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2018

Her finder du priser på telte,
el-pakker, kablet internet og
lydanlæg.
Alle priser er ekskl. moms.
Læs mere om indholdet af de
forskellige pakker her.
Har du spørgsmål er du altid
velkommen til at kontakte os.
info@folkemoedet.dk / 5650
3770
OPDATERET 30.01.18

TELTE
Telt uden gulv
3x3 meter u/gulv
3x6 meter u/gulv
3x9 meter u/gulv
3x12 meter u/gulv
3x15 meter u/gulv
3x18 meter u/gulv
6x3 meter u/gulv
6x6 meter u/gulv
6x9 meter u/gulv
6x12 meter u/gulv
6x15 meter u/gulv
6x18 meter u/gulv
9x9 meter u/gulv
9x12 meter u/gulv
9x15 meter u/gulv
9x18 meter u/gulv
12x12 meter u/gulv
12x15 meter u/gulv
5x5 meter u/gulv Pagode
10x9 meter u/gulv

Pris
6.700
8.200
10.500
12.300
14.300
16.400
8.200
12.000
14.000
16.200
19.400
22.500
19.700
23.300
26.300
29.300
31.500
33.300
10.800
17.900

Telt med gulv
3x3 meter m/gulv
3x6 meter m/gulv
3x9 meter m/gulv
3x12 meter m/gulv
3x15 meter m/gulv
3x18 meter m/gulv
6x3 meter m/gulv
6x6 meter m/gulv
6x9 meter m/gulv
6x12 meter m/gulv
6x15 meter m/gulv
6x18 meter m/gulv
9x9 meter m/gulv
9x12 meter m/gulv
9x15 meter m/gulv
9x18 meter u/gulv
12x12 meter m/gulv
12x15 meter m/gulv
5x5 meter m/gulv Pagode
10x9 meter m/gulv

Pris
7.500
9.200
12.000
14.300
17.300
19.900
9.200
14.000
16.900
20.100
24.200
28.400
24.100
29.200
33.800
38.100
37.400
43.000
12.200
25.400

INVENTAR
Information om og priser på inventar finder du i Folkemødets inventarkatalog.
Du bestiller inventar ved at downloade og udfylde
Folkemødets bestillingsliste og uploade den via Folkemødets Selvbetjening. Det gør du under menupunktet “Telt
og tilvalg”.

EL-PAKKER
Det er obligatorisk at vælge en el-pakke. Det er ikke tilladt at bruge generatorer.

El-pakke A, kr. 1.900: 230 V stik. (max 10 amp = 2300 W) Kan f.eks. trække 1 mobiloplader, 1 pc og
1 kaffemaskine.
El-pakke B, kr. 4.900: 400 V. (maks. 32 amp.). Kan f.eks. trække 1 lydanlæg, 1 fladskærm, 1 lyskæde, 2 kaffemaskiner, 1 køleskab og 1 lille ovn eller kogeplade.
El-pakke C, kr. 12.400: 400 V (maks. 63 amp.). F.eks. til 1 stort lysanlæg, 1 lydanlæg eller 1 køkken.
El-pakke D, kr. 20.000: 400 V (2 x 63 amp.). F.eks. til store lys- og lydanlæg.

