
Utleie av lydanlegg
kulturarrangementer og events

for

“Brottungær”

Ved utleie følger Plankebyens hovedtekniker med. Leif Bråten har en bred erfaring innen lyd både live og 
studiolyd. For mer informasjon se www.lblyd.no. Svein Gundersen, komponist og mangeårig plateprodusent 
for nasjonale artister er ansvarlig for kvalitetskontrollen av anlegget. 

Plankebyens hovedidè er å kunne presentere et lydanlegg som dekker DERES behov og gi den servicen dere 
blir fornøyde med. Tilgjengelighet og fornøyde kunder er vårt hovedmål.

PRISEKSEMPLER:
Full PA  1 dag  Fra 7.000 – 10.000,-
(inkl tekniker og noe trådløst)   
 
Mellomtype anlegg Fra 4.500 – 7.000,-
(inkl tekniker og noe trådløst)
 
For kun leie av mindre anlegg:  Be om pris 
Ved utleie over flere dager/
uker gjøres særskilte avtaler. 

Utleie av trådløse myggsystem: pr. dag 400,- 
(rabatt for lengre leie) pr. uke 1.500,- 

Vi tilbyr også et enkelt lysanlegg: 
8 kastere og 8 kanaler  2.000,- pr. dag
(inkl. tekniker om ønskelig)

Spesialrabatter for ideelle organisasjoner.

Plankebyen Kulturfabrikk kan tilby profesjonelt lydanlegg 
til arrangører av små og store arrangementer. Vi har anlegg 
i alle størrelser til bruk for ulike type konserter fra klassisk til 
rock`n roll. De siste årene har vårt anlegg vært benyttet fra 
store teateroppsetninger i Brottet Amfi til produktlanser-
inger for næringslivet og ulike små og store arrangementer.  
Vi har også godt utvalg i trådløse myggsystemer.

“Spooki”

De seneste årene har vårt anlegg vært benyttet til blant annet: 
Produksjonene ”Jeppe i Brottet”, ”Brottungær” og ”Brottsjø” i Brottet Amfi. Familieforestill-
ingen ”Spooki” på Kongsten Fort, konserter i kirker /kulturhus,  samt produktlanseringer/ 
events for blant andre Jøtulgroup, Mediehuset Fredrikstad og XL-bygg Knatterudfjellet.  

Plankebyen Kulturfabrikk mottok i 2007 midler 
fra Sparebankstiftelsen DnbNOR til innkjøp av 
teknisk utstyr.  Midlene er investert i et 
profesjonelt lydanlegg hvor inntekter av utleie 
kommer teatergrupperingene rundt 
”Sceneteppe” tilgode. 

Leif Bråten - leif@lblyd.no - mob.: 93 45 97 96
Svein Gundersen (lydkonsulent)
svein@dde.no - mob.: 90 51 14 81

PLANKEBYEN
KULTURFABRIKK 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
4  stk 18` basskasser   (Kling & Freitag)
6 fulltone toppkasser  (Kling & Freitag)
6 – 8 fulltone monitorer  (Kling & Freitag)
48 kanalers digitalmikser Yamaha Ls9
22 trådløse myggsystem, 
dpa mygger til profesjonell bruk

Alt av kabler og mikrofoner ellers følger med:
- Solistmikrofoner
- Bandmikrofoner
- Kormikrofoner 

Mindre anlegg bygges etter behov.
For full teaterproduksjon, ta kontakt.

FOR KONTAKT:
leif@lblyd.no
93 45 97 96
Leif Bråten 
Tekniker   

svein@dde.no
90 51 14 81
Svein Gundersen 
Lydkonsulent


