PRISLISTE
FOLKEMØDET
2022

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 01.11.2021

VEJLEDNING
Der medfølger bannerholdere på alle bestilte telte. Dette er medregnet i prisen. Bannerholderne er
placeret på teltets facade. Se tegning nedenfor, hvor de røde streger viser bannerholderne. Tegningen
viser et 3x9 meter telt.
Når du skal bestille telt, skal du være opmærksom på at teltets størrelse angives som [gavlbredde]
x[facadelængde]. F.eks. er der forskel på et 3x6 meter telt og et 6x3 meter telt. På et 3x6 meter telt
er facaden 6 meter, hvor facaden på et 6x3 meter telt “kun” er 3 meter.
Teltene placeres som udgangspunkt altid gavl mod gavl.
Hvis der er særlige behov i forbindelse med telte og bannerholdere aftales dette direkte med Foreningen Folkemødet.

ANBEFALET BANNERSTØRRELSE
ALM.TELT
Højde: 60cm
Bredde (3m banner): 2,80 meter
Bredde (6m banner): 5,80 meter
Bredde (9m banner): 8,80 meter osv.
Du kan selv vælge om du vil lave ét langt
banner på hele facaden, eller om du vil have
et eller flere mindre bannere.

PAGODETELT (5X5 METER)
Højde: 60cm
Bredde (5m banner): 4,80 meter

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

PRIS
7.200
8.900
11.400
13.400
15.800
18.100
8.800
12.900
15.100
17.500
21.100
24.500
21.100
25.000
28.400
31.600
33.600
35.700
11.700

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 m/gulv
12x12 meter m/gulv
12x15 meter m/gulv
5x5 meter m/gulv Pagode

PRIS
8.100
10.000
13.000
15.500
18.900
21.700
9.900
15.000
18.200
21.600
26.100
30.700
25.700
31.200
36.200
40.800
39.800
45.900
13.100

EL-PAKKER
Det er obligatorisk for stade- og bådpladser at vælge en el-pakke. Det er ikke tilladt at bruge generatorer.
I el-pakkerne B, C & D medfølger byggestrømstavler, hvilket gør det nemmere at fordele strømmen.
Det eneste du selv skal medbringe er ekstra forlængerledninger.
Er du i tvivl om hvad du skal bruge, så kontakt os.

EL-PAKKE A
2.100 KR.

EL-PAKKE B
5.400 KR.

10A 230V DK inkl.
3-stikdåse.

16A 400V CEE inkl.
tavle (bestykning: 2 x
16A CEE, 8 x 230V
DK).

Effekt: 2.300 W
Lidt lys, opladere og én
kaffemaskine eller et
lille køleskab.
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Effekt: 11.085 W
Udover A-pakke, 2
kaffemaskiner/kogeplader eller komfur.

EL-PAKKE C
6.600 KR.

EL-PAKKE D
12.900 KR.

32A 400V CEE inkl.
tavle (bestykning: 1
x 32A CEE, 1 x 16A
CEE 8 x 230V DK).

63A 400V CEE inkl.
tavle
(bestykning: 1 x 63A
CEE, 2 x 32A CEE, 4
x 16A CEE, 3 x 230V
DK):

Effekt: 22.170 W
Udover B-pakke,
stor lyd- og lyspakke,
mindre køkkeninstallationer.

Effekt: 43.648 W
Placeret udenfor
teltet, i umiddelbar
nærhed.

INVENTAR
Information om og priser på inventar finder du i Folkemødets Inventarkatalog, der udkommer primo
januar 2022.
Du bestiller inventar via Folkemødets Selvbetjening.

LYDANLÆG
Du kan som arrangør vælge mellem to grundpakker eller få specialtilbud. Grundpakkerne består af
lydmixer, forstærker og kabler. Dertil bestiller du så det ønskede antal mikrofoner og højtalere. Bemærk at hver grundpakke understøtter et maksimalt antal højttalere og mikrofoner.
Der medfølger kabel med 3,5mm jackstik, for tilslutning af eksternt udstyr (f.eks. lyd fra en PC).