KABLET INTERNET
Kablet internet kr. 6.500
Kablet internet med konfigurering af egen Wi-Fi løsning kr. 8.500
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LYDANLÆG
Alle lydanlæg pakkerne er inklusiv: opsætning, tekniker rundering, tilkald af teknisk support og nedtagning! Alle priser er “klar-til-brug” - den eneste forudsætning er strøm indenfor 10 meter!
Alle højttalere opsættes, som standard, på et beslag som er monteret på teltstang - dette sparer
en del plads i forhold til 3-bens højttalerstativer. Ønskes du at dine højttaler er opsat på stativer, i
stedet for, kan dette tilvælges.
Lydanlæg A kr. 4.350 (anbefales op til 50m2)
Komplet Lydanlæg - bestående af:
• 2 x kablet håndmikrofoner med afbryder og 10 meter kabel
• 1 x 3,5mm jackstik (for tlf/pc)
• 1 x højttaler på SR teltbeslag
• Mixer og forstærker indbygget i højttaleren
Lydanlæg B kr. 5.700 (anbefales op til 90m2)
Komplet Lydanlæg - bestående af:
• 2 x kablet håndmikrofoner med afbryder og 10 meter kabel
• 1 x 3,5mm jackstik (for tlf/pc)
• 2 x højttaler på SR teltbeslag
• Mixer og forstærker indbygget i den ene højttaler
Lydanlæg C kr. 6.950 (anbefales op til 120m2)
Komplet Lydanlæg - bestående af:
• 3 x kablet håndmikrofoner med afbryder og 10 meter kabel
• 1 x 3,5mm jackstik (for tlf/pc)
• 3 x højttaler på SR teltbeslag
• 1 x mixer og forstærker placeret i et lille rack - ved den ene højttaler
Lydanlæg D kr. 8.250 (anbefales op til 150m2)
Komplet Lydanlæg - bestående af:
• 4 x kablet håndmikrofoner med afbryder og 10 meter kabel
• 1 x 3,5mm jackstik (for tlf/pc)
• 4 x højttaler på SR teltbeslag
• 1 x mixer og forstærker placeret i et lille rack - ved den ene højttaler
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TILLÆG TIL LYDANLÆG
Tillæg til lydanlæg bestilles sammen det øvrige inventar via Folkemødets bestillingsliste. Du bestiller inventar ved at downloade og udfylde Folkemødets og uploade den via Folkemødets Selvbetjening. Det gør du under menupunktet “Telt og tilvalg”.
Højttaler opsat på stativer (standard er beslag på teltstang) 				

kr. 100

Mikrofonstativ til HAND/hånd mikrofon 							kr. 100
Lydmixer for tilslutning af ekstra mikrofoner mere end 2 (incl. alle nødvendig kabler)

kr. 400

HEAD/hovedbåret kablet mikrofon med 10m kabel (on/off på mixer)			

kr. 600

HEAD/hovedbåret trådløs mikrofon (incl. frekvenskoordinering)				

kr. 2.000

HAND/hånd kablet mikrofon med afbryder og 10m kabel 				

kr. 500

HAND/hånd trådløs mikrofon (incl. frekvenskoordinering)				

kr. 1.750

40” Fladskærm på SR-teltbeslag eller gulvstander 					

kr. 3.000

50” Fladskærm på SR-teltbeslag eller gulvstander 					

kr. 4.500

Lys/lamper med gulvfod eller stativ 							

kr. 800

Tekniker til afvikling under møde (skal forudbestilles) pr. påbegyndt time: 		

kr. 900

Har du andre ønsker eller behov til lydanlæg kan du kontakte Folkemødets tekniske partner:
Schmidts Radio A/S på tlf. 70 225 265 eller folkemoedet@SRO.dk

FREKVENSKOORDINERING
Alle trådløse mikrofoner/enheder kræver egen frekvens. I 2017 var der over 600 frekvenser i brug
under Folkemødet, hvilket betyder at flere arrangører oplevede støj og forstyrrelser under deres
events.Derfor forestår Folkemødet koordinering af frekvenserne, således at alle kan få optimale
forhold.
Det gøres blandt andet ved at nedbringe/begrænse antallet af anvendte trådløse mikrofoner /
frekvenser. Eksempelvis har telte op til 50m2 (Lydpakke A) ikke behov for trådløse enheder og telte
op til 90m2 (Lydpakke B) kan maksimalt tilvælge 1 stk. trådløs mikrofon.
Bruger I egne trådløse mikrofoner / enheder, skal disse også registreres og koordineres. Dette gøres
ved at sende en mail til: frekvenser@folkemoedet.dk. Mailen skal indeholde: beskrivelse af udstyr/
enheder og hvilken del frekvensbåndet de kan benytte, hvilken lokation det anvendes på, samt navn
og telefon-nr. på ansvarlig. Det koster kr. 250 pr. enhed der tilmeldes. NB! Det kræves at sende-udstyret frekvens kan indstilles i trin af maksimalt 100kHz. Enheder med trådløse frekvenser der ikke
er tilmeldt må IKKE anvendes på eventsteder. Folkemødets Tekniske Team forbeholder sig retten til
at fjerne udstyr på eventsteder der ikke overholder koordineringen.
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