et festivalområde.
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08. ARTIST-ADVANCE
Artist-advance er prosessen der de endelige avklaringene og avtalene med artistene blir gjort, informasjonen
om artistens behov blir samlet inn og kontrollert, og detaljene nøye notert ned.
Festivalens produksjonsleder eller tekniske produsent må kontakte alle artister i god tid før festivalen, og
da minimum 4–6 uker i forveien. Dere får da presentert for artistenes representanter hva som møter dem,
dere får innhentet all relevant informasjon, og kartlagt alle tekniske behov. En god artist-advance skaper
forutsigbarhet for alle involverte.
Det kan være klokt å innstille seg på å gå litt i forhandlingsmodus i denne prosessen, siden erfarne representanter
for artistene ofte vil gjøre alt de kan for å få mest mulig av festivalens tid og ressurser til sin artist.

40

Håndbok i teknisk festivalproduksjon

Sjekkliste
Bruk en sjekkliste med hva du trenger å vite fra hver artist, og sørg for å ha god oversikt over artistens ridere,
og at du faktisk har rett versjon av den. Få klarhet i alle tekniske detaljer. Vær tydelig på hva som er avtalt at
dere leverer i henhold til rider, og hvem som eventuelt betaler for ekstra innleie. Ha en tentativ tidsplan klar før
du tar kontakt.
Du bør bruke litt tid på å lage sjekklisten, slik at du er sikker på å få med alt du trenger å få svar på fra artisten.
Denne sjekklisten, sammen med svarene du får fra artisten, skal senere bli grunnlaget for produksjonsplanen.

Eksempel på sjekkliste:

•
•
•
•
•
•
•

Hvor stort er reisefølget?

•
•

Hvor mange risere trenger de, og hvilke størrelser?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avklar behovet for mikrofoner og stativer.

Hvilke roller er med i crewet?
Kommer de med fly, van, lastebil, semitrailer eller buss?
Trenger de interntransport?
Trenger de parkeringsplasser med strøm til buss?
Hva er størrelsen på kjøretøyene?
Har de med backline, og hva trenger de
eventuelt supplert fra festivalen?
Kommer de med egne miksere? I så fall, hvor stor plass opptar de, har de med egne multikabler
og ellers kabelsystem? Benytter de seg eventuelt av festivalens gjestekabling?
Avklar monitorbehov.
Har de eget trådløst utstyr?
Har med backdrop? Eventuelt hvor stor?
Har de med eget lys eller visuals?
Har de med pyroteknikk?
Avklar strømbehov for lyd, backline, lys, video eller laser.
Har de riggbehov eller behov for å henge noe i taket?
Få avklart hvor mye tid de trenger, eller fortell hvor mye tid de får.
Vær forberedt på å foreslå en tidsplan
(get-in, riser/ stage access, tilgang til inn- og utlastingsområdet, eventuelle lydprøver,
changeover, showtid)
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Dialogen
Vær nøye på at du kontakter rett person: agent, PM (produksjonsleder), TM (turneleder), osv. Normalt skal
kommunikasjonen gå via artistens agent, men ofte er det mest praktisk å ta direkte kontakt med artistens
produksjonsleder. Dette må i så fall godkjennes av artistens agent, og husk å holde han eller henne på kopi,
siden det kan være detaljer, avgjørelser og forretningsmessige forhold som det er viktig for agenten å vite om.
Det kan være hyggelig å ringe først for å etablere en god førstekontakt, men sørg for å få alle detaljer og
avtaler skriftlig i e-post.
Forsikre deg om at artistens representant har mottatt teknisk spesifikasjon og generell informasjon fra
festivalen, og avklar om de riderne du sitter på, er riktig versjon og korrekte. Da har du et godt utgangpunkt
for å sette i gang dialogen.

•
•
•
•
•
•

Gi dine kommentarer til artistens ridere.
Få svar på alle punkter i sjekklisten.
Få bekreftet de svarene du allerede har fått fra ridere.
Vær nøye med detaljene, og ikke gi deg før du får et svar.
Noter alle detaljer og avtaler slik at du enkelt kan fylle ut en produksjonsplan direkte eller etter dialogene.
Informer om at du basert på denne dialogen vil sette opp en produksjonsplan for artisten, som inneholder
alle avtaler og detaljer. Planen blir sendt til artistens representant for godkjenning.

Tips & triks
Mindre festivaler med korte changeover-tider (under 30 minutter) vil kunne ha stor nytte av at bandene
deler backline, i hvert fall trommesett (generisk backline). Det vil kunne bidra til å holde tidsskjema, og
kanskje også være økonomisk besparende. Undersøk derfor med hvert band hva de eventuelt kan dele,
men ta hensyn til hva slags kontrakt de har signert. Sørg for at alle vet hva de trenger å ta med seg selv,
og hva som blir levert til dem på festivalen. Send artisten en oversikt over tilgjengelig backline.
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09. PRODUKSJONSPLANLEGGING
Produksjonsplanleggingen er kanskje det mest utfordrende du gjør som produksjonsansvarlig eller teknisk
produsent. Det er i denne fasen du i detalj planlegger og beskriver hvordan hver enkelt festivaldag skal
gjennomføres ut fra et teknisk perspektiv. Det er nå på tide å planlegge og tidfeste både den overordnede
tekniske gjennomføringen for hver scene på festivalen, og hvordan hver enkelt artists produksjoner skal
avvikles. Dette gjør dere med utgangspunkt i den tekniske spesifikasjonen og all informasjon dere har samlet
inn gjennom ridere og artist-advance.
Her gjelder det å mestre både å løfte blikket for å se det store bildet, og å virkelig dykke ned i detaljene. Ha
som utgangspunkt at alle gjestende produksjoner er like viktige, selv om det i praksis alltid vil være slik at
noen av dem er mer krevende enn andre. Pass på å beregne nok tid og ressurser til at alle parter, og ikke minst
sikkerheten, er godt ivaretatt. Du må være kreativ og finne kompromissene som fungerer for alle, og det er
svært viktig å ikke være tidsoptimist.
En godt planlagt produksjon er kjennetegnet ved at alle involverte har tid og ressurser til å gjennomføre sine
oppgaver, at det er god flyt i produksjonen, og at få eller ingen hendelser kommer i konflikt med hverandre
eller krever de samme ressursene samtidig. Med god planlegging kan likevel mange ting skje parallelt.
I det følgende går vi gjennom arbeidet med detaljplanleggingen av den tekniske produksjonsavviklingen, før
vi kommer til selve produksjonsplanen og dens innhold.
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Get-in
Dette er oppmøtetiden artisten eller crew har fått, og de skal melde sin ankomst på arrangementet senest på
dette tidspunktet. Det er vanlig at artisten da møter sin artistvert og får nødvendig informasjon. Stagemanager
eller teknisk produsent ønsker gjerne artistens tekniske crew velkommen.
Tidspunkt for get-in bør fastsettes i samarbeid med artistens representanter, og det er hensiktsmessig at
artistene har get-in en god stund før load-in. Da kan de finne seg til rette, spise og slappe litt av før arbeidet
starter. Det bør ikke planlegges flere get-ins samtidig, da dette vil kreve de samme ressursene.

Load-in
Dette er prosessen med å laste inn utstyr fra transportmiddel til scenen eller til mellomlagring andre steder i
produksjonsområdet. Det er viktig at dere på forhånd har avklart hva slags kjøretøy artisten kommer med, og
hvor mange bærehjelper som trengs. Stagemanager og eventuelt artistens representanter styrer load-in, og
veileder bærehjelper i hvor utstyret skal plasseres. Load-in må skje på et forhåndsavtalt tidspunkt, og det bør
ikke være flere load-ins samtidig, da dette vil kreve de samme ressursene.
Det vil normalt sett ikke være ønskelig å ha kjøretøy parkert ved scenens lasterampe, da de kan være til
hindring for øvrige produksjoner. Det må på forhånd avtales at kjøretøyet skal flyttes rett etter load-in, og
hvor de skal plasseres. Vær oppmerksom på at det er strenge regler for kjøre- og hviletid for sjåfører av større
kjøretøy, og det kan være hensiktsmessig at arrangør stiller med egen sjåfør med eget kort til kjøretøyets
digitale fartsskriver.

Stage-access
Stage-access er tidspunktet artisten får tilgang til scenen for opprigg og forberedelser. Etter at dørene er
åpnet, gjelder dette normalt tilgang til bak- og sidescener.

Riser-access
Dette er tidspunktet artisten får tilgang til sine risere for opprigg og forberedelser.
Vær gjerne raus på riser-access hvis du har plass og kapasitet til det, men vær smart når det gjelder gjenbruk
av risere. Du kan for eksempel tilby en artist de riserne som er mest tidkrevende å rigge ved load-in, og at de
får de resterende riserne først i changeover.

Lydprøver
Det er vanlig å i størst mulig grad unngå lydprøver på festivaler, og basere seg på linjesjekker i changeover. En
del artister vil likevel kreve lydprøve, og det gjelder særlig headlinere. Rekkefølge på eventuelle lydprøver skjer
normalt sett i motsatt rekkefølge av show-rekkefølgen. Det vil si at de som spiller sist, har lydprøver først, og de
som spiller først, har lydprøver sist. Dette for å sikre at headliner får nok tid til sine lydprøver, og fordi man da
sparer seg for en ekstra changeover ved at alt er ferdig rigget og sjekket til de som skal spille først.
Husk at en changeover ved lydprøver tar minst like lang tid som en changeover før opptreden, så dette må
beregnes inn i tidsskjemaet.
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Tips & triks
Høyt profilerte artister ønsker å ha mest mulig arbeidsro på lydprøvene. Sørg derfor for at festivalens
mannskap og frivillige ikke står og ser på lydprøven som tilskuere.

