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OPDATERET 02.03.2023

 INDLEDNING & DEADLINES

Her finder I priser på det udstyr I som arrangør kan leje til jeres eventsted. Vi udlejer alt fra 
telte og inventar til el-pakker, internetløsninger og lydanlæg m.m., hvor alt leveres klar til brug, 
så I kan fokusere på at lave spændende events og debatter. 

Alle priser i prislisten er ekskl. moms og med forbehold for fejl. 

I bestiller det I skal bruge via Folkemødets Selvbetjening under “Min ansøgning”, når vi åbner 
for design af eventsted den 1. februar. I kan bestille og justere i jeres bestilling frem til den 15. 
marts 2023, som er sidste frist for bestilling. Efter den 15. marts hæfter I for den samlede bestilling. 

Udover priser på det vi tilbyder, kan I også læse mere om indholdet af de forskellige pakker, 
løsninger mv. i denne guide. Har I spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os på info@
folkemoedet.dk eller telefon +45 5650 3770. 

Vi glæder os til at skabe Folkemødet sammen med jer!

Foto: Ida Marie Odgaard, Ritzau/Scanpix

https://selvbetjening.folkemoedet.dk/
mailto:info%40folkemoedet.dk?subject=
mailto:info%40folkemoedet.dk?subject=
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 VEJLEDNING TIL BESTILLING AF TELTE
At leje et telt til sin stadeplads, er den mest normale måde at deltage på Folkemødet. Vi opsætter 
hvert år omkring 200 telte i samarbejde med vores teltleverandør. 

Inden I bestiller et telt skal I sikre jer, at det passer til jeres behov og tildelte areal. Læs derfor disse 
vigtige pointer inden I bestiller. 

Når du skal bestille telt, skal du være opmærksom på at teltets størrelse angives som [gavlbredde]
x[facadelængde]. F.eks. er der forskel på et 3x6 meter telt og et 6x3 meter telt. På et 3x6 meter telt 
er facaden 6 meter, hvor facaden på et 6x3 meter telt “kun” er 3 meter.

Teltene placeres som udgangspunkt altid gavl mod gavl. 
 
BANNERHOLDERE
Der medfølger bannerholdere på alle bestilte telte. Dette er medregnet i prisen. Bannerholderne er 
placeret på teltets facade. Se tegning nedenfor, hvor de røde streger viser bannerholderne. Tegningen 
viser et 3x9 meter telt.

ANBEFALET BANNERSTØRRELSE
Anbefalede bannermål er 280 x 95 cm, hvis banneret er produceret i fleksibelt materiale, så det er 
muligt at stramme det helt ud. Er materialet mindre fleksibelt, kan man gå helt op til 290 x 100 cm.
 
Vi anbefaler, at man producerer flere mindre bannere, et for hvert teltfag, da det giver det pæneste 
resultat. Men det er også muligt at montere et banner, der går over flere teltfag. 

Bannermål
Højde: 95cm
Bredde (3m facade): 2,80 meter (6m): 5,80 meter (9m): 8,80 meter (12m): 11,80 meter osv.

 PRISER

Prisen for leje af telt, AV-udstyr, inventar mv. dækker udgifter til transport, opsætning og nedtagning, 
service under Folkemødet, forsikring og den længere lejeperiode end Folkemødets tre dage, da alt 
skal sættes op i god tid inden Folkemødet,- herunder sikres mod vind og vejr mv. Dertil enkelte me-
darbejdere hos Foreningen Folkemødet der koordinerer opgaven. 

På grund af stigende priser fra leverandører, på el og transport mm., har vi været nødt til at hæve 
priserne på en række af de produkter og services vi tilbyder. Prisstigningen varierer fra produkt til 
produkt. Vi har tydeliggjort nogle af faktorer der påvirker en højere pris, så I som arrangør kan vælge 
den løsning der passer jer bedst. Eksempelvis koster trægulv i telte mere i arbejdstid og transport end 
plastgulv - derfor er prisen forskellig alt efter om man ønsker træ- eller plastgulv. 

