
TEKNIK I  VINTERTRÄDGÅRDEN
Grand Hôtel erbjuder i samarbete med sin teknikpartner Creative Technology möjligheten att förmånligt nyttja den fast 
installerade utrustningen i Vinterträdgården med hjälp av erfaren teknisk personal. Paketen nedan avser den fast installe-
rade utrustning. I det fall kompletteringar önskas så ingår projektledning

40’000 krGrundpaketet

• Standardscen 3 x 10 m.
• Teknisk projektledning
• Eventdesign (scenografi, inramning, visualiseringar etc.)
• Motorstyrda scenpodier och mörkblå backdrop
• Projektor och duk för anslutning av egen dator på scen
• Högtalare, mixplats och mikrofoner (max 8 st)
• Fast scenljus och miljöljus 
• Två tekniker max 10 tim. Övrig tid debiteras löpande

14’000 krLjuspaket

• Arkitekturbelysning (miljöljus), 28 rörliga armaturer (wash) och 42 rörliga armaturer (spot)
• Ljusbord

Tillägg till ljuspaket:
• Lokalens installerade BlackTrax system
• Kalibrering/programmering i max 4 tim, övrig tid debiteras löpande

25’000 krFasadprojektion

• Fasadprojektion inkl. D3 mediaserver
• Fem stycken färdigproducerade maner
• Systemoperatör debiteras löpande 1100 SEK/tim. Min 10 tim/dag.

Bildpaket grund

• Tekniker
• Teknisk projektledning och framtagning av designförslag ingår alltid kostnadsfritt.
• Kompletterande teknik, eventuella personalbehov, omriggning av befintlig utrustning och produktion av eget materi-

al ingår ej och offereras separat. All sådan komplettering skall göras i samråd med och av Creative Technology.
• Vid nyttjande av egen eller delvis egen teknisk personal agerar Creative Technologys systemtekniker enligt beman-

ning i ovanstående paket. Eventuell kompletterande teknisk utrustning offereras separat samt monteras, driftsätts och 
demonteras av Creative Technology.

• Samtliga priser inkl. moms. 

14’000 kr

Vid nyttjande av egen teknikleverantör
Ovanstående paaket kan ej erbjudas i de fall man vid hyra av lokal vill nyttja sin egen teknikpartner eller ta med egen 
teknik. I dessa fall debiteras minimum en hustekniker löpande. Kostnad för att i förekommande fall demontera och åter-
montera den befintliga utrustningen debiteras löpande.

Dessa priser gäller fr.o.m. 1 september 2022

Övrigt KR  / TIM
1’100 kr

30’000 kr

• Nyttjar lokalens projektor och filmduk (ingår i grundpaketet) som kompletteras med grafikswitcher, klicker/cuelight, 
32” monitor för medtitt för talare (samma bild som på filmduken), 3 st datorer för att köra prestentationer (PPT och 
Keynote) samt enklare videouppspelning. 

• Ökad funktionalitet offereras per förfrågan
• Bildtekniker i max 10 tim./dag, övrig tid debiteras löpande



KOMPLET TERANDE UTRUSTNING

5’000 krGrundpaket för liveband 

• 4 st Wedge/monitorer X12
• Mikrofoner och lineboxar för trumset, bas, gitarr, keyboard och sång (5)
• Mikrofonstativ och kablar

25’000 krMonitorpaket för liveband (kräver grundpaket för liveband

• Monitorbord Yamaha CL5
• Monitorsystem (6 st Wedgemonitorer eller 6 st IEM Shure PSM1000)
• Monitortekniker 10 tim

3’500 krDJ-bänk (kräver grundpaket)

• 1 st Pioneer DJM-900 mixer
• 2 st Pioneer CDJ-2000 CD-spelare

Rökmaskin (kräver ljuspaket) 3’200 kr

• MDG Hazer rökmaskin inkl. fläkt, DMX-styrd.

LJUD

LJUS

16’300 kr

• 12 st Martin Rush MH3 Beam head fixtures
• 9 st 2-lite blinders på golvstativ

Showljus (kräver ljuspaket)

BILD

5’400 krLIVE/NEXT funktionalitet (kräver bildpaket grund)

• 1 st monitor för talare som visar utgående bild (samma bild som på filmduken).
• 1 st monitor för talare som visar nästkommande bilder.

4’000 krTaltimer/klocka (kräver bildpaket grund)

• Monitor på scenen som visar kvarvarande taltid, styrs från mixplats från en dator.

3’750 krAvancerad videouppspelning (kräver bildpaket grund)

• Mediaspelare som hanterar hög upplösning och/eller mycket material.

2’500 kr/stLCD-skärm för montage på pelare (kräver bildpaket grund)

• 55” monitor som hängs upp på pelarna, visar samma bild som på filmduken.

4’000 kr
75-tums LCD-skärm

• 75” LCD-skärm
• Golvstativ
• HDMI-kablage

83’750 krHybridstudio/studio

• Tre fjärrstyrda kameror
• IT-lösning för streaming av ljud och bildsignal inkl. on-demand
• Dekorljus
• Två tekniker a 10 tim.



TEKNIK I  ROYAL, KINA OCH OSCARSALONGEN
Grand Hôtel erbjuder i samarbete med sin teknikpartner Creative Technology möjligheten att förmånligt nyttja den fast 
installerade utrustningen i Vinterträdgården med hjälp av erfaren teknisk personal. Paketen nedan avser den fast installe-
rade utrustning. I det fall kompletteringar önskas så ingår projektledning

15’000 krRoyal

• 2 st 75-tums LED-skärm på golvstativ för inkoppling av egen dator (HDMI-anslutning)
• Enkel ljudanläggning för tal- och bakgrundmusik
 2x headmic 
 1x handmic

12’000 krKinarummet

• 75-tums LED-skärm på golvstativ för inkoppling av egen dator (HDMI-anslutning)
• Enkel ljudanläggning för tal- och bakgrundmusik
 2x headmic 
 1x handmic

Vid nyttjande av egen teknikleverantör
Ovanstående paaket kan ej erbjudas i de fall man vid hyra av lokal vill nyttja sin egen teknikpartner eller ta med egen 
teknik. I dessa fall debiteras minimum en hustekniker löpande. Kostnad för att i förekommande fall demontera och åter-
montera den befintliga utrustningen debiteras löpande.

Dessa priser gäller fr.o.m. 1 september 2022

12’000 krOscarsalongen

• 75-tums LED-skärm på golvstativ för inkoppling av egen dator (HDMI-anslutning)
• Enkel ljudanläggning för tal- och bakgrundmusik
 2x headmic 
 1x handmic