Changeover
Dette er pausen mellom konsertene, der sceneskiftet mellom to artister skjer. Her gjelder det å få foregående
artist av scenen så fort som mulig for å få på plass oppsettet til neste artist. Varigheten for en changeover
skal være avtalt på forhånd.
En changeover består gjerne av å:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koble ned og flytte ut den forrige artistens produksjon
rulle inn den neste artistens backline
legge ut og koble til backlinestrøm
plassere ut monitorer og koble dem
plassere ut resterende mikrofoner og koble linjene
få opp eventuelt lys, visuals og effekter artisten har med
henge opp eventuell backdrop
gjøre backline-, linje- og monitorsjekk
gjøre eventuelt lampefokus
la artistens crew gjøre siste forberedelser, som å legge ut setlister, håndklær og sette ut vann
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Show
Tidspunkt og varighet for opptreden er normalt sett avtalt på forhånd og kontraktfestet. Det er viktig at lokalt
crew gjør alt de kan for at artist og artistens crew får gjennomført sitt show mest mulig uforstyrret. Det tekniske
mannskapet overvåker utstyret, sørger for at alt virker optimalt, og bistår artistens crew med det de trenger.
Ikke alle artister har med seg eget crew og teknikere. Disse vil da benytte seg av festivalens teknikere til
oppsett og avvikling av showet.
Stagemanager sørger for at artistens crew eller artist har god kontroll på tiden når det nærmer slutten av
showet. Bak teppet blir gjerne neste show forberedt og changeover planlagt.
Eksempel på en typisk avviklingsdag på en scene.

Tid

Hendelse

Ressurser

Kommentar

08:00

Load-in HEADLINER 1

8 hands, stagemanager,
trosseoperatør

Her kommer HEADLINER 1 med
en semitrailer som skal tømmes. Du
har avtalt minimum bemanning.
Artistens crew starter opprigg.
Produksjonen er selvdreven, og
trenger bare lys og PA levert lokalt.
Semitraileren flyttes og parkeres av
lokal sjåfør så snart denne er tømt.

Lokal sjåfør

09:30

Get-in lokalt lyd og lys

10:00

PA-sjekk HEADLINER 1

Artistens lydteknikere sjekker PA og
gjør ønskede justeringer.

10:00

Get-in HEADLINER 2

HEADLINER 2 sitt crew har get-in,
og skal spise frokost før load-in.

10:30

Load-in og riser-access
HEADLINER 2

4 hands frigjort fra
HEADLINER 1

Her kommer headliner 2 med en
lastebil som skal tømmes. De skal
rigge seg opp på bakscenen.
Lastebilen flyttes av artistens sjåfør
så snart den er tømt.

11:00

Lydprøve
HEADLINER 1

Full teknisk bemanning

HEADLINER 1 har 60 min. til
rådighet til lydprøver. Dere sørger for
at dette skjer uforstyrret.

11:00

Get-in ARTIST 1

11:00

Lokal opprigg
ARTIST 1

11:30

Load-in og riser-access
ARTIST 1

12:00 Changeover
HEADLINER 1
til ARTIST 1
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4 lydteknikere og 3 lysteknikere

Lokalt teknisk lyd- og lysmannskap
kommer inn og bistår artistens crew.

Åpningsbandet har get-in.
2 hands

Festivalens backline blir rigget opp,
og linjer koblet på riser.
Åpningsbandet kommer med
lokal transport. De skal bruke
lokal backline. De får hjelp med
instrumentene sine, og får tilgang til
risere for å gjøre justeringer.

4 hands, lyd, lys, backline og
stagemanager

Oppsettet til HEADLINER 1 blir
markert på scenen, koblet ned og
trillet ut.
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12:10 Off-stage linjesjekk
HEADLINER 2

HEADLINER 2 gjør linjesjekk fra
bakscenen, uten å bruke
spilleområdet.

12:00 Get-in ARTIST 2

ARTIST 2 ankommer og spiser lunsj.

12:30 Lydprøve ARTIST 1

Full teknisk bemanning

Åpningsbandet har lydprøve i 30 min.

12:30 Load-in og riser-access
ARTIST2

4 hands

ARTIST 2 ankommer med en varebil
med backline, og rigger seg opp på
risere.

13:00 Dørene åpner

Det settes på bakgrunnsmusikk.

13:00 Lunsj

Lunsj for dem som kan.

14:00 Show ARTIST 1

Full teknisk bemanning

14:00 Get-in ARTIST 3

Show ARTIST 1, 45 min.
Ankomst ARTIST 3

14:15 Load-in og riser-access
ARTIST3

4 hands

ARTIST 3 ankommer med en stor
varebil med backline, og rigger seg
opp på risere.

14:45 Changeover

4 hands + full teknisk
bemanning

45 min.

15:00 Get-in ARTIST 4

Ankomst ARTIST 4

15:30 Show ARTIST 2

Full teknisk bemanning

15:30 Load out ARTIST 1

2 hands

15:45 Load-in og riser-access
ARTIST 4

4 hands + ATV-sjåfør

ARTIST 4 kommer med nightliner.
Utstyr må crossloades til ATV.

17:00 Changeover

4 hands + full teknisk
bemanning

45 min.

17:45 Show ARTIST 3

Full teknisk bemanning

Show ARTIST3, 75 min.

18:15 Load-out ARTIST 2

4 hands

19:00 Changeover

4 hands + full teknisk
bemanning

45 min.

19:45 Show ARTIST 4

Full teknisk bemanning

Show ARTIST 1, 60 min.

20:00 Load-out ARTIST 3

4 hands

20:45 Changeover

4 hands + full teknisk
bemanning

45 min.

21:30 Show HEADLINER 2

Full teknisk bemanning

Show HEADLINER 2, 90 min.

21:45 Load-out ARTIST 4

4 hands

23:00 Changeover

8 hands

23:45 Show HEADLINER 1
00:00 Load-out
HEADLINER2

Show ARTIST 2, 90 min.

Show HEADLINER1, 90 min
8 hands

01:15 CURFEW

Må være stille iht. avtale med politi.

02:00 Load-out HEADLINER1

8 hands

02:30 Forberede neste
produksjonsdag

Stagemanager, 4 hands,
teknisk crew

Koste scene, klargjøre risere til første
load-in, sette trosser i arbeidshøyde.
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Tips & triks

•

La færrest mulig like hendelser skje parallelt. Sett for eksempel ikke get-in, load-in og lydprøver for
flere artister samtidig.

•

Der det er flere scener, er det viktig å ha kontroll på at hendelser på de forskjellige scenene ikke
kommer i konflikt med hverandre, for eksempel i form av lyd fra PA.

•

Vær smart med tidsutnyttelse, og utnytt produksjonsrommet og de ressursene dere har:
- En artist kan for eksempel få tune PA samtidig som en annen gjør opprigg.
- En artist kan få programmere lys samtidig som en annen gjør lydprøve.
- Tilby gjerne off-stage linjesjekker fra bakscene for å spare tid.

•

Gjør et valg mellom å ha linjene i et festivaloppsett eller følge rekkefølgen i ridere. Ved dagens
bruk av digitale miksebord og artister som reiser med egne showfiler, kan det være lurt å gjøre
linjer i henhold til rider. Mange artister vil dessuten kreve det. Da vil alltid patchen på scenen være
fasit ved feilsøking, og du slipper forvirring med intern-patching i miksere.

•

Forhandle med artist om ressursbruk:
- En artist kan kreve ti bærehjelper, men har du en god load-in, trenger ikke alle være
nødvendig. Det kan også være at artisten bare trenger bærehjelper i tjue minutter, og at du
kan foreslå å fristille seks av dem til andre produksjoner.
- Produksjonen kan kreve strøm eller cat5-kabler, men ikke trenge dem hele dagen. Legg en
grundig plan, og gjør avtaler om deling av ressurser.

•

Vær smart på basis-bemanning: Hvis en artist har load-in tidlig om morgenen, og kommer med
selvdreven produksjon, er det ikke alltid nødvendig å stille med full bemanning. La det lokale
crewet hvile så lenge som mulig, og avtal en minimum basisbemanning med artistens produksjon.

Produksjonsplanen
Produksjonsplanen er dokumentet der alle detaljene forbundet med avviklingen, inklusive alle behov, avtaler
og planer, er samlet. Den bør være kategorisert og presentert slik at alle som jobber med produksjonen enkelt
kan finne den informasjonen de trenger innenfor sitt fagfelt. En god og intuitiv produksjonsplan er viktig for at
produksjonen blir avviklet i henhold til nettopp planen.
Det er ingen fasit for hvordan en produksjonsplan skal se ut. Noen lager seg faste maler i et tekstredigeringsprogram, og andre har online produksjonssystemer med sanntidspublisering. Det er likevel en bestemt type
informasjon som bør være med.
En produksjonsplan kan være generell, og beskrive både schedule, teknikk, reise, hospitality, backstage,
catering, men i det følgende er fokus rettet mot det som omhandler teknisk produksjon og detaljer tilknyttet
denne. Det bør utarbeides både en overordnet plan og en plan per artist.

Overordnet plan
Den overordnede planen skal gi alle som er tilknyttet produksjonen oversikt over hele dagen eller hele
produksjonen. Disse oversiktene fordeles gjerne per scene, og bør inneholde følgende:
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Overordnet skjematisk tidsplan/show schedule
Dette er et tidsskjema hvor de viktigste hendelsene er kategorisert.
Eksempel på overordnet tidsplan.
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Overordnet pre doors tidsplan

TECHNICAL PRODUCTION PLAN | MAIN STAGE, July 22, 2016

Viser kronologisk hendelsene som skjer før dørene åpner.