Alle priser i denne prisliste er ekskl. moms, med forbehold for fejl og med forbehold for  
prisstigninger uden for vores kontrol. 
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 TELTE

TELT PRIS UDEN GULV PRIS  MED PLASTGULV PRIS MED TRÆGULV

3x3 meter 8.300 kr. 9.300 kr. 10.100 kr.
3x6 meter 10.200 kr. 11.500 kr. 12.500 kr.
3x9 meter 13.100 kr. 15.000 kr. 16.300 kr.
3x12 meter 15.400 kr. 17.800 kr. 19.400 kr.
3x15 meter 18.200 kr. 21.700 kr. 23.600 kr.
3x18 meter 20.800 kr. 25.000 kr. 27.100 kr.
6x3 meter 10.100 kr. 11.400 kr. 12.400 kr.
6x6 meter 14.800 kr. 17.300 kr. 18.800 kr.
6x9  meter 17.400 kr. 20.900 kr. 22.800 kr.
6x12 meter 20.100 kr. 24.800 kr. 27.000 kr.
6x15 meter 24.300 kr. 30.000 kr. 32.600 kr.
6x18 meter 28.000 kr. 35.300 kr. 38.400 kr.
9x9 meter 24.300 kr. 29.600 kr. 32.100 kr.
9x12 meter 28.800 kr. 35.900 kr. 39.000 kr.
9x15 meter 32.700 kr. 41.600 kr. 45.300 kr.
9x18 meter 36.300 kr. 46.900 kr. 51.000 kr.
12x12 meter 38.600 kr. 45.800 kr. 49.800 kr.
12x15 meter 41.100 kr. 52.800 kr. 57.400 kr.

Pris på telte inkluderer transport, opsætning og nedtagning, bannerholdere samt de korrekte  
godkendelser/certificeringer jf. myndighedernes krav. 
 
Hvis der er særlige behov i forbindelse med telte aftales dette direkte med Foreningen Folkemødet.

Der er en vandret metalstang både i top og bund, så sørg for at få lavet øjer (huller) i banneret som 
følger, så det kan fastgøres på en pæn måde:
o 3 øjer i hver ende af banneret.
o 1 øje pr. meter i top og bund af banneret.
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Det er obligatorisk for stade- og bådpladser at vælge en el-pakke. Det er ikke tilladt at bruge genera-
torer. 
I el-pakkerne B, C, D & E medfølger byggestrømstavler, hvilket gør det nemmere at fordele strømmen. 
Det eneste du selv skal medbringe er ekstra forlængerledninger. 

Er du i tvivl om hvad du skal bruge, så kontakt os.

EL-PAKKE A
2.400 KR.

10A 230V DK inkl. 
3-stikdåse. 

Effekt: 2.300 W 
Lidt lys, opladere og én 
kaffemaskine eller et 
lille køleskab.

 EL-PAKKER

EL-PAKKE B
6.200 KR.

16A 400V CEE inkl. 
tavle (bestykning: 2 x 
16A CEE, 8 x 230V 
DK).

Effekt: 11.085 W 
Udover A-pakke, 2 
kaffemaskiner/kogep-
lader eller komfur.

EL-PAKKE D
14.800 KR.

63A 400V CEE inkl. 
tavle
(bestykning: 1 x 63A 
CEE, 2 x 32A CEE, 4 
x 16A CEE, 3 x 230V 
DK):
 
Effekt: 43.648 W
Placeret udenfor 
teltet, i umiddelbar 
nærhed.

EL-PAKKE C
7.600 KR.

32A 400V CEE inkl. 
tavle (bestykning: 1 
x 32A CEE, 1 x 16A 
CEE 8 x 230V DK).

Effekt: 22.170 W 
Udover B-pakke, 
stor lyd- og lyspakke, 
mindre køkkeninstal-
lationer.

