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Mød Dansk Mobilscene
Dansk Mobilscene tilbyder eventbranchens mest nyskabende og kreative løsninger inden for scener, overdækninger
og telte af bedste kvalitet.
Vi har siden 2002 været branchens pionér med fokus på høj kvalitet og problemfri dialog. Vi leverer banebrydende
løsninger med leveringssikkerhed fra
veludført planlægning og kommunikation. Vi garanterer nyligt servicerede og
altid rengjorte produkter til udlejning.
Du finder os på kundelisten hos markedsledende fabrikanter af mobilscener, overdækninger og anderledes telte. Finder vi ikke hvad der efterspørges,
udvikler vi det selv - her er inspirationen
og det tætte samarbejde med vores
kunder den stærke drivkraft.
VORES MÅLSÆTNING
TEAM – FLEKSIBILITET – SIKKERHED –
SERVICE
Vores TEAM er det vigtigste aktiv du finder i virksomheden. Vi yder vores bedste for dig og dit event fra idé til afvikling.
Den brede erfaring fra vores specialister hjælper dig med at skabe uforglemmelige og innovative events, der udføres med åben og ærlig kommunikation.
Du genkender vores teknikere på deres
imødekommende professionelle adfærd, smil på læben og så arbejder de
ydermere under overenskomst med 3F
og Dansk Industri.
Vi kender om nogen vigtigheden for
FLEKSIBILITET, da ikke to events er ens
og de berømte brikker ikke altid falder
på plads som ønsket.

Derfor kan du forvente mere af os, og
du kan stole på at vi arbejder ud fra
dine behov i stedet for vores egne.
I en branche hvor der arbejdes med
tungt udstyr, er SIKKERHED en selvfølge
for os døgnet rundt.
Derfor er alle produkter vi arbejder med
af den bedste kvalitet, og vi går aldrig på
kompromis.
Vores sortiment udgør det bredeste og
største i landet, og det er din leveringssikkerhed for, at vi har et produkt til dig
og dit event.
Levering af den bedste SERVICE forpligter ikke bare fra vores team, men
også på vores materiel, produkter og
arbejdsredskaber.
Siden 2002 har vi investeret i produkter
der er af højeste kvalitet og som jævnligt skiftes ud. Vi servicerer og rengører
dem jævnligt, så vi altid leverer dig udstyr i perfekt stand.

VI ER DIN SPARRINGSPARTNER
Som din sparringspartner er vi aktive i
løsningen af opgaven og kommer gerne
med forslag, ideer og råd gennem hele
processen.
Med mange års erfaring fra eventbranchen ved vi, at man som arrangør har
mange bolde i luften. Som vores samarbejdspartner skal du ikke tænke på
tilladelser, lovgivning og andre udfordringer – det er en del af vores service.
Vi sørger altid for, at du får et konkret
løsningsforslag og tilhørende tilbud –
hurtigt, effektivt og naturligvis helt uforpligtende.

 Vores TEAM af teknikere arbejder under overenskomst
 FLEKSIBEL og imødekommende booking med kontrakt
 Certificerede mobilscener, godkendt for din SIKKERHED
 Markedets bredeste udvalg og SERVICE i højeste kvalitet

Jörg Gaide-Harringe
Stifter & Ejer

+45 40 40 15 80 - jgh@mobilscene.dk

 (+45) 70 22 70 85
 dansk@mobilscene.dk

 /mobilscene
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 /danskmobilscene
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Alpha
stage

Alphastage
#homeoftheartists

Alphastage er designet til store festivaller og arrangementer, hvor der er behov
for en bred sceneåbning til et stort publikum, samt at kunne bære en tung belastning af lys og lyd i taget.
Har du behov for ekstra plads til teknikere, kan Alphastage udvides med sidehuse eller kombineres med ekstraudstyr
for et opsigtsvækkende setup, skræddersyet specielt til dit event.
Sidevingerne kan hver bære hele 1.500kg
og du kan hænge mere end ti tons fordelt i scenetaget til større lys og video
produktioner.

Opsætningen af scenen tager få timer og
udføres af to professionelle teknikere og
fire fysisk stærke hjælpere.
Vores Alphastage 160 er ny-produceret
i Frankrig i juli 2016, og som resten af
vores sortiment af mobilscener, får du
markedets bedste kvalitet der giver sikkerhed udover det sædvanlige.
Scenens sorte truss giver lysdesignere
mulighed for at skabe unikke set-designs, og de mange detaljer gør den til en
teknikers foretrukne arbejdsplads.