PRE DOORS SCHEDULE FRIDAY July 22, 2016

AMPHI STAGE

MAIN STAGE

Doors: 16:00 | Curfew: 02:00

-
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09:00

Get-in local crew

09:00

Load-in backline

09:30

Production brief by stage manager - all local crew

10:00

Get-in SIVERT HØYEM

11:00

Load-in SIVERT HØYEM

12:00 - 12:30

PA-sjekk SIVERT HØYEM

13:00

Get-in HJERTESLAG

14:00

Load-in HJERTESLAG

14:45 - 15:30

Soudcheck HJERTESLAG

15:00

Get-in VINTAGE TROUBLE

15:15

Load-in VINTAGE TROUBLE

11:00

Get-in local crew

11:30

Production brief by stage manager - all local crew

12:00

Get-in BASKERY

13:00

Load-in BASKERY

14:00 - 14:45

Souncheck BASKERY

16:00

Get-in KAKKMADDAFAKKA

16:00

Load-in KAKKMADDAFAKKA

Håndbok i teknisk festivalproduksjon

Eksempel på pre doors tidsplan.

Overordnet visuell hendelsesplan eller tidslinje
Hendelser lagt inn i en visuell tidslinje som tydelig viser hendelsene, hvem de tilhører,
og eventuelle parallelle løp.
Eksempel på overordnet visuell hendelsesplan.
h

Kl
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00

LOKAL PRODUKSJON
Get in nødvendig proff. crew
Get in 4 stk hands BR/KO etc

EVA & THM

MORTEN ABEL

T.TALLEST.M.O.E

GRAVEYARD

BLOOD COMMAND

AS/HS GetIn hhv 6 / 8 hands
Get in ekstra hands KO

KAIZERS ORCHESTRA

LARS VAULAR

Loade in / lagre
backline. Sette opp
monitormix. Måle
opp sceneposisjoner.

ETA
Load in /rigg
12:00 – 15:00
Load in
Soundcheck
Ca 14:00 – 16:00
Eva & Thomas
kommer ca 15:15

BAD RELIGION

8 egne hands
Load in 14:00
Soundcheck
Ca. 15:15 – 16:00

PAUSE / MIDDAG BACKSTAGE
Show 17:00 – 17:45

Load in 17:00
Show 17:50 – 18:50

Changeover
17:45 – 18:50
Show 19:00 – 20:00

Riser access
Riser access

Load in 18:30

Load in 19:00

Changeover
18:50 – 20:00
Show 20:10 – 21:10

Changeover
20:00 – 21:10
Show 21:15 – 22:00

Changeover
21:10 -22:00
Show 22:10 – 23:40

Changeover
22:00 – 23:40

Show 23:50 – 00:50

C/0 23:40 – 00:50

Show 01:00 - 0200

Overordnet ressursplan for ekstra behov
Et dokument som gir en grov oversikt over hva hver artist trenger fra produksjonen
eller leverandør, utover den vanlige tech spec-en.
Eksempel på overordnet ressursplan.
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Kl
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
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Overordnet riserplan
Riserlogistikk lagt inn i en visuell tidslinje som viser riserbruk og -gjenbruk.
Eksempel på overordnet riserplan.
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3x2x0,40m TROMMER | ODD NORDSTOGA
3x2x0,20m KEYS | ODD NORDSTOGA
1x2x0,20m GITAR | ODD NORDSTOGA
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3x2x0,40m TROMMER | IGGY POP
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0,2m:34 0,4m:38
8

FORMAT
1x2x0,20m
1x2x0,40m
1x2x0,80m
1x2x1m
Hjul
0,80m bein

Overordnet linjeplan
En linjeplan som scenevis og kronologisk viser artistenes linjebehov. Her er det mange som velger å bruke
online spreadsheets, for eksempel fra Google, for sanntids redigering og publisering.
Eksempel på overordnet linjeplan.
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Plan per artist
Produksjonsarkene som tar for seg behovene og avtalene med hver enkelt artist, bør sendes ut til artistenes
representanter for godkjenning god tid i forkant. Slik har man en avtale og gjensidig forutsigbarhet. Planen
bør inneholde følgende.

Hovedside
Dette oppsummerer de viktigste detaljene, og gir en god kategorisert oversikt.
Eksempel på hovedside.
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Stageplot
Enten hentet fra artistens rider eller laget av dere basert på forklaring fra artist. Det finnes flere greie nettbaserte
løsninger for å lage stageplot.
Eksempel på stageplot.
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Linjeoversikt
Oversikt over hvilke linjer artisten vil ha behov for.
Eksempel på linjeoversikt.
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10. BEMANNING, BRUK AV
FRIVILLIGE OG RIGGEPLAN
Bemanningsplan
Når dere har oversikt over alle oppgaver og funksjoner som skal fylles, må dere lage en bemanningsplan.
Denne skal sikre at dere har god nok bemanning til å avvikle produksjonen effektivt, og at dere samtidig kan
yte god service til artister og crew. Sørg for å alltid være tilstrekkelig bemannet til å kunne takle uforutsette
situasjoner, og gi avlastning internt i crewet.
I samarbeid med leverandører, og basert på avtalene dere har med artistene, setter dere opp bemanningsplanen. Den bør være så oversiktlig som mulig, med spesialiserte oppgaver og tydelige rollefordelinger
og ansvarsområder. Start gjerne med å lese gjennom fjorårets evaluering for å se om dere hadde noen
utfordringer med tanke på bemanning, og juster ut fra det.
Behovet for bemanning varierer, og det er flere faktorer som spiller inn når du lager et bemanningsoppsett for
den tekniske produksjonen. Blant annet vil størrelsen på produksjonen, hvor mye utstyr som skal rigges, og om
det er flere scener med samtidig program, ha betydning. Det er ikke unormalt at det er rundt 30 mennesker
som jobber med den tekniske produksjonen.
Teknisk leverandør har som regel mye erfaring med å beregne bemanning til ulike typer produksjoner, så ha
tett dialog med dem. Hvis dere i tillegg selv har erfaringer og kontaktnettverk fra tidligere festivaler, går gjerne
bemanningskabalen lettere opp.
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Tips & triks
Ikke glem å inkludere arbeids- og skifttider i bemanningsplanen.
Vurder nøye hvilke oppgaver du tildeler hvem, og prøv å unngå at for mange tid- og ressurskrevende oppgaver
blir lagt til en og samme person. Hvis ikke kan dere møte en stor utfordring dersom han eller hun blir syk.
Ved overbelastning risikerer du at personen kan slite seg ut, og at du mister denne under avvikling. Det kan
også tenkes at vedkommende ikke ønsker å delta igjen neste år dersom arbeidsmengden oppleves som
uoverkommelig.

Eksempel på teknisk bemanning på en scene (ca. 40 personer):

•

Rigg scene: 1 riggleder, 2 profesjonelle riggere og 20 frivillige riggere
(delt inn i 2 skift på 10 personer av gangen)

•
•
•
•
•
•

Produksjonsledelse: 1 teknisk produsent, 1 stagemanager og 1 prosjektleder fra leverandør
Lys: 1 FOH/designer og 1–2 systemteknikere/dimmervakt
Lyd: 1 FOH-tekniker , 1 PA/systemtekniker, 1 monitortekniker og 1–2 linjeteknikere
Backline: 1 backlinetekniker
Stage hands: 8
Runner: 1

Tips & triks

Bemanningsplanen kan også være til nytte for andre i festivalorganisasjonen, som for eksempel
catering-avdelingen, for å få oversikt over hvor mange som skal ha mat til hvilke tider.

Nøkkelroller
Det er ofte god ressursbruk å bruke penger på betalte profesjonelle personer i nøkkelposisjoner, som for
eksempel stagemanager, og heller bruke frivillige i roller man ikke må «kreve» så mye av.

Teknisk produsent
Arrangørens overordnede leder for den tekniske produksjonen. Han eller hun tar sammen med festivalledelsen
de strategiske beslutningene knyttet til avviklingen, og har hovedansvaret for kommunikasjon mellom artist,
produksjonsleverandørene og festivalarrangør.

Stagemanager
En av de viktigste rollene under avvikling av festivalproduksjonen. Stagemanager har det overordnede
ansvaret for produksjonsflyten på scenen: opprigg, load-in, changeover, lyd-/linjesjekk, at spilletider blir
overholdt, nedrigg, utlasting, og at artistens produksjon kommer seg ut av produksjonsområdet til oppsatt
tid. Stagemanager skal i tillegg sørge for at de tekniske behovene til artister og crewet er ivaretatt mens de er
på besøk.
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Leverandørenes prosjektledere
Leverandørens prosjektledere fungerer som bindeledd mellom arrangørens produksjonsledelse og leverandørens bemanning. En prosjektleder er ansvarlig for at leveransen skjer i henhold til avtale.

Artistansvarlig
Større festivaler og arrangementer bør ha en dedikert hospitality-ansvarlig, samt artistverter for hver artist,
som avlaster stagemanager med artistens ikke-tekniske behov. Dette gir bedre oppfølging av artistene, og gir
stagemanager mulighet til å fokusere kun på den tekniske produksjonen og tidsmessige avviklingen.

Stagehands
En festivalproduksjon er ikke mulig å gjennomføre uten stagehands. Disse jobber under ledelse av stagemanager, og gjør mesteparten av det fysiske arbeidet på scenen. Antallet er avhengig av størrelsen på
tilreisende produksjoner, og hvor krevende load-in er. Er det slik at utstyrsbiler ikke kan kjøre inntil scenen, så det
må gjøres en crossload til mindre kjøretøyer, bør dere vurdere å opprette et eget team til dette. Kombinasjonen
av frivillige og noen profesjonelle stagehands på en scene kan være en god løsning. På den måten driver dere
også opplæring.