Det er også muligt at bestille en El-pakke E, som indeholder 2 x 63A 400V CEE inkl. tavle. Altså det 
samme som to el-pakke D.  Den samlede effekt er 87.296 W.

EL-PAKKE E 
23.000 KR.
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 VEJLEDNING TIL LYDANLÆG

I kan som arrangør vælge mellem tre grundpakker eller få specialtilbud tilpasset jeres unikke be-
hov. Grundpakkerne er designet til god taleforståelighed og baggrundsmuk, og de består af lydmixer, 
forstærker og kabler. Dertil bestiller I så det ønskede antal mikrofoner og højtalere. Bemærk at hver 
grundpakke understøtter et maksimalt antal højttalere og mikrofoner. 

Der medfølger kabel med 3,5mm jackstik (hovedtelefonstik), for tilslutning af eksternt udstyr (f.eks. 
lyd fra en PC, tablet eller telefon).

Indeholdt i prisen er levering, opsætning og klargøring, løbende hjælp fra runderende teknikere, ned-
tagning og afhentning samt tilkalde-teknikere ved akut brug for hjælp. I får således løbende besøg af 
vores runderende teknikere, der tjekker om alt fungerer som det skal - og skulle der være behov for 
akut teknisk hjælp, kan man kontakte Folkemødets lyd/AV-vagttelefon på 70 225 370. 

I samarbejde med vores officielle tekniske partner, Schmidts Radio A/S, sørger vi således for en nem 
afvikling for jer.

INDEN I BESTILLER 
Inden I bestiller en lydpakke, mikrofoner mv., skal I have overvejet følgende, da det påvirker jeres 
behov:

• Antal  og type af mikrofoner 
Hvor mange paneldeltagere el.lign. skal kunne tale samtidig? Skal I bruge en mikrofon til at  
inddrage gæster? 
Skal mikrofonerne være håndholdte eller hovedbøjler? Kablede eller trådløse?

• Antal og opsætning af højtalere 
Hvor mange højtalere ønsker I? Skal de stå på et stativ eller hænge på en teltstang i jeres telt? 

Når I ved hvor mange mikrofoner og højtalere I ønsker, skal I vælge en lydpakke der passer til det an-
tal. Hver lydpakke har nemlig en max kapacitet på antal højtalere og mikrofoner. Eksempelvis kan man 
med Lydpakke BASIC have op til 2 højtalere og 4 mikrofoner, mens man med en Lydpakke EXTRA 
kan have op til 4 højtalrere og 11 mikrofoner. 

Udover at vælge lydpakke, mikrofoner og højtalere, har I også mulighed for at tilvælge skærme til 
eventuelle præsentationer, videooptagelse eller live-streaming af jeres events, teleslynge eller en 
tekniker til afvikling af jeres events.

Når I har lavet jeres bestilling via Folkemødets Selvbetjening, gennemgår vi jeres løsning og hvis der 
er spørgsmål eller anbefalinger - forsøger vi at kontakte jer telefonisk for gennemgang. Eventuelle 
ændringer indtastes i Selvbetjening - så I altid kan se jeres aktuelle bestilling. Således sikrer vi det rette 
setup til netop jeres behov.

 
RÅDGIVNING OG VEJLEDNING 
Har I brug for hjælp? Er I i tvivl om hvad der er den rette løsning for jer og jeres events? Så kan 
I  altid kontakte Folkemødets officielle tekniske partner: Schmidts Radio A/S på tlf. 70 225 370 eller 
folkemoedet@SRO.dk

https://selvbetjening.folkemoedet.dk/
mailto:folkemoedet%40SRO.dk?subject=
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Hver lydpakke har et max antal højtalere og mikrofoner det kan understøtte. Tænk derfor over hvor 
mange mikrofoner og højtalere I har behov for.  

