Tekniske og praktisk informationer - REPUBLIQUE (store scene)
Adresse: Østerfælled Torv 37, 3100 Købehavn Ø. Danmark
Salen: Salens dimensioner er 18m bred x 36m lang. Gulvet er grå beton og loft og vægge er sortmalet
Sceneområde: Sceneområdet er afhængigt af publikumsopbygningen placering og størrelse.
Nogle af mulighederne er at salen kan deles op i 2 med 2 scener på 10 x 10m med ca. 150 publikummer per scene. Eller én stor
scene som er 12 x 12m med inddækning (18 x 14m uden inddækning) med plads til ca. 350 publikummer.
Scenen: Der kan spilles direkte på beton gulvet eller en scenen kan bygges af 1x2m scenepodier. Den kan bygges i forskellige
højder afhængig af scenens størrelse.
Publikumsopbygning: Publikumsopbygningen er fleksibel, det tager dog ca. 2-3 dage at bygge den om, alt afhængig af størrelse
og form. Det maximale publikumsantal er 380 siddende eller ca. 420 stående gæster.
FOH/afvikling: Lys og – lydafvikling er placeret i midten, bagerst på publikumsopbygningen.
Lysrig: Lysriggene er fleksible og hænger i kædekraner fra I-jern mellem tagspærrerne (tagspærrerne kan ikke flyttes). Max højde
for lysriggene er ca.6.9m fra gulv. Lysriggene måler 8 (bredde) x 3m (dybde).
Af og – pålæsning: Aflæsningsportene er 3,1m brede og 3,8m i højden.
Der er direkte tilkørsel og portene har direkte adgang til hallen via Serridslevsvej.
Garderober: Der er to garderober som er 6m (bredde) x 2,7m (dybde). Garderoberne har bad, toilet, spejle og er placeret tæt på
salen. Det er muligt at vaske og tørre kostumer.
Husreglement:
Musik må ikke spilles for åbne døre og Republique har indført en max dB grænse på 98 dB (A) målt over 15 minutter (LAeq 15 =
98 dB).
Af og-pålæsning skal ske inden kl.22:00 af hensyn til vores naboer.
Rygning er forbudt på hele Republique.
Alt materiale, scenografier, tæpper og opstillinger skal leve op til brandregler illustreret i driftsmæssige forskrifter for
forsamlingslokaler udgivet af beredskabsstyrelsen april 2008.