Runner

Illustrasjon: Lobotom

De fleste festivaler vil trenge en dedikert runner som på kort varsel kan dra av gårde for å skaffe viktige ting
som etterspørres. En god runner må ikke bare være kjent med området, men også løsningsorientert, effektiv
og flink til å ordne opp. Det er viktig at runner har fullmakter og eventuelt penger til å løse en situasjon raskt.
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Frivillige
Frivillige er kulturlivets viktigste ressurs! Det er ikke mange festivaler i Norge som kan gjennomføres uten
engasjerte frivillige mennesker som bruker av ferie og fritid for å skape gode opplevelser for andre.
De fleste arrangører har egne frivilligkoordinatorer som gjør den viktige jobben med å skaffe
og organisere de frivillige, så dette vil normalt ikke være teknisk produsents ansvar. Likevel må dere som jobber
med frivillige være bevisste på hvordan dere behandler dem, slik at de får en god opplevelse, gjør en bra jobb,
og stiller opp også neste gang de blir spurt.

Tips til arbeidet med frivillige

•

Husk at frivillige på lik linje med andre engasjerte skal ha opplæring innenfor arbeidet de skal gjøre,
og i bruk av teknisk utstyr og redskaper.

•
•
•
•
•
•

Sørg for at de frivillige føler seg som en del av teamet.
Inkluder alle! Fordel oppgaver jevnt, og ikke ha «favoritter» som får mer tillit enn andre.
Skap mestringsfølelse.
Gi tydelige oppgaver og roller.
Gi god veiledning, oppmuntring og skryt.
Vær tydelig på forventninger:
- Den frivillige må være over 18 år.
- Vi er alltid edru på jobb.
- Vi skal ha en profesjonell holdning og innsats i arbeidet.
- Det skal være profesjonell avstand til artister (ingen autografer eller selfies).
- Frivillige skal alltid behandles med respekt.

Tips & triks
Det finnes egne håndbøker om hvordan dere rekrutterer og jobber med frivillige,
blant annet Norske konsertarrangørers There’s Gonna Be Some Rockin’.

Riggeplanen
Riggeplanen er et dokument som beskriver tider, gjøremål, bemannings- og ressursbehov for opprigg og
nedrigg av scene og teknikk. Det vil være naturlig at andre avdelinger, som for eksempel bar og servering,
også har egne riggeplaner.
Teknisk ansvarlig, leverandør og arenaansvarlig bør samarbeide om å lage en riggeplan. Denne skal
inneholde:

•
•
•
•
•

oppmøtetid og arbeidstid for bemanning
oversikt over bemanningsbehov og skift-logistikk
oversikt over materiellbehov: gaffeltrucker, traktorer, hjelmer, matter, kjøreplater, etc.
tidsplan med detaljerte gjøremål, inkludert måltider og pauser
tidsplan for ankomst av biler som skal losses og lastes
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En typisk riggedag
Hvordan en opp- eller nedriggsdag ser ut, vil variere ut fra størrelse på produksjon, type arena og hvor langt
man har kommet i prosessen. En stor produksjon kan ha en ukes oppriggstid og flere dagers nedriggstid.
Et eksempel på hvordan en oppriggsdag kan se ut:

Tidspunkt: Hendelse:

Merknad:

Materiell:

08:00

Oppmøte riggere og riggleder

8 frivillige skift 1

2 gaffeltrucker

Orientering fra riggleder

2 trucksjåfører skift 1

1 terrengtruck

1 riggleder
2 prof. riggere
08:30

Start scaffolding scenegulv

11:30

Lunsj 30 min.

Varm lunsj i kantineteltet

12:00

Posisjonere og bygge FOH

4 av frivillige skift 1

15:30

Pause – mannskapsskifte 30 min.

1 terrengtruck

1 trucksjåfør
8 frivillige skift 2

2 gaffeltrucker

2 trucksjåfører skift 2

1 terrengtruck

1 riggleder
2 prof. riggere
16:00

Oppmøte andre skift
Orientering fra riggleder

16:15

Fylle ballast-tanker

16:45

Sette trossetårn

18:00

Matpause 30 min.

18:30

Starte på takramme

20:15

Oppsummering av dagen ved riggleder

20:30

Oppmøte vektere

20:30

Slutt riggedag
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Hjelmer

Vakthold kveld/natt

Illustrasjon: Lobotom
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11. PRODUKSJONSFLYT
For å oppnå en helhetlig produksjon som går uten forsinkelser eller andre utfordringer, er det svært viktig å ha
fokus på logistikken rundt sceneproduksjonen under avviklingen.
Selv om all logistikk for en artist er nøye planlagt i forkant, godt kommunisert og detaljert beskrevet i
produksjonsplanen, kan uforutsette ting skje. For eksempel kan artistens utstyrsbil bli forsinket til avtalt loadin-tid. Da kan det kanskje være lurt å gjøre om på planen, slik at et annet band heller kan gjøre load-in først.
Sørg likevel for at du ikke gjør avtaler som kan få negative konsekvenser senere i produksjonen.

Produksjonsmøte
Dere kan lage gode produksjonsplaner, men samtidig oppleve at crewet som skal avvikle produksjonen har
problemer med å få med seg all nødvendig informasjon. Det er derfor alltid lurt å starte dagen med et møte
der dere på et overordnet nivå går gjennom produksjonen med alle involverte. Dette gjør at avtalene som er
gjort, og planene som er lagt, blir formidlet på en bedre måte enn gjennom produksjonsplanen alene.

Eksempel på agenda for produksjonsmøte:
1. Velkommen.
2. Introduksjon av nøkkelpersoner og ledere.
3. Generelle forventninger fra produksjonsledelsen.
4. HMS og showstop-prosedyre.
5. Kronologisk gjennomgang av tidsplan og overordnet produksjonsflyt.
6. Merknader for spesielt viktige ting.
7. Spørsmålsrunde.
8. Takk, og lykke til.
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Detaljert riserplan og logistisk
plan for changeover
Selve planen for hvor mange og hvor store risere artistene trenger, vet dere fra arbeidet med produksjonsplanen.
Til dels kan du planlegge hvordan sceneskift skal foregå, men det er ofte ikke like enkelt å visualisere, siden det
alltid vil være noe usikkerhet på forhånd med tanke på hvor stor plass hver enkelt artists produksjon trenger.
Det er uansett lurt å visualisere ut fra den informasjonen dere har tilgjengelig, for å være i forkant. Artistens
stageplot er her til god hjelp for å få et inntrykk av størrelsen på produksjonen.
Uten en god plan for arealbruk av bak- og sidescener blir det fort kaos og diskusjon mellom de gjesteproduksjonene som skal dele plassen. Hvis det ikke er plass til alle på en gang, må plassen prioriteres
ut fra hvem som skal på scenen først, og de oppsettene som er mest tidkrevende å få på plass. De fleste
artistproduksjonene er forståelsesfulle så lenge forholdene de kommer til er godt kommunisert på forhånd, og
de får gode grunner for prioriteringen.
Hvordan dere best sørger for jevn flyt i sceneskift, avhenger av det tilgjengelige arealet i produksjonsområdet,
størrelsen på artistens produksjon, og eventuelle lydprøver. Noen ganger er det praktisk med et karusellformat
hvor artistenes produksjoner står i rekkefølge på bakscenen, og rykker fremover ettersom produksjonen foran
flyttes ut på scenen. Andre ganger er det mest hensiktsmessig med egne båser/områder hvor hver artists
produksjon oppbevares før og etter sceneopptreden.
Stagemanager bør ha et møte med sine stagehands før hver changeover, hvor det blir lagt en plan for hvem
som gjør hva. På den måten unngår dere kaos, og alle vet hva de skal gjøre og i hvilken rekkefølge. Eksempelvis
har noen ansvaret for å tømme scenen for flasker så raskt som mulig, et team flytter trommeriser og et annet
keyboardriser. Det er viktig å delegere slik at alle har en plan for hva de skal gjøre til hvilken tid.

Tips for god produksjonsflyt

•
•
•

Ha en tydelig leder for scenen, som styrer prosessene og sjekker at alt er i rute.

•

Ha en god plan for lagring av tomgods. Ofte kan det være smart å ikke lagre ting på scenen, men få
det under scenen, i et telt, eller ha en lastebil som fungerer som mellomlagring.

•

Ha en ren og ryddig scene. Trekk for eksempel kabling under scenen, unngå lyspakker og
annet unødvendig utstyr på gulv.

•

Marker områder som kan være farlige for crew eller artister med fluorisende tape.
Trappetrinn og lignende bør markeres godt.

•
•
•
•

Husk arbeidslys i produksjonsområdet, altså bakscene/ pre-rigg-område, load-in bay, osv.
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Administrer scenearealet godt for å unngå kaos.
Samle tilhørende kasser og utstyr sammen, slik at alt står ryddig og pent på linje, og ikke spredt utover
hele scenen.

Sett ut søppelbøtter, og lag et system for flasker og håndklær.
Ha feiekost tilgjengelig og bruk denne flittig.
Svaber og mopper er hensiktsmessig for å fjerne vann.
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Tips & triks
Dette utstyret bør alltid være lett tilgjengelig:

•
•

klokker å henge opp på scenen

•

gaffa-tape i flere forskjellige farger (for eksempel gi hvert band sin farge
som du bruker til å markere sceneposisjoner eller utstyr)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tusj

noen eksemplarer av kjøreplan i A3-format til å henge opp
på scenen/produksjonsområdet

søppelsekker
målebånd
lommelykt
multiverktøy
annet verktøy, som hammer, tenger, skrujern
multimeter
førstehjelpsskrin
strips
refleksvest
regn-poncho

Showstopp-prosedyre
Festivalen må utarbeide en showstopp-prosedyre som beskriver fullmakter, ansvarsområder og hvem som
gjør hva ved uønskede hendelser. Denne utarbeides i forkant av festivalen av eksempelvis teknisk produsent, i
samarbeid med sikkerhetsavdelingen og øvrig festivalledelse.
En showstopp-prosedyre hindrer at andre enn dem som har fullmakt, kan stoppe et show. Det kan være at
artistens representanter av ulike grunner mener at showet skal stoppes. Da må vedkommende gå gjennom
en med fullmakt. En midlertidig, og ikke minst et permanent, showstopp kan ha store konsekvenser for et
arrangement. Slike beslutninger skal bare gjøres av personer med fullmakt, og med de riktige vurderingene
til grunn.
Det er viktig at alle som arbeider på og rundt scenen, inkludert tilreisende crew og artister, er godt kjent med
innholdet i denne. Informer om prosedyren, og heng den opp godt synlig i produksjonsområdet.
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Eksempel på midlertidig showstopp (gult nivå)
Strømstans på scenen kan være eksempel på en hendelse som fører til en midlertidig showstopp. Hvis feilen
ikke blir funnet i løpet av svært kort tid, vil stagemanager ta artisten av scenen til problemet er løst. Hvis det er
mulighet til det, bør publikum informeres om at det er en midlertidig stopp grunnet tekniske problemer.