I kan som arrangør på Folkemødet vælge mellem følgende lydpakker:

• LYD-GRUNDPAKKE-BASIC 2.980 KR. 
Understøtter tilvalg af op til 2 højttalere og 4 kablede mikrofoner 
Indeholder: lydmixer, forstærker, alle nødvendige kabler, inklusive opsætning/nedtagning og runder-
ings-/tilkalde-tekniker

• LYD-GRUNDPAKKE-STANDARD 3.980 KR. 
Understøtter tilvalg af op til 4 højttalere og 7 kablede eller trådløse mikrofoner 
Indeholder: lydmixer, forstærker, alle nødvendige kabler, inklusive opsætning/nedtagning og runder-
ings-/tilkalde-tekniker

• LYD-GRUNDPAKKE-EXTRA KR. 4.980 
Understøtter tilvalg af op til 4 højttalere og 11 kablede eller trådløse mikrofoner 
Indeholder: lydmixer, forstærker, alle nødvendige kabler, inklusive opsætning/nedtagning og runder-
ings-/tilkalde-tekniker

• LYD-PAKKE-SPECIEL 
Passer grundpakkerne ikke til jeres behov eller ønsker I noget andet? Så kontakt Folkemødets of-
ficielle tekniske partner for et uforpligtende oplæg på en speciel skræddersyet pakkeløsning som 
passer præcis til jeres behov og ønsker. I kan ringe 70 225 370 eller skrive til 
folkemoedet@sro.dk - så laver vi den rigtig lyd-/AV-løsning til jer. Jeres bestilling vil herefter blive 
synlig på Selvbetjening så I altid har et samlet overblik.

• KOMPLET LØSNING TIL LIVE-KONCERT ELLER DJ-FEST 
Skal I have en live-koncert, kommer der en DJ til en aftenfest eller noget stand-up med et ind-
spark i løbet af dagen? – så skal jeres lyd-grundpakke nok opgraderes. 
 
Inden I bestiller et band, DJ eller stand-up’er – anbefaler vi at I kontakter os for en snak om 
kunstner krav, dine behov og økonomien. Få et samlet oplæg på et komplet koncert-lydanlæg, med 
PA-højttalere, scene-lydmonitor, mikrofoner, stativer, koncert-lyd-tekniker for afvikling, eller et 
setup med DJ-pult, DJ-lydanlæg evt. med ekstra bas, lysshow m.v. – som måske også kan være den 
lyd-løsning I anvender til debatter under hele folkemødet.

Er I i tvivl om hvad der er den rette løsning til dine events? Kontakt Folkemødets officielle tekniske 
partner: Schmidts Radio A/S på tlf. 70 225 370 eller folkemoedet@SRO.dk

 LYDPAKKER

mailto:folkemoedet%40sro.dk?subject=
mailto:folkemoedet%40SRO.dk?subject=
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 TILVALG TIL LYDANLÆG

I skal bestille mikrofoner og højttalere som tilvalg. Disse medfølger ikke i grundpakkerne. Tilvalg til 
lydanlæg bestilles sammen med det øvrige inventar via Folkemødets Selvbetjening.  

• Højttaler ophængt på teltstang        kr. 500

• Højttaler opsat på 3-bens stativ       kr. 500

• Kabel håndmikrofon med afbryder og 10m kabel     kr. 400

• Kabel hovedbøjle-mikrofon uden afbryder og med 10m kabel   kr. 980

• Trådløs håndmikrofon komplet - inkl. frekvensgebyr     kr. 1.980

• Trådløs head/hovedbøjle-mikrofon komplet – inkl. frekvensgebyr   kr. 1.980

• Mikrofon stativ for håndmikrofon       kr. 100

• Optage tilslutning på lydanlæg inkl. 10m kabel (angiv hvilket stik din optager har) kr. 500

• Komplet Teleslyngeanlæg jvf. EN/DS60881 standard      kr. 4.000 
Traditionel slynge på max 10 x 10 meter

