
Generelt
Hybrids formål er at skabe et rum 

hvor både publikum og musik-
ere kan give sig hen til musikken. 

Koncerterne foregår som regel sid-
dende med en kapacitet på til 90-100 

gæster.  Vi bestræber os på at levere 
et musikprogram af høj kvalitet inden-

for de smalle genrer, roots, folk, jazz,  og 
world, til det nysgerrige musikpublikum.

Huset er støttet af Aalborg kommune og 
Statens Kunstfond. Huset er i årene 2017 - 

2020 udpeget som PULS spillested af Nordisk 
Kulturfond og præsenterer i den forbindelse 

et bredt udvalg af koncerter fra de øvrige nor-
diske lande

.
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By: Aalborg (9000)
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Kontakt
Teknik & Produktionsansvarlig: 
Nikolaj Legaard 
nikolaj@huset.dk
(+45) 25 16 19 62



Hospitality
Der spises i Husets café hvor der 
er vegetarbuffet mellem 17:30 og 
19:30. Husets café er 30-60% økol-
ogisk og drikkevarer på spillestedet 
er100% økologiske. Huset stiller ikke 
køleskab til rådighed backstage, men 
bands kan frit bede barpersonale og af-
vikler om drikkevarer fra Husets sorti-
ment fra ankomst til afsked. Hvis ikke andet 
er aftalt forkaster Huset som regel ønsker i 
hospitality riders der går ud over vores eget 
normale service eller sortiment. Efter aftale 
med afvikler er der i Huset desuden også ad-
gang til printer og computere.

Backstage
Hybrids backstage lokale indeholder sofaer, borde og 
stole, spejl og strømudtag. Adgang til scenen sker gen-
nem entréen til spillestedet, dog uden at skulle direkte 
igennem publikum sidder. Rummet kan aflåses, kun af-
tenens afvikler har nøglen hertil. Hvis der er tale om en 
dobbeltkoncert er backstage som regel delt mellem de to 
bands. Spillestedet har brusebad og håndklæder i en anden 
bygning end backstagelokale. Spørg afvikleren om adgang 
hertil. Der benyttes samme toiletter som publikum.

Personale og Frivillige
Der er altid en fast tilknyttet tekniker og afvikler tilstede ved 
Hybrids koncerter, ofte suppleret af frivillige i bar og dør. Ved 
ankomst, opstilling og nedpakning hjælper husets afvikler 
og tekniker til som stagehands. Huset stiller ikke runner 
eller vagter til rådighed, men det tilstedeværende person-
ale er meget hjælpsomme. Afvikler og øvrigt personale 
har fuldt overblik over indgang til backstage og hvad der 
foregår på og omkring scenen.



MIKROFONER MM
1x Shure Beta 52A
1x AKG D112
10x Shure SM58
3x Shure Beta 58A
3x Shure SM 57
3x the t-bone mb75
3x Sennheiser e604
2x Røde NT5
3x Røde NT3
1x AKG C 1000 S
2x Sennheiser ME66
12 DI’s

STATIVER
8 Lave mikrofonstativer
10 Medium mikrofonstativer
5 Høje mikrofonstativer
2 keyboardstativer
• Diverse node og guitarstativer

BACKLINE
Yamaha flygel
Roland ST-100 DR
Roland Chorus 120
Orange Rocker 30
Gretsch 21 tommer stor-
tromme + 13 og 16 tommers 
tammer - sættet er generelt 
misvedligeholdt

teknik
PA

2 x EV RX 212/75 toppe
2 x RX 118S subs

MONITORS
4x LD Stinger 12 G3
2x LD Stinger 12 G2
(4 monitor sends fra FOH)

Foh
Midas Venice 32F
Lexicon MX 300 Reverb
TC Electronic m300 multieffect processor
2x31 bånd Front EQ
4x31 bånd Monitor EQ’s
2x DBX 166 dual compressor/gate/limiter

SCENEMÅL
Dybde 4,0 m / Bredde 5,7 m 
Højde 0,34 m / 2,75 m clearance 

STRØM
2 styks 3x 16A på scene
Stikdåser i hvert hjørne af scene
Er der behov for mere strøm bedes dette være oplyst på 
forhånd - vi har 3x63A backup

LYS
Analog DMX mixer m. 24 faders

10x RGB LED hoveder, 4 foran, 3 i hver side.
2x Kold / varm hvid LED frontlamper

DMX styret Hazer Stairville hz200

Projektor og lærred i fast installation på scene

5 pols DMX gæstelinje fra FOH til scene

Vi har intet hangplot, der er et rør foran
scenen og et i hver side.



Huset ud af Huset
Ved Huset ud af Huset arrangementer medbringer vi: 
Dynacord Powermate 1000-3
2x Stinger G2 (som PA)
4x tTheBox MA8 2CL (som monitors)
vi medbringer de mikrofoner og stativer mm. som der er brug for fra listen på 
forrige side.
Lysforholdene kommer an på location. Som regel medbringer vi farvede LED-lamper som stemn-
ingslys

Husets Café
I Husets café er der fast installeret en Dynacord 600-3 med 2x FBT MaXx4 300 watts højtalere 
Efter aftale stilles monitors, (4x tTheBox MA8 2CL) og mikrofoner, stativer mm. fra forrige side. 
Ved caféarrangementer vil bands som regel selv skulle sørge for teknik med mindre andet er aftalt.

Yderligere spørgsmål? 
Kontakt Nikolaj @
nikolaj@huset.dk
(+45) 25 16 19 62

Hvis i kommer fra Nord:
Drej ned af Hasserisgade fra Vesterbro
Kør ind ad første vej på højre hånd (Sankt 
Jørgens Gade)
Drej til venstre ved første mulighed for dette 
og fortsæt til parkeringsplads for enden af 
vejen.

Hvis i kommer fra Syd: 
Drej ind ad Kirkegårdsgade fra Vesterbro , 
kryds Hasserisgade over på Sankt Jørgens 
Gade.  
Drej til venstre ved første mulighed for dette 
og fortsæt til parkeringsplads for enden af 
vejen.

Kørsel og Parkering
Gratis parkering bag Huset. Kommer i på en hverdag før 17 skal i have en 
P-billet af Husets ansatte. Lørdag og søndag er parkering fri uden billet. 