Eksempel på permanent showstopp (rødt nivå)
En typisk situasjon der det vil være nødvendig med en permanent showstopp, er ved svært sterk vind. Her
vil sceneleverandør gi beskjed til stagemanager om at det foreligger vindmålinger som krever showstopp.
Stagemanager vil da be festivalsjef om et permanent stopp. I slike situasjonen vil det normalt være så mye
vind at det også vil være nødvendig å evakuere publikum.
Eksempel på en showstopp prosedyre.
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12. TIDSSTYRING
Hvis du ikke planlegger tiden din, utfører du gjerne de oppgavene som du tilfeldigvis har størst fokus på i
øyeblikket. Men det er ikke alltid de som er viktigst. For å sikre at du får gjort det viktigste til rett tid, er det
derfor lurt å planlegge og prioritere oppgavene ut fra en nøye vurdering i forkant. Man kan selvsagt ikke ta
høyde for alt, men har dere en gjennomtenkt og gjennomarbeidet tidsplan, er dere i forkant av situasjonen.
Ikke glem å planlegge for å kunne håndtere uforutsette hendelser, for de vil dukke opp! Det er stagemanagers
oppgave er å være i forkant av alle situasjoner, og sørge for at andre også er det.

Tips & triks
Den viktigste tiden i løpet av dagen er den tiden du bruker på å planlegge tiden!
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Verktøy for tidsstyring
Effektiv tidsstyring er kun mulig hvis de som skal gjennomføre en oppgave for det første vet når den skal
utføres, og for det andre vet hva klokka er. Hvis de to kriteriene er oppfylt, er mye gjort!
Et godt system for tidsplanlegging gjør at du alltid har oversikt over alle de små og store oppgavene som skal
utføres, uten at du trenger å gå rundt og huske på dem. Har du et system hvor du er trygg på at alle oppgaver
dukker opp til rett tid, vil stressfaktoren med å måtte huske alt, forsvinne.
Å ta inn over seg en total tidsplan for en hel festivaldag kan være overveldende og unødvendig for det enkelte
crew-medlemmet. Ha derfor muligheten til å ha kronologiske tidsplaner sortert etter kategorier, som for
eksempel get-in-tider, load-in-tider, show-tider og prøvetider.
Det finnes online produksjons- og klokkesystemer der produksjonsplaner, linjeplaner og event-klokker kan
distribueres til crewets telefoner, laptoper og tablets, og til artister via skjermer på scenen. Dette er systemer
som krever en viss investering og administrasjon, men som fremstår veldig profesjonelle når de er brukt riktig.
Tidsplaner og beskjeder kan selvsagt også gjøres tilgjengelig med oppslag og plakater. Uansett form må dere
sørge for godt synlige tidsplaner i alle crewets arbeidsområder.

Tips & triks

•
•
•

Heng opp klokke på scenen, produksjonsområder og FOH.

•
•

Prat med artistene om spilletid, og vær tydelig på hva du forventer av dem.

•

Ikke alle artister er like flinke til å «time» konsertlengden sin, og da er det veldig fint å ha en visuell
fremstilling på hvor lang spilletid de har igjen. Enten da med en klokkenedtelling på skjermer, eller
at man viser frem ark påført antall minutter som er igjen av spilletiden.

Sjekk i god tid før bandets oppsatte changeover-tid at artistens crew er klart til omrigg.
Sørg for at artistene er klare og på plass i god tid før opptreden. Det kan være lurt å ha artist
standby ved sceneområdet minimum 10 minutter før showtid.
Sjekk om artistene har med en egen intro på tape, og om de har beregnet denne med i spilletiden
eller ikke.

Holdning til tid
Det bør være en felles forståelse og politikk i festivalen på hvor nøye oppsatte tider skal følges.
Diskuter om dere kan gi rom for at artistene spiller hiten sin, selv om de har passert oppsatt spilletid. Det er
stagemanagers oppgave å se til at tidskjemaet blir fulgt, og det er viktig at ingen avtaler som omhandler
tidsskjemaet blir gjort, uten at stagemanager er informert om dette.
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13. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET – HMS
HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og er et omfattende fagområde som alle virksomheter og organisasjoner
er lovmessig pliktige til å ha et planverk for. Et HMS-planverk skal omfatte alle aktiviteter i organisasjonen og
alle menneskene som er involvert i disse. Dette gjelder både arrangørens egne ansatte, leverandørers ansatte
og frivillige, så vel som publikum. I denne boka vil det ikke være plass til en fullstendig gjennomgang av HMSarbeidet. I stedet går vi gjennom noen utvalgte områder som er viktige for den tekniske produksjonen.
Godt HMS-arbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker, og aktivt rette søkelyset mot de positive
og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og
i samsvar med arbeidsmiljøloven og annet lovverk. Det er organisasjonens øverste leder som juridisk sett har
det overordnede ansvaret for utarbeidelse og oppfølging av HMS-arbeidet, men alle har plikt til å bidra.
Arbeidsmiljøloven omfatter alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere, og skal sikre et arbeidsmiljø som
gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, med full trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger. Det er flere andre lover og forskrifter som har regler om at produksjon, produkter og tjenester
skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og
tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for alle som gjør en jobb.
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Dette er noen av de viktigste lovene og forskriftene dere må forholde dere til i forbindelse med HMS-arbeidet:

•
•
•
•
•

arbeidsmiljøloven
internkontrollforskriften
produktkontrolloven
byggherreforskriften
brann- og eksplosjonsvernloven

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter/virksomheter med liten risiko for
brann, forurensning, arbeidsulykker eller lignende. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme
for alle virksomheter.

Tips & triks
Dere finner også mye nyttig informasjon i disse kildene:

•
•
•
•
•

«Veileder for sikkerhet ved store arrangementer» versjon 2017, DSB
Arbeidstilsynets nettsider
Regelhjelp.no
Kriseportalen.no
«Jusshåndbok for konsertarrangører» versjon 2017, utarbeidet av Norske Konsertarrangører

Erfaringsvis har teknisk ansvarlig for et arrangement sjelden et overordnet ansvar for HMS, men vedkommende
skal delta i planlegging, gjennomføring og oppfølging av HMS-arbeidet for sitt arbeidsområde. På en festival
jobber du med aktiviteter og i omgivelser med risiko for ulykker og uønskede hendelser. Derfor er det nødvendig
at du som jobber innenfor teknisk produksjon er ditt ansvar bevisst, og bidrar til at organisasjonen tar dette
arbeidet på alvor. Et godt gjennomarbeidet og «levende» HMS-system er kanskje det viktigste verktøyet du kan
bruke for å få dette til.
Representanter for den tekniske produksjonen bør tidlig i planleggingsprosessen samarbeide med arrangementets ledelse om en grundig gjennomgang av HMS-arbeidet. Et slikt samarbeid er nødvendig for å legge
planer, lage rutiner, å implementere planene, og derved bidra til et praktisk og gjennomførbart system for
internkontroll. I tillegg sørger du for at det er gjort risikoanalyse av aktiviteter innenfor eget arbeidsområde,
og at tilstrekkelig dokumentasjon foreligger.
HMS-arbeidet handler også om å sikre at alle involverte trives, og at dere har et godt psykososialt og
helsefremmende miljø på arbeidsplassen. Det må lages rutiner for hvordan dere varsler om avvik, og hvordan
disse følges opp. Uønskede hendelser og ukultur i denne sammenheng kan for eksempel være ulike former for
trakassering, maktutøvelse og mobbing.
Start med å se på HMS-forskriften med veiledning. Der står det mer om hvordan HMS-arbeidet kan organiseres,
om regelverket rundt og myndighetene som forvalter det. Er du usikker på hva HMS-forskriften betyr for din
bedrift, kan du også be tilsynsmyndighetene om hjelp. HMS-forskriften kalles også internkontrollforskriften.
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Internkontroll
Internkontroll er systematisk oppfølging av HMS-arbeidet for å sikre at dere planlegger, organiserer, utfører
og vedlikeholder aktivitetene i henhold til HMS-lovgivningen. Alle som er omfattet av enten arbeidsmiljøloven,
produktkontrolloven, alkoholloven, byggherreforskriften eller alle disse, må ha internkontroll. I korte trekk går
internkontroll ut på å:

•
•
•
•

si hva du skal gjøre
gjøre det du sa du skulle gjøre
kontrollere at du har gjort det du skulle
sørge for nødvendig dokumentasjon

Internkontroll gjør det enklere for tilsynsmyndigheter å kontrollere at det er tatt HMS-hensyn. Internkontrollarbeid trenger ikke å være så omfattende. Bryt ned arbeidet i mindre og overkommelige bolker, og tenk på det
først og fremst som kvalitetsforbedringsarbeid.