• Teknikertime til teknisk afvikling af event       kr. 980 
NB! Runderings-/tilkald-tekniker er indeholdt i lyd-grundpakken.  
Der gives 10% rabat ved booking af mere end 10 timer 

Har I brug for vejledning eller andre ønsker eller behov til lydanlæg kan I kontakte Folkemødets tekn-
iske partner: Schmidts Radio A/S på tlf. 70 225 370 eller folkemoedet@SRO.dk

 SKÆRME OG ØVRIGT A/V-UDSTYR

Skærme - leveres, som standard, opsat på gulvstativ/stander, inkl. 5 m HDMI- og strømkabel.  
Bemærk forskel på lysstyrke i skærme, der afgører hvor tydeligt I kan se indholdet i et telt eller 
udendørs. For et tydeligt skærmbillede i et lyst telt, anbefales minimum 750 nits. (hvor almindelige 
skærme typisk har 300-400 nits)

Bemærk at levering af HB/UHB-skærme er så længe lager haves og efter først-til-mølle princippet.

SKÆRME

• 32” skærm på 120 cm stander (400 nits = alm. skærm)     kr. 1.480

• 40” skærm på 120 cm stander (400 nits = alm. skærm)     kr. 1.980

• 50” skærm på 160 cm stander (400 nits = alm. skærm)     kr. 2.980

• 65” skærm på 160 cm stander (400 nits = alm. skærm)     kr. 3.980

• 65” HB-skærm på 160 cm stander (800 nits = kan ses tydeligt i telt)   kr. 6.480

• 75” HB-skærm på 160 cm stander (800 nits = kan ses tydeligt i telt)   kr. 6.980

• 85” HB-skærm på 160 cm stander (800 nits = kan ses tydeligt i telt)   kr. 9.980

https://selvbetjening.folkemoedet.dk/
mailto:folkemoedet%40SRO.dk?subject=
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• 100” HB-skærm på 160 cm stander (800 nits = kan ses tydeligt i telt)   kr. 17.980

• 55” UHB-skærm på 160 cm stander (2500 nits = kan se udendørs i solskin)   kr. 9.480

• Skærme i andre størrelser og LED storskærms løsninger     jf. tilbud.

• Samme HDMI videosignal på alle skærme (kabler og splitter)    kr. 800

 
OPTAGELSER & LIVE-STREAMING
• Kamera på stativ/beslag, med alle kabler, for visning af debat på skærm tæt på  kr. 3.800

• Optagelse af en times event: et kamera på stativ inkl. lyd fra lydanlæg   kr. 1.980

• Live-streaming eller optagelse af en times event:     kr. 8.980 
To stk. kameraer og evt. præsentations-/info-integration fra egen PC  

(lyd tages fra lydanlæg), med videomixer, med streaming via prof. server f.eks. Vimeo,  

tekniker til enkelt afvikling (Bemærk: forudsætter en kablet internetforbindelse).

LYS & LAMPER
• 300W glødelampe med fast scenelys       kr. 300  

Inkl. strømkabel og opsat på teltstang jf. tegning

• 150W CDM lampe med fast scenelys      kr. 400  
Inkl. strømkabel og opsat på teltstang jf. tegning

• 50W LED lampe med fast scenelys       kr. 450  
Inkl. strømkabel og opsat på teltstang jf. tegning

• Lampe 50W LED med fast koldt eller varmt lys     kr. 680  
Inkl.10 m strømkabel og clamp for montering på teltstang.