•

LYD-GRUNDPAKKE-BASIC KR. 2.480
Understøtter tilvalg af op til 2 højttalere og 4 mikrofoner
Indeholder: lydmixer, forstærker, alle nødvendige kabler, inklusive opsætning/nedtagning og runderings-/tilkalde-tekniker

•

LYD-GRUNDPAKKE-EXTRA KR. 3.980
Understøtter tilvalg af op til 4 højttalere og 14 mikrofoner
Indeholder: lydmixer, forstærker, alle nødvendige kabler, inklusive opsætning/nedtagning og runderings-/tilkalde-tekniker

Komplet LIVE-koncert eller DJ setup
Har du andre ønsker eller behov til lydanlæg, kan du kontakte Folkemødets tekniske partner, Schmidts
Radio A/S på tlf. 70 225 370 eller folkemoedet@SRO.dk
Her kan du få et tilbud på et komplet koncert-lydanlæg, PA-højttalere, scenemonitor, mikrofoner,
stativer, koncert-lyd-tekniker for afvikling, eller et setup med DJ-pult, DJ-lydanlæg evt. med ekstra bas,
lysshow m.v.
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Service er standard
Alle lydanlæg og AV-løsninger er inklusive følgende service: Opsætning af udstyr på eventsted,
teknikere på konstant rundering, tilkald af teknisk-support og nedtagning af udstyret. Alle lydanlæg er
altså ”klar-til-brug”, så du straks kan startet dit event. Husk dog at bestille en el-pakke. Lydanlæggene
har typisk et samlet strømforbrug på op til 500 W.
Rådgivnings-service til valg af din optimale lyd- og AV-løsning - er også indeholdt. Du kan kontakte
Folkemødets officielle tekniske partner: Schmidts Radio A/S på tlf. 70 225 370 eller folkemoedet@
SRO.dk
Tekniker-rundering
Indeholdt i prisen er ligeledes, at der løbende kommer en tekniker forbi (ca. 5 gange pr. dag) som kan
hjælpe med de opgaver/udfordring/spørgsmål der kan opstå. Du får naturligvis også et direkte tlf. nr. til
din områdeansvarlige tekniker, hvis der opstår akut behov for hjælp.
Hvis du vil have en tekniker fast i teltet under hele dit event, så skal du tilvælge “tekniker til afvikling” i
selvbetjeningen - dette afregnes pr. påbegyndt time og skal forudbestilles.
Opsætning af højttalere
Alle højttalere kan opsættes på et 3-bens-stativ, eller på et SR telt-beslag, hvor højttaleren vil hænge
på en teltstang (beslag optager ingen plads i forhold til 3-bens-stativ). Du kan frit vælge om højttalerne
skal være på stativ eller hænge på teltbeslag på Folkemødets Selvbetjening i kategorien “Tilvalg til
lydanlæg”.
Valg af mikrofoner - opnå den bedste lyd
Du kan frit vælge det antal mikrofoner du har brug for og om du foretrækker kablede og trådløse
mikrofoner (bemærk det maximale antal som passer til grundpakkerne: basic = 4 / extra = 12).
Vi anbefaler at benytte kablede håndmikrofoner, med afbryder, da de i vores erfaring har en nem
håndtering og leverer en god lyd til publikum. Taleren kan selv tænde/slukke direkte på mikrofonen og
dermed er der kun lyd når der tales. Den kablede mikrofon er også meget driftsstabil, fordi der ikke
er batteri-skift eller evt. frekvens-forstyrrelser.
En hovedbøjle mikrofon kan være behagelig for en taler, da hænderne er fri til noter og hvis den er placeret korrekt følger den lydkilden. Det kræver dog lidt erfaring at få den til at sidde korrekt. Samtidig
kan du opleve forstyrrelser i lyden, hvis flere mikrofoner er tændt samtidigt (flere mikrofoner opfanger samme lyd, men med en lille tidsforsinkelse). Du får den bedste lyd ved at kun de mikrofoner
der tales i, er tændt.
Trådløse mikrofoner anbefales kun hvis det er nødvendigt. I mange mindre telte vil en trådløs mikrofon
være unødvendig, men naturligvis er bevægelsesfrihed dejligt; men for de flestes vedkommende står
talerne oftest kun på scenen.Vær også opmærksom på at Folkemødet er det største event i Europa
med mere end 700 aktive mikrofoner på samme tid. Her kan trådløse mikrofoner forstyrre hinanden
- derfor skal alle trådløse mikrofoner have tildelt en frekvens af frekvenskoordinerings-teamet.
Frekvensen er indeholdt i prisen når du bestiller trådløse mikrofoner i Selvbetjening.
Er du i tvivl om hvad der er den rette løsning for dig og dine events? Kontakte Folkemødets officielle
tekniske partner: Schmidts Radio A/S på tlf. 70 225 370 eller folkemoedet@SRO.dk
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TILVALG TIL LYDANLÆG
Du skal bestille mikrofoner og højttalere som tilvalg. Disse medfølger ikke i grundpakkerne. Tilvalg til
lydanlæg bestilles sammen med det øvrige inventar via Folkemødets Selvbetjening.
•

