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Information om festivalen 
Nord-Als musikfestival foregår på Nordborg Slot og afholdes årligt den 2. weekend i 

juni måned, fordelt på 2 dage. 

Nord-Als Musikfestivalforening har afholdt den årlig musikfestival siden 1981. 

Festivalen er kendetegnet ved at tælle hele familien. Her kommer både børn og 

voksne, gamle og unge. Festivalens omgivelser på Nordborg Slot som i det daglige er 

en efterskole , er helt unikke og med til at skabe en fantastisk stemning. 

Alle koncerter foregår udendørs fordelt på tre scener, Gårdscene, Parkscene og 

Outsidescene. Festivalen foregår altid anden weekend i juni, fordelt over to dage. 

Der lukkes maksimalt 6.500 personer ind pr dag, heraf ca. 500 hjælpere 

 

 

Musiker/crew modtagelse 
Musikere og crew henvender sig i musikerboden, ved indkørslen til Nordborg slot når 

de ankommer. Her vil de blive anvist, hvor de kan parkere og hvor evt. omlæsning af 

udstyr foregår.  

Da Nord-Als Musikfestival foregår på en ø er tilkørselsforholdene meget specielle. 

Hvert år anlægger vi en vej og dæmning til festivalpladsen, som bruges til indkørsel af 

udstyr og kunstnere.  

Tiden for ankomst aftales med stagemanegeren inden festivalen. 

På grund af de specielle rammer kan vi maksimalt få en 13m lang lastbil ind på 

slotsgrunden, så hvis udstyret ankommer i større lastbiler/trækkere er en omlæsning 
på adressen Oksbølvej 4 ,som er 700m fra scenen nødvendig, denne adresse er 

festivalen lagerområde. (Se bilag 4).. Her stiller vi lastbil og crew til rådighed. 

Vi sender ikke kørselstilladelse, musikere og crew skal henvender sig i musikerboden. 

 

 

Festivalens adresse: Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg 

Omlæsning adresse: Oksbølvej 4, 6430 Nordborg 
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Lyd / Lys leverandør 
Spørgsmål til scenerne kan indhentes ved følgende leverandører: 

 

Gårdscene: 

P.A. Syd 

Fynsgade 16 - 6400 Sønderborg 

Tlf. 74 42 50 09 - pasyd@pasyd.dk 

 

Anlægsspecifikation vedr. gårdscenen. De angivne mængder/antal er  

vejledende, og kan ændres til udstyr med tilsvarende specifikationer. 

 

 

PA: 

8 stk. Meyer Sound M’elodie pr. side. eller tilsvarende dækkende system. 

6 stk. Meyer Sound 700-HP subs eller tilsvarende. 

1 stk. Meyer Sound UPA-1 pr. side (nærfelt). 

Meyer Sound Galileo system processor. 

 

Monitor: 

10 stk. Adamson M15 (9 stk. scene, 1 stk. indlyt). 

3 stk. LAB FP10000Q 

1 stk. Yamaha LS9-32 e.l. 

 

FOH: 

1 stk. Yamaha M7CL-48ES eller QL1 

1 stk. TC 2290 

Alle inputs kører via ethersound eller Dante fra preamps på scenen. Der er mulighed 

for at levere analog L/R ved FOH og på scenen. 

 

Mikrofonpakke: 

Standard festival pakke. 

 

Intercom: 

Station ved FOH samt monitorpult. 

Shoutbox ved FOH samt monitor. 

 

Lys, basispakke: 

Frontlys, 2x4 PAR64, CP61 med OW og 201 filter. 

Bag/sidelys, 4x4 PAR64, CP61 med div. filtre. 

12-18x TP81 

LSC Maxim e.l. 

Hazer 

 

Gæstelinjer: 

4 stk. analoge XLR linjer (3-pol) 

1 stk. DMX linje (5-pol) 
 

Gæstestøm: 

1x3x16 amp 
 
 
 

mailto:pasyd@pasyd.dk
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Parkscene: 

SoundAndLight 

Stenholm 11 – 9400 Nørresundby 

Tlf. 98 10 95 33 - info@soundandlight.dk  

 

FOH: 

•       01* YAMAHA CL5 

•       01* TC EQS8 

•       01* CD Player 

•       01* Intercom 

•       01* Shout 

•       01* 10Eazy 

•       02* d&b Q7 

•       02* d&b Q-sub 

•       02* d&b D12 

 

PA MAIN: 

•       24* d&b V8/V12 

•       16* d&b V-sub 

•       04* d&b J-sub 

•       04* d&b Q7 

•       06* d&b D80 

 

PA SIDEHANG LEFT: 

•       02* d&b Y8 

•       04* d&b Y12 

•       01* d&b D80 

 

 

Gæstelinjer  

4 stk. DMX kabler 

2 stk. Coax-Kabler 

 

Gæstestrøm . 