• 100W LED lampe med fast scenelys       kr. 600  
Inkl. strømkabel og opsat på teltstang jf. tegning

• 200W LED lampe med fast scenelys       kr. 750  
Inkl. strømkabel og opsat på teltstang jf. tegning

• Batteri-LED-lamper, disco-/festlys / spejlkugle / farvede LED lamper / lysstyring jf. tilbud 

 
Har I andre ønsker eller behov til AV kan I kontakte Folkemødets tekniske partner: Schmidts Radio 
A/S på tlf. 70 225 370 eller folkemoedet@SRO.dk

 MERE OM LYDPAKKER OG MIKROFONER

TEKNIKER-RUNDERING 
Indeholdt i prisen er ligeledes, at der løbende kommer en tekniker forbi (ca. 5 gange pr. dag) som kan 
hjælpe med de opgaver/udfordring/spørgsmål der kan opstå. Hvis der opstår akut behov for hjælp, kan 
I ringe til vagttelefonen på 70 225 370.

Hvis I vil have en tekniker fast i teltet under hele dit event, så skal I tilvælge “tekniker til afvikling” på 
Selvbetjeningen - dette afregnes pr. påbegyndt time og skal forudbestilles.

mailto:folkemoedet%40SRO.dk?subject=
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OPSÆTNING AF HØJTALERE 
Alle højttalere kan opsættes på et 3-bens-stativ, eller på et SR telt-beslag, hvor højttaleren vil hænge 
på en teltstang (beslag optager ingen plads i forhold til 3-bens-stativ). I kan frit vælge om højttalerne 
skal være på stativ eller hænge på teltbeslag på Folkemødets Selvbetjening i kategorien “Tilvalg til 
lydanlæg”.

VALG AF MIKROFONER - OPNÅ DEN BEDSTE LYD 
I kan frit vælge det antal mikrofoner I har brug for og om I foretrækker kablede og trådløse mikrofon-
er (bemærk dog hvad der passer til grundpakkerne).

• Vi anbefaler at benytte kablede håndmikrofoner, med afbryder, da de i vores erfaring har en nem 
håndtering og leverer en god lyd til publikum. Taleren kan selv tænde/slukke direkte på mikro-
fonen og dermed er der kun lyd når der tales. Den kablede mikrofon er også meget driftsstabil, 
fordi der ikke er batteri-skift eller evt. frekvens-forstyrrelser.

• En hovedbøjle mikrofon kan være behagelig for en taler, da hænderne er fri til noter og hvis den er 
placeret korrekt følger den lydkilden. Det kræver dog lidt erfaring at få den til at sidde korrekt. 
Samtidig kan I opleve forstyrrelser i lyden, hvis flere mikrofoner er tændt samtidigt (flere mikro-
foner opfanger samme lyd, men med en lille tidsforsinkelse). I får den bedste lyd ved at kun de 
mikrofoner der tales i, er tændt. 

• Trådløse mikrofoner anbefales kun hvis det er nødvendigt. I mange mindre telte vil en trådløs 
mikrofon være unødvendig, men naturligvis er bevægelsesfrihed dejligt; men for de flestes ved-
kommende står talerne oftest kun på scenen. Vær også opmærksom på at Folkemødet er det 
største event i Europa med mere end 800 aktive mikrofoner på samme tid. Her kan trådløse 
mikrofoner forstyrre hinanden - derfor skal alle trådløse mikrofoner have tildelt en frekvens af 
frekvenskoordinerings-teamet.Frekvensen er indeholdt i prisen når I bestiller trådløse mikrofoner 
i Selvbetjening.  

Er I i tvivl om hvad der er den rette løsning for jer og jeres events? Kontakt Folkemødets officielle 
tekniske partner: Schmidts Radio A/S på tlf. 70 225 370 eller folkemoedet@SRO.dk

Alle trådløse mikrofoner/enheder kræver egen frekvens. For at undgå støj og forstyrrelser forestår 
Folkemødet koordinering af frekvenserne, således at alle kan få optimale forhold.