Højttaler ophængt på teltstang				

			

kr. 580

•

Højttaler opsat på 3-bens stativ							

kr. 480

•

Kabel håndmikrofon med afbryder og 10m kabel					

kr. 480

•

Kabel hovedbøjle-mikrofon uden afbryder og med 10m kabel			

kr. 780

•

Trådløs håndmikrofon komplet - inkl. frekvensgebyr					

kr. 1.880

•

Trådløs head/hovedbøjle-mikrofon komplet – inkl. frekvensgebyr			

kr. 1.980

•

Mikrofon stativ for håndmikrofon							

kr. 100

•

Komplet Teleslyngeanlæg jvf. EN/DS60881 standard 					
Traditionel slynge på max 10 x 10 meter

kr. 3.880

•

Teknikertime til teknisk afvikling af event 						
NB! Runderings-/tilkald-tekniker er indeholdt i lyd-grundpakken.
Der gives 10% rabat ved booking af mere end 10 timer

kr. 880

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

SKÆRME OG ØVRIGT A/V-UDSTYR
Skærme - leveres, som standard, opsat på gulvstativ/stander, incl. 10 m HDMI- og strømkabel
Bemærk: Skal opsættes så de er beskyttet mod vind og vejr (under tag) og på vandret underlag. Alternativt kan skærme ophænges på teltstang (på telt sider men ikke i teltets hjørner).
Bemærk forskel på lysstyrke i skærme, der afgører hvor tydeligt du kan se indholdet i et telt eller
udendørs. F.eks. kan almindelige skærme (400 nits) ikke ses tydeligt i et telt med stort lysindfald.
•

32” skærm på 120 cm stander (400 nits = alm. skærm)					

kr. 1.980

•

40” skærm på 120 cm stander (400 nits = alm. skærm)					

kr. 2.980

•

50” skærm på 160 cm stander (400 nits = alm. skærm)					

kr. 3.980

•

65” skærm på 160 cm stander (400 nits = alm. skærm)					

kr. 5.980

•

55” UHB-skærm på 160 cm stander (2500 nits = kan se udendørs i solskin) 		

kr. 9.980

•

65” HB-skærm på 160 cm stander (800 nits = kan ses ekstra tydeligt i telt)			

kr. 7.980

•

85” HB-skærm på 160 cm stander (800 nits = kan ses ekstra tydeligt i telt)			

kr. 9.980

•

Skærme i andre størrelser og LED storskærms løsninger 				

jf. tilbud.
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•

Samme HDMI videosignal på alle skærme 						

kr. 800

•

Optagelse af et event: et kamera på stativ inkl. lyd fra lydanlæg			

kr. 1.980

•

Live-streaming og optagelse af et event: 						
et kamera på stativ inkl. prof. streamingserver (lyd tages fra lydanlæg).
Forudsætter en kablet internetforbindelse.

kr. 3.480

•

Lampe 300W glødelampe med fast varmt-lys					
Inkl.10 m strømkabel og clamp for montering på teltstang.

kr. 300

•

Lampe 50W LED med fast koldt eller varmt lys					
Inkl.10 m strømkabel og clamp for montering på teltstang.

kr. 680

•

Lampe 100W LED med fast koldt eller varmt lys					
Inkl. 10 m strømkabel og clamp for montering på teltstang

kr. 880

•

Disco-/festlys / spejlkugle / farvede LED lamper 					

jf. tilbud

Har du andre ønsker eller behov til AV 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. For at undgå støj og forstyrrelser forestår
Folkemødet koordinering af frekvenserne, således at alle kan få optimale forhold.
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.

PRISER OG LEVERANDØRER
Prisen for leje af telt, AV-udstyr, inventar mv. dækker udgifter til transport, opsætning og nedtagning,
service under Folkemødet, forsikring og den længere lejeperiode end Folkemødets fire dage, da alt
skal sættes op i god tid inden Folkemødet,- herunder sikres mod vind og vejr mv. Dertil en række medarbejdere hos Foreningen Folkemødet der koordinerer opgaven.
Folkemødet har en række leverandører med flerårige aftaler. Ønsker man at byde ind på en opgave, er
man altid velkommen til at kontakte produktion@folkemoedet.dk for at høre hvornår vores aftaler
udløber, samt hvordan man byder ind på disse og hvilke kravspecifikationer, der følger med opgaverne.
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