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Det bekræftes hermed at Priebe Sceneteknik til vor fulde tilfredshed har
forstået udvikling, fremstilling sat montage of idriftsætning af sceneteknisk
udstyr samt udstyr til regulering af rumakustik i forbindelse med opførelse
af Koncerthuset i DR Byen.
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Priebe Sceneteknik har i perioden 2006 - 2009 leveret udsyr til Koncertsalen,
de 3 musikstudier samt publikumsfoyeren. Ustyret har i hovedtræk bestået af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trækstationer med trækstænger og akustiske tæpper omkring scenen i koncertsalen.
Akustiske tæpper med skinnesystemer og styring langs væggene i koncertsalen.
Storformat filmlærred og hejs i koncertsalen og studie 2.
Fast scene i koncertsalen og studie 2.
Akustiske tæpper i koncertsalen samt i isolationsrum og kontrolrum for de 3 musikstudier.
Motoriserede vægpaneler for akustisk regulering i studie 2.
Roterede loftpaneler og motoriserede vægpaneler for akustisk regulering i studie 3.
Faste og Motoriserede periakter for akustisk regulering i studie 4.
Scenografi ophængningspunkter i publikumsfoyeren.

Priebe Sceneteknik har medvirket i udvikling og detailprojektering af disse skræddersyede løsninger,
hvoraf i særdeleshed udvikling at tæppesystemerne til koncertsalens vægge med variationer i såvel
lodret som vandret plan har været en særdeles krævende opgave. Også udvikling og fremstilling og de
motoriserede systemer til akustisk regulering i studie 3 og 4 skal fremhæves for nytænkning i tekniske
løsninger.
For alle systemer gælder, at de er udført i tæt samarbejde med vore øvrige entreprenører. Et
samarbejde hvori Priebe Sceneteknik har udvist stor fleksibilitet, vilje og evne til at samarbejde med
såvel disse som vor projekterende arkitekter og ingeniører samt vor byggeledelse. Alle arbejder er
udført i den aftalte kvalitet til vor tilfredshed.
Vi kan således medgive Priebe Sceneteknik vore anbefalinger ti l udførelse af tilsvarende opgaver.
Med venlig hilsen,
Niels Erik Lund
Produktionschef

