
 

 

 
Turnétekniker 
Utbyte inom ramen för Scen utan gränser - Rajaton näyttämö 
 

”Perheenjäsen” / nr: 162 35 

Turnétekniker 
 

Riksteatern, har utfäst möjlighet till personalutbyte. inom ramen för kompetensprojekten i det bilaterala 

samarbetet ”Scener utan gränser – Rajaton  näyttämö” . 

 

För projektet ”Perheenjäsen” öppnas under våren 2013 ett erbjudande om att som arbetande tekniker medverka i 

projektet under Riksteaterturné. I första hand vänder vi oss till våra samarbetsteatrar i Finland, men även andra 

teatrars tekniker är välkomna. 

Anställning beräknas ligga mellan 25 februari till och med 21 mars, 2013. 

Riksteatern står för lön under turné. Turnén omfattar 10 föreställningar. 

 

Söks: 

 

Projektet söker en erfaren och utbildad Ljud och Bild tekniker. 

I tjänsten ingår att bygga och riva teknisk utrustning för såväl Ljud/PA som utrustning för Bildåtergivning. 

Personen bör ha goda kunskaper i Svenska samt ha erfarenhet av körning av liveljud. 

Kunskap kring felsökning i systemen är nödvändigt, eftersom man under turné inte har tillgång till verkstad eller 

service från teknikavdelning. 

Eftersom arbetet sker i team är det viktigt att kunna fungera i grupp. 

 

 

Produktionen: 

 

Tekniker skall på turné utifrån planering från Scenmästaren och enligt Riksteaterns produktionssätt arbeta 

självständig. 

 

Uppdraget: 

 

Att bygga/riva utrustning för ljud och bild inom tidsram. 

Att ansvar för funktion av ljudutrustning. 

Att ansvar för funktion av bildutrustning. 

Att köra stödljud (”myggor”) från skådespelarna under föreställning. 

Att vara stöd till den gästande teatergruppens tekniker som kör föreställningens effektljud. 

Att vara stöd till den person som under föreställning hanterar dator för TEXTNING (projektor).  

 

Förutsättningar under turné: 

 

Byggtiden är 5 timmar från ”ax till limpa” med en effektiv praktisk byggtid på 3,5 timmar. 

Under denna tid skall all materiel riggas och funktionstestas. 

Soundcheck om 15 minuter finns att tillgå. 

 

Med vänlig hälsning   

Claes Aller    

Teknisk Projektledare,Riksteatern 

+46 (0) 70 637 59 54 

 

Frågor och intresseanmälan inom  november 2012. 

Ann-Cathrine Fröjdö  

projektledare Scen utan gränser   mail: ann-cathrine.frojdo@riksteatern.se 

 

Michael Holgersson 

chef LLB    mail: michael.holgersson@riksteatern.se 