Dokumentasjon
Det dere gjør av HMS-arbeid, skal dokumenteres skriftlig, og krav til dokumentasjon i forbindelse med
internkontroll er godt beskrevet på Arbeidstilsynets nettsider. Det skal blant annet være skriftlige beskrivelser av:

•
•
•

hvordan virksomheten er organisert, herunder fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS

•
•
•

hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)

hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
hvordan kartlegging av risiko er gjennomført
(møter, brainstorming, brev, rapporter, måleresultater og lignende)
rutine for å håndtere feil og mangler
hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Ikke glem å ta med det dere allerede har på plass, enten det tidligere er skrevet ned eller ikke.
Dette kan være:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eksisterende rutiner
skrevne regler
uskrevne regler
sedvaner og praksis
brannverndokumentasjon
bruksanvisninger
sertifikater på utstyr
opplæring
arbeidsavtaler
kontrakter
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Samordning
Når flere aktører og virksomheter jobber på samme arbeidsplass, som en festival, skal de samordne HMSarbeidet. Du finner krav om dette i både internkontrollforskriften og byggherreforskriften. Byggherreforskriften
er mest aktuell i forbindelse med utendørsarrangementer eller i såkalte midlertidige konstruksjoner; det vil si
lokaler som ikke har fast infrastruktur som scene, servering, telt, storskjermer, m.m. Formålet med samordning
i begge disse forskriftene er å se til at det er god dialog mellom aktørene og virksomhetene, slik at mangler blir
korrigert, tilpasninger foretatt, og at alle som arbeider, er vernet mot farer.

Risikovurdering
Alle virksomheter, som festivaler og tekniske leverandører, skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer
samt vurdere risikoen forbundet med arbeidet de utfører. Målet er at ingen blir skadet eller syke på grunn
av arbeidet de gjør. Å vurdere risiko er en kontinuerlig prosess, der du må gjøre jevnlige kartlegginger og
vurderinger, slik at du kan holde risikonivået så lavt som mulig. En risikovurdering med handlingsplan er viktig
dokumentasjon på hvordan dere arbeider med HMS på deres festival.
En kartlegging og risikovurdering trenger ikke å være komplisert, og omfanget vil variere med størrelsen på
arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. Ta utgangspunkt i deres erfaringer, og de omgivelsene og
forholdene aktiviteten (arrangementet) skjer i.
Fire enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

Foto: Svein Nesbakk

•
•
•
•
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Hva kan gå galt?
Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
Hva har vi allerede gjort for å forhindre at noe galt skal skje?
Hva mer kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Håndbok i teknisk festivalproduksjon

Forslag til hjelpeskjema for risikovurdering basert på metodikk fra Kriseportalen.no

Sårbare grupper
På en festival vil du ofte komme i situasjoner der du skal utføre oppgaver sammen med personer med en
annen kompetanse enn din egen. Ulik kompetanse kan gjøre situasjonen sårbar, og det er derfor viktig å være
spesielt oppmerksom på, og ta hensyn til, sårbare grupper som:

•
•
•
•
•
•
•

unge eller uerfarne arbeidstakere
frivillige med liten erfaring
innleide med liten erfaring
gravide arbeidere
utenlandske arbeidere
arbeidstakere fra andre virksomheter (innleid personell, underleverandører)
besøkende/forbipasserende

Tips & triks
Du finner mer om risikovurdering på Arbeidstilsynet.no.
Der finner du også maler for risikovurdering og handlingsplan.
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Tips for å øke crewets sikkerhet

•
•
•

Sperr om mulig av hele riggeområdet og innfør adgangskontroll.

•
•
•

Ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig.

•

Pass på at ingen kjører truck, lift eller annet motorisert utstyr uten å ha fremvist nødvendige sertifikater
eller kompetansebevis. Ta kopi av disse for dokumentasjon.

•
•
•
•
•

Ingen må gjøre tunge løft alene. Alltid to eller flere personer på store/tunge ting.

Sørg for at scenen og områder rundt maskiner/lifter og strøm er avsperret under rigg.
Pass på å ha nødvendig verne- og sikringsutstyr, tilpasset arbeidet som skal gjøres.
For eksempel hjelm, hansker, hørselvern, vernesko, fallsikringsutstyr, arbeidstøy, osv.
Sjekk om ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring er på plass, også for frivillige.
Se til at frivillige ikke benyttes til arbeid de ikke har kompetanse til, og at de får nødvendig opplæring og
informasjon om oppgavene de skal utføre.

Følg Mattilsynets anbefalinger i all håndtering av mat.
Sørg for at crewet får i seg mat og drikke.
Sørg for at crewet for nok søvn og hvile
Sørg for at alle trives! Trivsel er et det aller viktigste HMS-tiltaket.

Handlingsplan og tiltakskort
Etter at dere har gjennomført risikovurderingen, utarbeider dere en handlingsplan. Denne skal beskrive de
ulike farene og problemene som kan oppstå, prioritering av disse, tiltak for å redusere risikoen, hvem som er
ansvarlig for oppfølging av tiltak, og en frist for gjennomføring av tiltaket.
Det bør på bakgrunn av handlingsplanen settes opp tiltakskort som beskriver ulike situasjoner og hvilke
konkrete tiltak som skal utføres når en gitt situasjon oppstår.

Krisehåndtering
Festivalen må lage en plan for kriser og behandling av slike, en såkalt krise- og beredskapsplan. Planen
omhandler akutt håndtering av kriser og uønskede hendelser. En slik plan må som et minimum inneholde:

•
•
•
•
•

organisering: hvem som utgjør arrangementets kriseledelse, deres ansvar, rolle og fullmakt
varslingsliste som på forhånd definerer hvem som skal kontaktes ved en krise
oversikt over ressurser, hva sitter du på av ressurser og hva andre har
evakueringsplaner
kommunikasjonsplan, internt og eksternt

Det anbefales også at det settes opp tiltakskort (se eksempel på neste side) for ulike uønskede hendelser som
kan oppstå. Dette bør vise:

•
•
•
•

tiltak i en prioritert rekkefølge
hvem som bør være ansvarlig for tiltaket
hvem som kan fungere som støtte internt og eksternt
aktuelle gjøremål under hvert tiltak

Teknisk ansvarlig må sørge for at det blir etablert en showstopp-prosedyre, som beskrevet i kapittelet
Produksjonsflyt.
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Eksempel på et forebyggende tiltakskort basert på metodikk fra Kriseportalen.no
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Eksempel på avviksskjema basert på metodikk fra Kriseportalen.no
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Avvik/nestenulykke/rapportering
Hva er egentlig et avvik? Avvik handler ikke bare om åpenbare alvorlige feil, mangler og ulykker, men også
om svikt i rutiner og prosesser. Det er lurt å være tydelig på hva som regnes som avvik, slik at de du jobber
sammen med, vet hva de bør og skal reagere på.
God avviksbehandling dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp
forholdet, og sørge for at det ikke skjer igjen. Det finnes mange etablerte systemer for avvikshåndtering som
møter lovmessige krav. Forslag til tiltak for å heve kvaliteten på rutiner, produkter, miljø, m.m. bør registreres
som forbedringsmeldinger.
Eksempler på områder hvor teknisk personell bør ha særlig fokus på avvik:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

menneskelig svikt
manglende opplæring
psykososiale forhold
uforsvarlig lagring
nestenulykker
“inneklima”, luft, lys, røyk, m.m.
ergonomi, f.eks. løfteteknikk
brudd på rutiner
feil på utstyr
feil montering
klager fra artister, de vi jobber sammen med eller publikum
manglende informasjon

Trygghet og sikring (safety & security)
Du er kanskje kjent med det engelske begrepet Safety & Security? I Norge har ordet sikkerhet vært benyttet som
et fellesbegrep for det engelske. Etterhvert er vi blitt vant med å bruke ordene trygghet og sikring istedenfor
Safety & Security. For en festival er det nyttig å skille mellom disse to begrepene for å forstå det totalansvaret
dere har som festivalarrangør.

•

Trygghet handler om å beskytte alle involverte mot uønskede, tilfeldige hendelser (f.eks. ulykker og uhell)
som er et resultat av at man befinner seg i et fysisk miljø.

•

Sikring blir ofte brukt i forbindelse med å forhindre uønskede hendelser som er et resultat av en bevisst
handling fra enkeltmennesker eller grupper (såkalt uønskede villede handlinger, f.eks. terrorisme).

Trygghet og sikring handler ikke om å skape absolutt sikkerhet, men å skape trygghet, så vi kan gjennomføre
et hyggelig, trivelig og godt arrangement. Sikkerhet handler mye om god service. HMS er en naturlig del av
trygghets- og sikringsarbeidet. Eller vi kan snu på det og si: HMS er overbyggende for det meste av dette
arbeidet.
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God HMS-kultur
Godt HMS-arbeid dreier seg ikke bare om å forholde seg til lover, regler og forskrifter. Det dreier seg også om
å etablere et tankesett og en kultur i organisasjonen for å ta dette på alvor og gjøre det til en naturlig del av
hverdagen. Å ta godt vare på de som arbeider med festivalen, og sørge for at de er trygge og trives, er å ta
vare på festivalens viktigste ressurs. Det er god business, og det bygger et godt omdømme for deg og alle som
er involvert i festivalen. Hvis alle fra ledelsen og nedover i organisasjonen har en sunn holdning til dette, er det
fullt mulig å få til en god HMS-kultur, uten at det koster annet enn gode holdninger og en bevisst tankegang
i alle situasjoner.
Risikofaktorer som kan utfordre en god HMS-kultur, er for eksempel:

•
•
•
•
•
•

tidspress som fører til at man tar snarveier
omfattende regelverk som kan være vanskelig å sette seg inn i
stadig nye krav
opplevelsen av at det er omfattende krav til rapportering
at den enkelte antar at alt er på stell, siden det finnes enkelte HMS-tiltak i organisasjonen
at den enkelte lar være å melde fra om farlige situasjoner av frykt for represalier

Tips for å skape en god HMS-kultur
Her følger tips innen fem områder for å skape en god HMS-kultur i festivalen:

Kommunikasjon

•
•
•
•

Lev som du snakker eller skriver. Snakk med alle, vis respekt. Det gjelder spesielt ledere.
Ikke snakk nedsettende om HMS.
Ledere må være synlige og til stede for dem de skal lede.
Ledere må snakke med, og ikke til, dem de skal lede.