Bruger I egne trådløse mikrofoner / enheder, skal disse også registreres og koordineres. Dette gøres 
ved at sende en mail til: frekvenser@folkemoedet.dk. Mailen skal indeholde: beskrivelse af udstyr/
enheder og hvilken del frekvensbåndet de kan benytte, hvilken lokation det anvendes på, samt navn 
og telefon-nr. på ansvarlig. Det koster kr. 250 pr. enhed der tilmeldes. NB! Det kræves at sende-ud-
styret frekvens kan indstilles i trin af maksimalt 100kHz. Enheder med trådløse frekvenser der ikke 
er tilmeldt må IKKE anvendes på eventsteder. Folkemødets Tekniske Team forbeholder sig retten til at 
fjerne udstyr på eventsteder der ikke overholder koordineringen.

 FREKVENSKOORDINERING

https://selvbetjening.folkemoedet.dk/
mailto:folkemoedet%40SRO.dk?subject=
mailto:frekvenser%40folkemoedet.dk?subject=
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Ønsker I at få produceret videoindhold under jeres tilstedeværelse på Folkemødet? Hos vores part-
ner, Make Sense, kan I bestille videoproduktion m.m. De står for hele produktionen og sikrer, at I får 
masser af lækkert indhold, som I kan bruge efter Folkemødet. 
 
DEBATREPORTAGEN - RESUMÉFILM 
En resuméfilm er en journalistisk behandlet film, hvor vi med dækbilleder fra debatten og interview 
med op til tre udvalgte personer (f.eks. paneldeltagere), leverer en produktion, som formidler de 
væsentligste pointer, fra både publikum og panel, fra debatten i en overskuelige video på 3-5 min. 

Inklusiv: dansk introspeak (speak tages fra debatpræsentationen på FM.dk), tekstning på dansk eller 
engelsk og én samlet korrektur.

Aflevering: Op til 3 hverdage efter Folkemødet, eller ekspreslevering efter aftale.

Pris: kr. 6.995 ex moms. 

OPTAGELSE AF HEL DEBAT I FULD LÆNGDE 
Optagelse af en debat i fuld længe, men uden interviews efterfølgende. Vi tager mix-down af  lyd fra 
lydanlæg, således lydkvaliteten opretholdes. Produceret med 1 Kamera.

Aflevering: Indenfor 1 hverdag efter Folkemødet, eller efter aftale.

Pris: kr. 4.995 ex moms.

Add-ons: 
- 2-kameraproduktion: kr. 1.995 ex moms. 
- Tekstning på dansk: kr. 4.995 ex. moms. 
- Introspeak: kr. 1.250 ex moms. 

IMAGEFILM / AFRAPPORTERINGSFILM 
Den “lækre” afrapporteringsfilm som dokumenterer organisationens engagement på Folkemødet. God 
til branding og evidens for deltagelse på Folkemødet.

Vi optager, efter aftale, materiale fra op til tre forskellige events samt interview med op til tre udvalgte 
personer. Filmen pakkes ind i organisationens grafiske identitet.

Inklusiv: Rettighedsclearet musik, lydmix, colorcorrection samt tekstning på dansk eller engelsk (tek-
ster kan leveres som enten hardburned eller som .srt-fil).

Aflevering indenfor 7 hverdage efter Folkemødet, eller efter aftale.

Pris: kr. 18.995 ex moms.

 VIDEOPRODUKTION, PODCAST & FOTOS

https://makesense.dk/
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STILLBILLEDER 
Stilbilleder fra en debat eller event. Vi afleverer 10 færdigredigerede billeder i pressebilledekvalitet. 
Samt 10-15 udvalgte billeder i høj opløsning.

Aflevering: Op til 3 hverdage efter Folkemødet, eller ekspreslevering efter aftale.

Pris: kr. 3.995 ex moms

Add-on: 
- Pr. ekstra efterbehandlet billede: kr. 295 ex moms 

LIVESTREAMING 
Streaming af debat i fuld længde.

Produceres med 2 x HD kameraer, og streames ud på enten Youtube, Facebook eller vimeo. Mix-
down af lyd, således kvaliteten opretholdes. Det vil sige, at lyden tages fra samme lydanlæg, der allere-
de bruges i telt eller venue til debatterne. 

