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Backdrop: 6 m bred, 2,7 m hög

Dansmatta: 6,4 m bred, 6 m djup

Renskinn som barnen sitter på två och två: 22 stycken, 
totalt 40 st. barn (på vissa skinn kan de sitta 3 och 3, kan 
max ta in 50 st. barn)

Yta bakom backdroppen: Rum för ljudanläggning och 
ombyte minimi 1 meter.

Rummet – Akti Lij
För frågor kontakta Liv Aira: 070 898 00 55, liv@invisiblepeople.se

En jämn yta på 9,5 m (bredd) x 11 m (djup) och 3 m takhöjd krävs för att rymma publik och produktionen.
Gympasal, blackbox och liknande funkar bra. 



Backdrop: 6 m bred, 2,7 m hög 

Dansmatta: 6,4 m bred, 6 m djup

Renskinn som barnen sitter på två och två: 22 stycken, 
totalt 40 st. barn (på vissa skinn kan de sitta 3 och 3, kan 
max ta in 50 st. barn)

Yta bakom backdroppen: Rum för ljudanläggning och 
ombyte minimi 1 m djup.

Rummet som helhet: 11 m djup, 9,5 m bred, 3 m takhöjd

Barriär mellan dansarna och barnen, vi ser till att detta är 
2 m i coronatider

Övriga krav – gruppen medtar samtlig teknik

• 16 Ampere eluttag, alternativt 2 st. x 10 ampere uttag.
• Mörkläggning i rummet.
• Rumstemperatur: 22 grader.
• Ej betong eller stengolv.
• Tillgång till lokalen 3 h innan föreställning samt 1,5 h efter föreställning
• 2 personer till bär och rigg hjälp under 40 min vid in- och ut – last,.
• Om det finns… tillhandahåller gruppen  gärna vagn med hjul eller liknande för 

in- och ut – last.
• Rullstolsanpassad ingång för publik.
• Personal som sköter insläpp i lokalen.
• Tillgång till toalett anslutande eller nära lokalen samt loge/omklädningsrum.
• Lunch/middag (beroende på speltid) och frukt finns på plats till de 2 dansarna 

och teknikern, en av dansarna har allergierna: mjölkprotein, kärnfrukter, samt 
äter ej kött.

• Tillgång till parkering/p-hus med minimum 2 m höjd, med motorvärmare 
under vintertid i kalla orter.

• Tillgång till lokalansvarig/nummer till vaktmästare eller liknande.