2X 3X63 A 

 

 

 

 

 

 
 

MONITOR: 

•       01* d&b Sidefill system – Y-sub/Y7P 

•       12* d&b M4 

•       01* d&b Y-sub 

•       07* d&b D12 

•       01* YAMAHA CL5 

•       01* 48/16 Stagebox 

•       01* Intercom 

•       01* Shout 

•       01* Mikrofon/DI og kabel festival pakke 

•       01* Stativ pakke 

 

LYS: 

•       13* MAC700P 

•       12* MAC AURA 

•       12* 2Lite Blnders 

•       08* Atomic 3000 

•       02* 6’er barre PAR64 

•       02* Bagbro 

•       01* Tæppebro 

•       01* MA2 Light 

•       02* Røgmaskiner m/blæser 

•       01* Intercom (Følgespot/lystekniker) 

•       02* 2,5kW følgespot (uden betjening) 

•       01* Sort bagtæppe 

mailto:info@soundandlight.dk
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Scener 
Gårdscenen 

Kapacitet: 2000 stående og 1000 ved siddekoncerter. 

Det er alene stagemanager der bestemmer hvem der har adgang til scenen under 

koncerterne.  

Gårdscenen ligger inde i slotsgården og har en helt særlig intim stemning. Tilkørsel 

sker på en smal grussti rundt langs kanten af hele Slotsøen. Der er begrænset 

parkeringsforhold ved scenen og derfor skal der meldes klar fra gårdscenen til 

indgang inden man må køre ind. 

Tegning af Gårdscene er vedlagt under Bilag 3. Scenen er en mobilscene og opdelt 

med bagtæppe så sceneskift kan forberedes. Bemærk at dybden på scenen reduceres 

med knap 2m til bagscene og at performing området er 6 x 4 meter. Grundet scenens 

størrelse er der reduceret mulighed for brug af podier – det kan dog aftales specifikt i 

hvert tilfælde. 

I tilfælde meget kraftig vind kan scene leverandøren eller Nord-Als Musikfestivals 

sikkerhedsgruppe lukke scenen. 

 

Gårdscenen er placeret tæt op af bygninger med front mod gården. 

Publikum har mulighed for at sidde ved borde og bænke, frem til kl. ca. 22:30, hvor 

borde og bænke fjernes inden de sidste bands går på. 

 

Parkscenen 

Kapacitet: 5500 

Det er alene stagemanager der bestemmer hvem der har adgang til scenen under 

koncerterne. 

Tegning over Parkscene er vedlagt under Bilag 2. Bemærk at medbringes eget 

bagtæppe skal det være fremstillet af brandhæmmende materiale. 

I tilfælde meget kraftig vind kan scene leverandøren eller Nord-Als Musikfestivals 

sikkerhedsgruppe lukke scenen. 

Load in adgangen er : Brede 3Meter. Højde 2,40 Meter. 

Ønskes der rulle podier skal dette aftales med stagemanager inden festivalen. 

Parkscenen leveres af STC Scener og specifikationer kan indhentes hos: 

Morten Lind 

STC Scener - lys - lyd 

Fredensvej 18 - 4295 Stenlille 

Tlf. 40 63 42 24 - stc@stc.dk 

 
Stagehands  
Ved gårdscenen og parkscenen er der en stagemanager samt et hold stagehands som er 

klar til at hjælpe med Load In/Load Out. 

 

Lydniveau 
Gårdscenen: Grundet gårdscenens beliggenhed inde i selve slotsgården, er der særligt 

fokus på et absolut maksimalt lydniveau på 100 dBA (målt over 15 min. ved FOH). 

 

Parkscenen:  Lydniveau er maksimalt 103 dBA (målt over 15 min. ved FOH) 

 

Lydniveauet kontrolleres løbende af festivalens ledelse. 

Yderligere oplysninger kan rekvireres ved formand Karsten Fibiger. 
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Lydprøve 
Lydprøver skal udføres via indlyt, da det ikke er tilladt at anvende PA anlægget på 

scenerne til lydprøver. 

Merchandise 
Ved gårdscenen foregår salg af merchandise ved siden af scenen ved et opstillet bord 

uden overdækning. 

Ved parkscenen er der opstillet et 3x6 meter telt med 3 lukkede sider og lys. Det er 

ikke muligt at låse teltet af så bemanding af teltet er påkrævet. Teltet er placeret på 

plænen og merchandise skal derfor flyttes ind/ud af teltet med håndkraft, da kørsel 

med biler til teltet ikke er tilladt. 

Det kan ske at teltet skal deles mellem 2 merchandise sælgere. Det er tilladt at stille 

merchandise op 2 timer før det band man repræsenterer, går på scenen og 1 time efter 

bandet er stoppet på parkscenen. 