Tillit

•
•
•
•

Bry dere oppriktig om hverandre.
Pass på hverandre.
Gi hverandre tillit, og vis gjennom ord og handling at dere stoler på hverandre.
Ledere må være på lag med de ansatte/frivillige/innleide.

Åpenhet

•
•
•
•
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Alle må oppfordres til å tenke selv.
Vær åpen og inviter til åpenhet. Ha god takhøyde.
Oppfordre medarbeidere til å bruke egen refleksjon, og ikke minst dømmekraft.
Det er ikke bare greit, men veldig bra, om noen sier at «jeg er skeptisk til å gjøre dette.
Det virker ikke trygt».
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Læring

•
•
•

Lær av hverandre.
Vær flink til å dele av egen kunnskap og erfaring.
Vi lærer best i samhandling med andre. F.eks. arbeidsledere sammen med frivillige.

Motivasjon

•

Bruk god motivasjon til å tenke HMS, for eksempel:
- Vi vil unngå skader. Det handler om deg og meg.
- Kan det jeg gjør få konsekvenser? For de rundt meg? For de hjemme?
- Ytre motivasjon? F.eks. premie.

•
•
•
•

Å motivere medarbeidere er godt sikkerhetsarbeid.
Ikke kommandere.
Dere skal dra lasset sammen!
Behandle alle på samme måte, frivillige som innleide.

HMS-arbeidet kan oppleves som veldig teknisk – med krav, lover og regler som blir pålagt dere som arrangør. Vi
oppmuntrer til et fokus som ikke bare handler om å møte kravene, men at dere som organisasjon føler at dere
tar vare på menneskene, og er godt rustet hvis en vanskelig situasjon oppstår. For dette arbeidet handler om å
ta vare på mennesker, og sørge for at de som jobber med og besøker arrangementet deres trives og er trygge.

Tips & triks

•
•
•
•
•

Lag en HMS-plan som sier noe om hva dere skal fokusere på, og noen regler for dette.
Ta med flest mulig i planleggingen.
Bytt på roller underveis i prosessen.
Utpek noen til å følge opp planen og reglene.
Gi alle leverandører beskjed om at de må levere en HMS-erklæring. Informer dem om at det er dere
som bestemmer HMS-reglene på arrangementet, at dere kommer til å følge det opp, og at dere og
leverandørene skal samordne HMS-planene.
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14. SUKSESSFAKTORER
Når du har jobbet med samme arrangement i mange år, og da gjerne med mange av de samme folkene, får
du mye kunnskap som er vanskelig å tilegne seg på andre måter enn ved å prøve og feile. Vi ønsker derfor
avslutningsvis å fremheve noe av det vi har lært av gode løsninger og metoder i arbeidet vårt. Det vi velger å
kalle våre suksessfaktorer.

Profesjonalitet
Viktigheten av å ha en profesjonell holdning til arbeidet dere gjør, virker nok åpenbart for de fleste, men er
faktisk en utfordring på en del arrangementer. Mange norske festivaler er basert på frivillighet, noe som er
både viktig og flott, men ikke alle arrangører er bevisste nok på at de forholder seg til profesjonelle eksterne
aktører. Et festivalprosjekt kan på en og samme tid være en fritidssyssel for noen, og reinspikka business for
de på den andre siden av bordet. Ha derfor alltid som innstilling at dette er et profesjonelt og forpliktende
samarbeid, der øvrige parter er avhengig av at du er til å stole på og gjør en god jobb.

Hold avtaler
Finn stolthet i å holde avtaler, og sørg for at andre gjør det samme. Dette vil være med på å gi deg og de du
representer et godt rykte. Andre ønsker å jobbe med deg, prosessene blir mer effektive og forutsigbare.

Tør å bruke folk som er bedre enn deg selv
En viktig suksessfaktor for mange vellykkede festivaler er at de tør å hente inn eksterne fagfolk, som sammen
med festivalledelsen kompletterer kompetansen og skaper det beste laget. Det finnes mange dyktige folk i
bransjen med høy kompetanse på de fleste områder. Noen av disse vil kanskje være dine konkurrenter, men om
du får dem med deg på dine premisser, vil de være en styrke for deg, og ikke en trussel. Legg til side stoltheten,
og bruk de beste folka for selv å bli best.
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Utfordre deg selv på å bruke dine egne og andres ressurser best mulig
Se på den kompetansen du har samlet i deg selv og andre. Fordel og deleger oppgavene etter den enkeltes
evner. Prøv å tenke nytt, og sett bort arbeid som andre gjør bedre enn deg selv.

Ha fokus på god ledelse
Et av våre store ønsker er at musikk, kunst og kultur tas på alvor. Det er ingen grunn til at store kulturarrangementer skal bruke mindre ressurser på god ledelse, enn andre store organisasjoner. Vår oppfordring
er derfor å se til andre bransjer, lære av dem, og hente ressurser derfra. Vi tror det å lede mennesker mot et
felles mål kan være universelt i metode, uavhengig av bransje. Hvis man skal oppnå gode resultater og et godt
omdømme, er man avhengig av å ha med seg folk år etter år. Man er avhengig av å skape kontinuitet.

Kreativitet
Oppgaver som kan virke ressurskrevende, kan kanskje løses med enklere midler enn du skulle tro. Her gjelder
det ofte å tenke litt ut av boksen, være kreativ og løsningsorientert. Det er både spennende og nyttig.

Eksempel fra Malakoff Rockfestival.
Vi så tidlig at logistikken for mat og servering til teknisk crew ville bli en utfordring, og det opplevdes som en
ressurskrevende oppgave å løse det slik at alle fikk dekket sine behov. Det ble prøvd med forskjellige løsninger,
blant annet leveranse av mat på faste tidspunkter. For en person som er en del av en produksjons-avvikling, er
det vanskelig å vite akkurat når man får spist, eller når man har behov for næring. Løsningen ble så enkel som
at vi fikk tak i en fast runner eller cateringkontakt som har:

•
•
•

kart over festivalområdet der alle navnene i crewet er markert med posisjon
telefon i hånda
fullmakt og penger til å hente ut mat og ordne ting

Alle i crewet har mottatt informasjon om telefonnummer, og hva de skal skrive ved behov:

Stig trenger cola,
burger og paracet..
Den er god, 5 min!

... etter 5 minutter kommer vår runner og serverer Stig det han trenger.
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Runneren eller cateringkontakten har også oppgaven med å gå rundt på de ulike faste posisjonene og sørge
for at det er rikelig med drikke, kaffe og kanskje litt snacks. Dette er tiltak som koster svært lite penger, og som
øker trivselen i crewet på lange arbeidsdager.
Ellers har runneren fine dager, ser på konserter, og passer på å ha telefonen sin i hånda. En takknemlig
oppgave som det er enkelt å rekruttere folk til.
Dette er et eksempel på en enkel og rimelig løsning som fungerer.

Organisasjonskultur
I de produksjonene vi har jobbet med gjennom mange år, opplever vi at vi sammen med arrangør, frivillige og
profesjonelt crew har skapt en kultur som er unik for det enkelte arrangementet. Kultur handler jo om mange
ting, men å ha et felles mål vi sammen kan være stolte over å oppnå, tror vi er avgjørende.

Felles mål = engasjement

•
•
•
•
•
•

Ha et definert mål (målbart, tid og sted).
Identitet: Hva er din rolle for å nå målet?
Verdi: Hvorfor gjør vi dette?
Ressurser: Hvilke ressurser har vi?
Handlinger: Hvordan?
Omgivelser: Hvor og når?

Basert på modellen Logical Levels of Change av Robert Dilts.

Mål
Identitet
Verdi
Ressurser
Handlinger
Omgivelser
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Generelle råd
Ha kontroll på detaljene
Suksess i dette faget er helt avhengig av at du har kontroll på alle detaljer, og at disse blir formidlet videre.
Dette er svært viktig å være konsekvent med. Ingen unntak.

Skap forutsigbarhet

•
•
•

Lag en god plan.
Kommuniser planen.
Ha kapasitet til å takle det uforutsigbare.

Skap trivsel

•
•
•

Forutsigbarhet gir ro og trivsel.
God kommunikasjon gir trivsel.
Overskudd gir trivsel.

Skap kontinuitet

•
•
•

Forutsigbarhet

Trivsel gir mersmak.
Mersmak skaper engasjement.
Engasjement gir kontinuitet.