• Større festival
• Open Air koncerter
• Festuger og heldagskoncerter
Alphastage 160
Størrelse

13,60m x 11,60m x 10m

Areal

160m2

Clearence

8m

Scenehøjde

1,4-2m

Max belastning i tag

10.400kg

Max belastning i PA

2 x 1.500kg

Antal teknikere

2 Teknikere

Antal hjælpere

4 Personer

Certificeret

Ja

Pakke 1
• Alphastage 160
• 14m Publikumshegn
• Mixertelt
• 2 stk Læsseramper

Pakke 2
• Alphastage 160
• 23m Publikumshegn
• Mixertelt
• 2 stk Læsseramper
• 2 stk 4x6m sideudbygninger

Stage
master
100

Stagemaster100
#rocknrolltrailer

Stagemaster 100 er en kraftig designet
mobilscene på 100m2, der specielt henvender sig til festivaller og større arrangementer. Scenen har en bred sceneåbning til et stort publikum og mulighed for
at bære en tung belastning af lys, lyd og
videoskærm i taget.
Stagemaster kan udvides med sidehuse
i hver side, så der er plads til lyd, lys og
scene teknikere hvis job er at afvikle koncerten bedst muligt til fornøjelse for de
optrædende og publikum.
Hver af de to PA sidevinger kan hver
bære 1.000kg + 300kg højttalere, og du
kan hænge seks tons fordelt i scenetaget

til større lys og video produktioner.
Opsætningen af scenen tager typisk 4
timer og udføres af én af vores professionelle teknikere og fire fysisk stærke
hjælpere.
Vores Stagemaster 100 er nyproduceret
af Stagemaster i Frankrig i 2016, og som
resten af vores sortiment af mobilscener,
får du markedets bedste kvalitet der giver sikkerhed udover det sædvanlige.

• Større festival
• Open Air koncerter
• Festuger og heldagskoncerter
Stagemaster 100
Størrelse

12,30m x 8,11m x 9m

Areal

100m2

Clearence

7,44m

Scenehøjde

1,4-2m

Max belastning i tag

6.000kg

Max belastning i PA

2 x 1.000kg

Antal teknikere

1 Teknikere

Antal hjælpere

4 Personer

Certificeret

Ja

Pakke 1
• Stagemaster 100
• 12m Publikumshegn
• Mixertelt
• 2 stk Læsseramper

Pakke 2
• Stagemaster100
• 20m Publikumshegn
• Mixertelt
• 2 stk Læsseramper
• 2 stk 4x6m sideudbygninger

Mobil
scener

Mobilscener
#quickandeasy

En del af konceptet hos Dansk Mobilscene er vores brede udvalg af scener i høj
kvalitet. Siden indkøbet af den første
scene i 2002, har fokus været på hurtige og simple scener. Selvom scenerne
i dag er blevet væsentligt større, holder
vi ved denne tankegang. Det skal være
nemt, sikkert og hurtigt at bestille en mobilscene hos Dansk Mobilscene. Selvom
vi har hovedkontor i Aarhus, er vi ikke
kun landsdækkende, men leverer scener,
overdækninger og unikke teltløsninger til
hele Europa. Vores erfaring og fokus på
kvalitet, har ført os til events i alle størrelser, da vi altid har ndet rette produkt, til
netop dit event.

For at en kunstner kan fange sit publikums opmærksomhed, har personen
behov for en forhøjet genstand at stå på.
Igennem tiderne har det været alt fra en
sten, en kasse, en kærre eller et podie.
I mere moderne tid er behovet for større og større scener blevet aktuelle, og
dermed også sikkerheden for kunstnerne og publikum omrking scenen. I 2014
kom den første store lovgivning omkring
sikkerheden på midlertidige konstruktioner, og hos Dansk Mobilscene tager vi
det naturligvis ganske alvorligt, derfor
er vores mobilscener certificerede efter
danske standarder.

XXL

XLR

Large

Small

Shell

10x6,1x6,3

9x6,1x6,2

6,8x6,3x4,6

4,4x3,75x4,4

6,8x10,4x4,9

61m2

55m2

42m2

17m2

20m2

Gulvhøjde

110-130cm

110-130cm

100-120cm

80-95cm

80-95cm

Clearence

4,6m

4,6m

3,5m

3m

3,8m

Belastning i tag

1050kg

1800kg

350kg

350kg

30kg

Belastning PA-Sidevinger

2x500kg

2x500kg

2x500kg

-

-

Ja

Ja

Ja

Ikke nødv.

Ikke nødv.