 

Senest den 1. juni skal der sendes en liste med navne, CPR eller CVR numre på alle 

som ønsker at sælge merchandise under Nord-Als Musikfestival. til 

nordals@musikfestival.dk 

SIKKERHED / FYRVÆRKERI 
Ønsker en artist at anvende pyro/fyrværkeri eller lignende under show skal artisten 

selv sørge for at indhente tilladelse til dette hos de lokale myndigheder (Sønderborg 

Kommune) og ved STC Scener. Denne tilladelse SKAL medbringes og fremvises til 

stagemanager før show. Festivalen skal ligeledes, senest 4 uger før show, have tilsendt 

disse tilladelser samt informeres om pyro/fyrværkeriet. Ved tvivlsspørgsmål skal 

festivalen kontaktes.  

Nord-Als Musikfestival udarbejder en sikkerheds og risikovurdering som godkendes 

af beredskabsinspektøren i Sønderborg Brand og Redning og af Politiet i Sønderborg. 

I sikkerheds og risikovurderingen er evakueringsplanerne og alarmeringsplanerne 

beskrevet. Sikkerheds og risikovurderingen kan rekvireres ved at kontakte formanden 

Backstage/Musikere 
Til Nord-Als Musikfestival er der backstage områder som ingen andre steder. 

Backstage til artister befinder sig på Nordborg slot. Rummene er indrettet til de 

forskellige bands, til omklædning, spise og afslapning. I nærheden af rummene er der 

toilet og bad faciliteter. 

Nord-Als Musikfestival er en familie festival og vi oplever ingen problemer med at 

kunstnerne uhindret kan komme fra backstage til sceneområderne. Ønsker kunstnerne 

til parkscenen at blive transporteret til sceneområdet har vi en minibus med chauffør 

til rådighed. Dette aftales med backstage hjælperne (Kaffetanter) 

Bemærk at rygning er forbudt i alle slottets bygninger. 

 

Gæstelister 
Hver band kan maksimalt få 10 gæster på gæstelisten. Navne på gæsterne skal oplyses 

til formand@musikfestival.dk senest 5 dage før Nord-Als Musikfestival. Gæsterne 

bliver registreret på gæstelisten til den dag som bandet spiller. Skal gæsterne kunne 

komme backstage til bandet, skal dette oplyses. 

mailto:nordals@musikfestival.dk
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Catering 

Ved ankomst udleveres menukort, hvorfra catering kan bestilles. I musikerrummene 

vil der blive serveret drikkevarer, frugt og snacks. 

 

Tidsplan 
Tidsplanen bedes overholdt. I tilfælde af forsinkelser er det den sceneansvarlige der 

afgør om der skal kortes af i spilletiden. 

 

Honorar betaling 
Nord-Als Musikfestival følger rammeaftale mellem Dansk Live og Bookerne.dk, hvor 

alle danske kunstnere aflønnes senest 7 dage efter afholdelse af Nord-Als 

Musikfestival.  
 

 

Fotografer 
Normalt tillades fotografer at fotografere uden blitz, fra renden foran scenen de første 

15 minutter (3 numre) af hvert show. Skulle dette være mod artistens ønske skal dette 

meddeles sceneansvarlig på musik@musikfestival.dk, inden festivalens start. 

 

Nord-Als Musikfestival har officelle fotografer der tager foto (still og video) 

til musikfestival.dk, samt tilknyttede sociale medier. Vi beder artisten være fleksibel i 

forhold til disse fotografer, som bærer ID, der tydeligt viser deres tilknytning til 

festivalen. De officielle fotografers færden er ikke begrænset i forhold til ovennævnte. 
 

 
TV og radio 
I tilfælde af TV- eller radiooptagelser garantere Nord-Als Musikfestival, at ingen 

udefrakommende sendestationer får tilladelse til optagelse, uden artistens eller denne 

repræsentants accept. Vi håber dog på samarbejdvilje fra artistens side. 

 

Kontaktinfo 
Formand 
Karsten Fibiger 20 12 77 56 / formand@musikfestival.dk 
 

Parkscene ansvarlig  

Ib Jensen   21 74 64 33 / ib@jensen.mail.dk 

 

Gårdscene ansvarlig 

Anne-Marie Wolff  51 95 00 06 / wolff.broballe@gmail.com 

 

PR ansvarlig / Merchandise 

Berit Fibiger   41 48 36 02 / pr@musikfestival.dk 

 

Musiker indgang 

Dorte Sørensen  23 34 38 08 / dorte-jan@bbsyd.dk 

 

Musik ansvarlig 

Bjørn Wilke   23 29 49 57 / Wilke23294957@gmail.com 

mailto:musik@musikfestival.dk
http://musikfestival.dk/
mailto:formand@musikfestival.dk
mailto:ib@jensen.mail.dk
mailto:wolff.broballe@gmail.com
mailto:pr@musikfestival.dk
mailto:dorte-jan@bbsyd.dk
mailto:Wilke23294957@gmail.com
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Bilag 1. Oversigtskort 
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Bilag 2. Parkscene  

 

 

Bilag 3. Gårdscene 
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Bilag 4  
 

Omlæsning af lastbiler på over 13 meter sker på:  
Oksbølvej 4, 6430 Nordborg 

 

 