Kontinuitet

Trivsel

Evaluering
Vær grundig, både underveis og etter endt arrangement, med å notere deg læringspunkter. Hør med de som
arbeider for dere, og med de som er på besøk, om hvordan samarbeidet fungerer. Be om både ris og ros, og
vær ydmyk for andres opplevelse av ting.
Å lære av det vi har gjort, er kanskje den største utviklingsressursen vi har, uavhengig av hva vi jobber med.
I fellesskap med festivalledelse, leverandører og crew bør dere gjøre en grundig skriftlig evaluering. Deretter
bør dere bruke god tid på å lage en handlingsplan med tiltak for å få kontinuitet i det som fungerte godt, og
forbedring på områder som ikke fungerte som planlagt.
Slutt aldri å sette dere nye mål.
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15. ORDLISTE
Denne ordlisten tar for seg typiske bransjeutrykk tilknyttet festivaler og teknisk produksjon. Definisjonene og
forklaringene er ikke akademiske, men basert på forfatternes egen bruk av utrykkene i praksis. Det tas derfor
forbehold om at enkelte utrykk kan blir brukt på andre måter av andre, andre steder.

advance/
artist-advance

prosessen rundt dialog med artist og forberedelser tilknyttet opptreden

aktiv spilt

system som splitter mikrofonsignalene til flere enheter uten at signalet taper seg

arena

i denne sammenheng: festivalområde

art-net

en kommunikasjonsprotokoll for overføring av DMX-signal over nettverk

backline

instrumenter og direkte tilknyttet utstyr (forsterkere, stativer, etc.) som musikere bruker på scenen

backlinetekniker

tekniker som jobber med å forberede og levere backline og instrumenter

bevegelig lys

programmerbare lyskilder som mekanisk kan bevege seg (for eksempel moving heads)

catering

servering av mat og drikke

cat-kabel

en type nettverkskabel brukt til å koble sammen datamaskiner, lys-, video- og lydutstyr
(for eksempel FOH-lydmikser med stagerack på scenen)

changeover

sceneskifte: prosessen/pausen der man fjerner en artists oppsett etter endt konsert, og flytter inn og gjør klart
en annen artists oppsett før neste konsert

clearence

avstanden mellom scenegulv og scenetak/trosser

crew

mannskap

crowd control

kontroll over større menneskemengder samlet på en plass/ publikum

crowd flow

flyt ved forflytning av publikum (for eksempel ved innslipp/utslipp)

coax

en type kabel for overføring av signal. Typisk antennesignaler, men også brukt mellom lydmikser og stagerack

curfew

i denne sammenheng tidspunktet der konsert eller arrangementet må være ferdig

dekningskart

en tegning som viser områder lydsystemet har dekning. Viser gjerne volumnivåer i et fargekart

dimmervakt

en person som passer på kontinuerlig drift av dimmere, strømsystem og ellers lyssystem under avvikling

distro

distribusjon/strømdistribusjon

DMX-adresse

en adresse for lysutstyr. Ofte har alle lys i en rigg unike adresser, for dermed kunne styre hvert enkelt lys individuelt

doors/dører

tidspunktet dørene åpner og publikum slipper inn

drumfill

et høyttalersystem, ofte bestående av en bass/sub og en toppkasse, til bruk som monitoring for trommeslager

fan-out

analog overgangskabel (lyd eller lys) som går fra multikabel til flere enkeltplugger, og gjør det mulig å koble
diverse utstyr til multisystemer (for eksempel LK37 til enkle xlr-plugger)

FOH (front of house)

posisjonen ute blant publikum der blant annet lyd- og lysmiksebord er plassert. På utendørsarrangementer er
dette oftest i et telt / en konstruksjon

FOH-tekniker

lydtekniker som mikser lyd som publikum hører, eller assisterer artistens FOH-tekniker. Noen bruker også begrepet om lysteknikeren på FOH

force majeure

beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll, og som det derfor på forhånd er klart
at mennesker ikke kan avverge

følgespot

en enkel, kraftig og fokusert profillampe som styres av en operatør for å lyse opp mål (artist) som beveger seg
på scenen
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gaindeling

et prinsipp der to digitale miksebord (lyd) er koblet til samme stagerack – de deler preamper, og kun det ene
miksebordet kan styre preampen

generisk

allmenn, her brukt om utstyr som er ment til bruk for alle artister

get in-tid

oppmøtetidspunkt

gjestemikser

miksebord (lyd eller lys) artister har med seg på turné

gjestetrosse

truss/tross som er tiltenkt brukt av tilreisende produksjoner

gulvpakke (lys)

lysoppsett som er laget for å settes på gulv og ikke henges i taket

hands

i denne sammenheng bærehjelper

headroom

i denne sammenheng brukt om overskudd i høyttaleranlegg

hospitality

direkte oversatt: gjestfrihet, i denne sammenheng det som har å gjøre med overnatting,
servering og trivsel under opphold for artistene

IEM
(in ear monitoring)

system for at musikerne skal få lytting gjennom headset/propper

kabelgate

skinne/kanal som legges på bakken, laget for å beskytte kabler fra ytre påkjenninger
som publikumstråkk og kjøretøy

kabelvei

uttrykk for hvor kabelen krysser/ligger fra ett sted til et annet

kjørematte

tjukk matte som blir lagt på bakken for å skjerme underlaget mot diverse kjøretøy

kjøreplate

plater som blir lagt på bakken for å fordele vekten av hjulene fra tunge kjøretøyer – for å beskytte underlaget

konvensjonelt lys

analoge lyskilder som ikke har noe bevegelsesmekanikk i seg, og som gjerne har glødepærer

lighting designer
(LD)

lystekniker/lysdesigner som har forberedt og skapt et lysdesign/lysshow –
i mange tilfeller også den som styrer lyset på FOH

linjetekniker

lydtekniker som har som oppgave å sette opp mikrofoner og koble linjer

load in

innlasting

load in bay

lasterampe for innlasting, enten fra bakkeplan eller bil

lyddekning

utrykk for området der høyttaleranlegget treffer publikum med fullverdig lyd og detaljert lyd
– utenfor dette området har man ikke optimal lyddekning

lydmålingssystem

forskjellige systemer som med en eller flere mikrofoner måler lydtrykk, frekvenser eller begge deler

MA-Net

protokoll for styring av lys i nettverk

monitormikser

lyd-miksebord utelukkende for miksing av scenelyden til artisten

monitortekniker

lydtekniker som har som oppgave å mikse scenelyden til artisten

multikabel

kabel som inneholder mange kanaler eller flere kabler

nightliner

turnebuss med senger

nærfelt

i denne sammenheng brukt om høyttalere plassert på FOH,
som lydtekniker kan bruke til linjesjekk for å unngå bruk av PA i changeover

PA-system

(public address system) et elektronisk system som omfatter mikrofoner, forsterkere,
høyttalere og tilhørende utstyr. Ofte er det høyttalere det refereres til

patching

i denne sammenheng kobling av mikrofonkabel-linjer i et linje-/splittsystem samt rekkefølgen av koblingen

plot

tegning/plantegning

pre doors

før dørene åpner for publikum
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production
manager

produsent, produksjonsleder

produksjonsnivå

uttrykk for standarden (utstyrskvalitet, størrelse og type løsninger) det er på den aktuelle produksjonen

produksjonsområder

områdene på scenen utenfor spilleområdet, primært sidescener og bakscene

programmerings
-suite

et system der lysteknikere/lysdesignere kan forhåndsprogrammere
og visualisere designet sitt på en skjerm, uten å måtte bruke lysriggen

publikumsbarrikader

en type gjerde laget for å skille publikum og scene på en trygg og god måte

pyroteknikk

i denne sammenheng brukt om profesjonelt fyrverkeri- og flamme-effekter brukt på konserter og show

rider

en spesifikasjons- og kravliste fra artist, som beskriver tekniske
og gjerne generelle behov en artist har i forbindelse med en opptreden

riser

sceneplatting som man setter instrumenter og grupper av instrumenter
på for å få dem høyrere opp og mer synlig

riser access

tidspunktet artistens produksjon kan få tilgang til sine risere

rulleriser

sceneplatting med hjul som man setter instrumenter og grupper av instrumenter
på for å få dem høyrere opp og mer synlig

runner

en person som har som oppgave å på kort varsel ordne diverse ting for produksjonen
(hente, bringe, kjøre, handle)

scenemester

stagemanager, overordnet leder for scenen under avvikling av produksjon,
som sørger for at tidsplan blir fulgt og alt det tekniske blir gjennomført

sceneutlegg

i denne sammenheng brukt om multikabel og koblingsbokser for mikrofonlinjer
mellom scene og split/miksersystem

schedule

tidsplan

showfil

en fil som inneholder oppsett og parameter fra en lyd- eller lys-mikser

show schedule

tidsskjema for konserter

showstop

stopp av konsert/show ved avvik og nødstilfeller

sidefill

et kraftig høyttalersystem til bruk som monitor, plassert på hver sin side
av scenen og rettet mot artistene på scenen

split

system som splitter mikrofonsignalene til flere enheter

stage access

tidspunktet artistens produksjon kan få tilgang til scene eller bakscene

stagehands

bærehjelper tilknyttet scene og teknisk produksjon

stagemanager

scenemester, overordnet leder for scenen under avvikling av produksjon,
som sørger for at tidsplan blir fulgt og alt det tekniske blir gjennomført

stageplot

scenetegning

systemkontroller

høytalerprosessor for å kunne kontrollerer hele høyttalersystemet fra et sted.

systemtekniker

lyd- eller lystekniker som har ansvar for at lyd- eller lyssystemet fungerer som ønsket,
og gjør nødvendige justeringer på dette

technical
production manager

teknisk produsent

tour manager

artistens turnéleder

truss

trosse

videovegg

stor videoskjerm sammensatt av mange elementer

visuals

visuelle effekter til scenebruk

wedge

monitor-høyttaler som ligger på gulvet og peker skrått opp mot artist

84

Håndbok i teknisk festivalproduksjon

Scene-begreper
RAMPE

LOAD IN BAY
LASTERAMPE
PRE PERFORMANCE AREA / BAKSCENE

Upstage right (USR)

PRODUCTION AREA
SIDESCENE

Stage right (SR)

3DRAPES / BAKTEPPE4
Upstage center (USC)

¯PERFORMANCE AREA / SPILLEOMRÅDE

Uptstage left (USL)

Stage left (SL)

PRODUCTION AREA
SIDESCENE
Ofte brukt til monitorposisjon
(Monitor world)

PA TOWERS
PA-TÅRN

PA TOWERS
PA-TÅRN
Dovnstage right (DSR)

Downstage center (DSC)

Downstage left (DSL)

FOH
Front of House
("miksertelt")
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I DENNE HÅNDBOKEN FÅR DU FAGLIGE RÅD OG PRAKTISKE
TIPS OM HVORDAN DU PLANLEGGER OG GJENNOMFØRER
EN GOD TEKNISK FESTIVALPRODUKSJON.