Bannerholdere

Sidevinger

Størrelse (m)
Areal

Certificeret

Til en mobilscene er der mulighed for
ekstra tilbehør:

Loading dock

Publikumshegn

Musik
• Mellemstore festival og Open Air
koncerter
• By- og markedsfester

Kabelbakker

FOH/Teknikertelte

Sport
• Opvarmningsscene
• Start/mål underholdning

Andet:
• Folkemøder og demonstrationer
• Lanceringer med visuel identitet
• Mobilt studie til broadcast

Skyliner

Skyliner

#danmarksstørsteparaply
Skyliner er en tysk designet, udviklet og
bygget konstruktion i en imponerende
størrelse. Hos Dansk Mobilscene finder
du dem i størrelserne 22m og 32m i diameter, men vi kan levere dem fra 10m
til 38m i diameter. I forhold til andre tilsvarende overdækninger er Skyliner en
original konstruktion der kan modstå imponerende vindbelastninger. Faktisk er
Skyliner så stærk, at du kan søge tilflugt
under konstruktionen i ekstreme vejrforhold. Den enorme hvide dug på Skyliner
SL32 er på 750m2, der spændes ud på
100m aluminiumstruss. Denne truss kan
belastes med fire tons, perfekt til monte-

ring af lys, lydanlæg, videoskærme eller
dekorationsmateriale.
Skyliner er placeret på fire eller otte ben
der bærer taget med al sin vægt. Hvert
ben er belastet med 3 tons unikt designet ballast, der ikke fylder meget, trods
sin vigtige opgave. Da den store vægt er
fordelt på de mange ben, beskyttes underlaget, så den nemt kan placeres på
følsomme græsarealer eller i bymidter
med følsom overflade eller undergrund.
En ujævn overflade er ingen hindring for
Skyliner, da hvert ben er højde justerbar,
og derfor kan justeres efter dit behov.

Skyliner SL32

Skyliner SL22

Størrelse

ø32m

ø22m

Højde

5,5-8m

5,5-8m

8

4

40kg/m

40kg/m

Gaffeltruck

Gaffeltruck

24.000 kg

12.000 kg

Antal teknikere

2

2

Antal hjælpere

8

6

Eurocodes

Eurocodes

Antal tårne
Max belastning i ring
Materiel behov
Inkluderet ballast

Beregninger

Musik
• Publikumsoverdækning til koncerter
• Scene til koncerter
• Overdækket bar område

Sport
• Målportal
• Reklamesøjle
• Start- og målområde

Andet
• Overdækning af udendørs udstillinger
• Landmark til events
• Lærred til dekorationsbelysning

Opera
Concept

Opera Concept
#amazingspace

Opera Concept er opkaldt efter Operahuset i Sydney, og det er nemt at se
hvorfor. Designet er let og unikt hvorfor
konstruktionen ofte benyttes til klassiske koncerter, operaer, teater og børneshows. Desuden er det en smuk målportal til sportsarrangementer. Benyttes
Opera House som telt, giver det smukke
omgivelser til et bryllup, royale begivenheder eller indvielser.
Hos Dansk Mobilscene finder du Opera
House overdækningen i fire forskellige
størrelser fra 37m2 til 286m2. Tilføjes
en endevæg hedder konstruktionen nu
Opera House Koncert, og tilføjer i øvrigt

op til 100m2 mere. Tilføjes to endevægge
har du et Opera House Telt, og ved S5000
opnår du et samlet areal på 486m2.
Et Opera House kan placeres på de fleste
typer overflader som græs, sten, grus, asfalt, beton eller sand.
Konstruktionen skal som udgangspunkt
placeres på fast og plant underlag, men
kontakt gerne en af vores medarbejdere
for en snak om de forskellige muligheder
vi tilbyder hos Dansk Mobilscene.

S5000

S2000

S1000

S500

Størrelse minimum

19mx21mx7m

13mx18mx7,2m

10mx14mx5m

6,5mx8,7mx4m

Areal overdækning

286m

150m

88m

37m2

Areal koncert

386m2

200m2

132m2

44m2

Areal telt

486m2

250m2

176m2

50m2

Belastning pr bue

230kg

200kg

180kg

25kg

Antal tekniker

1

1

1

1

Antal hjælpere

4

4

2

1

Eurocode

Eurocode

Eurocode

-

Beregninger

Overdækning

2

2

2

Koncert

Telt

S5000 kan også sammenbygges optil hele 908m2

Musik:
• Klassiske koncerter
• Dans og performance
• Større festival

Sport:
• Målportal
• Reklamesøjle
• Start- og målområde

Andet:
• Folkemøder
• Publikumsoverdækning
• Kan aflukkes i en eller begge ender

Octabar

Octabar
#8vidunder

Octabar er en nyere type overdækning, hvor dugen strækkes ud mellem
de sort beklædte aluminiumspæle og
stabile jordspyd. Overdækningen giver
en hyggelig atmosfære og god akustik, der skyldes de unikke former og
specielle sandfarvede dug. Dugen er
lystæt, så med den rette dekorationsbelysning kan der skabes intim eller
festlig stemning. Der medfølger sider
med vinduer der monteres efter behov. Dugen er givetvis ekstrem stærk
og kan modstå hårde vindforhold.
Vores medarbejedere kan være be-