Inklusiv: Statisk intrografik bestående af ét startbillede og ét afslutningsbillede med logo og emnetekst. 
Det vil sige navn på udsendelsen/debatten. 

Pris: kr. 13.995 ex moms. 

Krav til arrangør: Kablet internetforbindelse skal være bestilt til teltet. 

Add-on muligheder - kontakt Make Sense for at aftale nærmere omkring muligheder og priser: 

- Trådløst internet 

- Ekstra kameraer 

- Powerpointafvikling eller anden præsentation fra jeres computer som I selv betjener (Kahoot, Men-
timeter, meningsmåling) via HDMI kabel til vores afviklingsmixer. 

PODCAST 
Baseret på lydoptagelse af en del debat, omredigeres lydfilen til en redaktionelt bearbejdet podcast af 
Make Senses journalister. 

Inklusiv: Introspeak, breaker (f.eks. du lytter til debatten xx fra Folkemødet) samt lydmix.

Aflevering: Op til 4 hverdage efter Folkemødet

Pris: kr. 9.995 ex moms.

 
Kontakt Make Sense hvis I har spørgsmål eller vil høre mere om, hvad de kan tilbyde:

Make Sense - Murad Ahmed

Telefon: +45 2823 7212

Mail: ma@makesense.dk

mailto:ma%40makesense.dk?subject=
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Telte, el, inventar, AV mv. bestilles via Folkemødets Selvbetjening under “Min Ansøgning”. I fanen “Telt, 
el, lyd, inventar m.m.” kan I bestille via Folkemødets webshop. 

Man kan bestille og justere i sin bestilling frem til den 15. marts 2023. Efter den 15. marts hæfter 
man for den samlede bestilling. I løbet af april måned modtager man faktura for det bestilte. 

 BESTILLING & DEADLINES

 INVENTAR

Information om og priser på inventar finder I i Folkemødets Inventarkatalog. Her kan I se hvilke stole, 
borde, bænke, kasser mv. du kan leje under Folkemødet. Alt inventar leveres til din stadeplads. 
I bestiller inventar via Folkemødets Selvbetjening. 

 KABLET INTERNET

Der forefindes IKKE gratis Wi-Fi på festivalpladsen. Derfor skal man bestille kablet internet, hvis man 
ønsker en internetforbindelse. Det vil f.eks. være nødvendigt hvis du har behov for at streame events.
Kablet internet kr. 8.500. 

Folkemødets telt- og inventarleverandør, Fyns Service Udlejning, tilbyder udarbejdelse af pladsforde-
lingsplaner til en stykpris på kr. 2.950. og udarbejdelse af 3D tegninger til en stykpris på kr. 4.950.

Via Folkemødets Selvbetjening kan du i forbindelse med leje af telte, under ”Telttilbehør”, tilkøbe dis-
se services. Når bestilling af telte, el, inventar mv. lukker den 15. marts, bliver du herefter sat i kontakt 
med Fyns Service Udlejning, der hjælper dig med at udarbejde jeres pladsfordelingsplan og/eller 3D 
tegninger. 

Husk: Har du forskellige setup i løbet af Folkemødet, skal der forefindes pladsfordelingsplaner for 
alle versioner af jeres indretning. Det kunne eksempelvis være et setup til debatter og et andet til en 
koncert el.lign. Ønsker du således hjælp til flere pladsfordelingsplaner, skal du bestille flere.

Bemærk: Man kan maksimalt rette i tegningerne tre gange. Herefter en timepris på 850 kr. ex moms. 
Man har selv ansvaret for opsætning af pladsfordelingsplaner. 

 PLADSFORDELINGSPLANER & 3D TEGNINGER

https://selvbetjening.folkemoedet.dk/
https://folkemoedet.dk/media/ogrnammf/inventarkatalog-2023.pdf
https://selvbetjening.folkemoedet.dk/