hjælpelige med planlægning af indretning af scene-, bord,- eller anden placering. Der er plads til 20 runde borde
til i alt 160 siddende personer, eller
24 aflange borde til i alt 192 siddende
personer.
Octabar skal fastgøres til jorden med
jordspyd på 120cm, og her er det naturligvis vigtigt undergrunden er fri for
ledninger, vandrør, fiberledninger etc.

Octabar 300
Størrelse

18,85m x 18,85m

Areal

300m2
192

Antal stående personer

400

18850

Antal hjælpere

4

Beregninger

18850

Eurocodes

Søjle

Søjle

2500

Jordspyd
Søjle

Ø2000

3000

18850

7800

7800

144 Personer siddende
med scene og dansegulv

144 Søjle
Personer siddende
med scene og dansegulv
Jordspyd

6000

Jordspyd
Søjle

1000

Jordspyd
Søjle
1000

Ø2000

1000

Sport:
• Forplejningsdepot
• Festområde

1000

Andet:
• Bryllup og mærkedage
• Udstillingsområde

3000

6000

1000

Musik:
• Loungekoncerter
• Overdækning af barområde

192
Personer siddende
Jordspyd

7800

3000

160Jordspyd
Personer siddende

7800
192 Personer siddende

2500

7800

2500

2500

1000

7800
160 Personer siddende

2500

2500

Jordspyd
Søjle

18850

18850

7800

160Jordspyd
Personer siddende
Søjle
Bar i center

3000

18850

3000

18850
18850

18850

7800

18850

18850

18850
3000

18850

18850

160 Personer siddende
Bar i center

18850

1

3000

3000

Antal tekniker

Jordspyd

18850

3000

Forankring

3000

Antal siddende personer

S

Creative
Structures

Creative Structures
#iconiciglo

Hos Dansk Mobilscene kan du leje de originale Creative Structures overdækninger
i flere forskellige størrelser. Crossover Medium, Crossover Large, Hexadome Medium eller Lounger Large er tilgængelige i
størrelser fra 26m2 til 175m2.
Konstruktionerne kan sammensættes i en
”Village” så unikke opsætninger og udtryk
kan designes til netop dit event. Du kan
også vælge kun at leje rammen, og købe
en dug med dit eget budskab, farver eller
logo.
Creative Structures opstilles på de fleste
typer overflader. Konstruktionen skal som
udgangspunkt placeres på fast og plant
underlag, men kontakt gerne en af vores
medarbejedere for en snak om de forskel-

lige muligheder vi tilbyder hos Dansk Mobilscene.
De forskellige modeller skal fastgøres til
jorden med jordspyd på 60cm der slås
i jorden. Det er naturligvis vigtigt at undergrunden er fri for ledninger, vandrør,
fiberledninger etc. Er der ikke mulighed
for jordspyd i jorden, kan vi i stedet levere
beton ballast til overdækningen. Den hvide dug er vand og vindtæt samt lysgennemtrængende, så der skabes en hyggelig
atmosfære om dagen, og om natten kan
dekorationslyset ses udefra. Rammen er
usædvanlig stabil, så alt fra dekorationslys, højttalere og fladskærme kan monteres direkte i konstruktionen med passende tilbehør.

Hexadome L

Hexadome M

Crossover L

Crossover M

Lounger

14,5m x 12,3m

10,5mx12,3m

8mx8m

6mx6m

5,2mx5,2m

Areal

175m2

100m2

68m2

36m2

26m2

Højde

7,1m

5,3m

5m

4m

3,6m

Antal sidende personer

80

45

30

16

10

Antal stående personer

300

160

70

40

25

Antal teknikere

2

1

1

1

1

Hjælpere

2

1

1

1

1

Størrelse

Musik:
• Publikumsoverdækning til koncerter
• Overdækning af scene
• Overdækning bar område

Sport:
• Målportal
• Reklamesøjle
• Start- og målområde

Andet:
• Udendørs udstillinger
• Indendørs blikfang på messe
• Lærred til dekorationsbelysning

Kontakt os

 (+45) 70 22 70 85

 dansk@mobilscene.dk
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 /mobilscene
 /danskmobilscene
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