
HELSINGBORG RAVELIN:  

 

Udendørs dukketeater-scene med 12 m2 sceneplads i huset, samt en forscene på 8 m2. Dukketeateret har 

en publikumskapacitet på op til 80 publikummer. 

 

DUKKETEATER 
 

OVERBLIK OVER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Dukketeatret består af et hus med en udendørs forscene. 

• På husets forside er fire foldedøre, med hver 2 hængslede låger (stalddørs princip, ca. 62 cm bred x 

125 cm høj), som individuelt kan stå åbne eller lukkede alt efter forestillingen.  

• Når foldedørene er fuldt åbne, er åbningen ca. 250 cm bred x 250 høj. 

• På husets bagside er der en dør (Døråbning: 80cm bred 190cm høj) som kan anvendes under 

forestilling. 

• Husets gulvplan er 430 cm bred x 325 cm dyb, med en minimumhøjde på 345 cm (bagerst) 380 cm 

(forrest).  

• Under gulvplan i huset er der ca 20 cm hulrum. (Delt i 4 rum på 320 cm x 100 cm) 

• Forscenen er 430 cm bred x 200 cm dyb. 

• Huset er udstyret med 400V 3x16A – Som kan distribueres til grupper a 230V 10A  

• I loftet findes mulighed for at fæstne en aluminiumsrig, der kan bære 50 kg.  

• Riggen er i udgangspunktet 3 stk. af 4m der er hængt op 30 cm fra loft i dukketeateret 

bredderetning.  

• Der er mulighed for moltonafskærmning alt efter forestilling.  

• Publikum sidder på en mindre tribune med plads til ca. 60 personer.  

 

Tekniske krav/specifikationer til forestillingerne: 

• Dukketeaterscenen er delvis udendørs, så alle rekvisitter, kostumer og tekniske installationer skal 

kunne tåle vind og vejr. F.eks. regn.  

• Det må påregnes at det kan blæse kraftigt på Kronborg.  

• Forestillingen skal være således tilrettelagt, at alle genstande der bruges såsom rekvisitter, 

kostumer og teknik skal kunne opbevares i (og tåle at stå i) dukketeatret mellem forestillingerne. 

• Hvis teatret kan bruges som det står, kan det bruges til prøver fra det øjeblik det bliver stillet op. 

• Hvis der skal tilføjes scenografi, teknik el.lign. skal dette aftales i tilpas god tid til, at det kan være 

færdigt samtidig med opstillingen af huset. 

 

 



Publikums oplevelse: 

• Publikum ankommer til dukketeatret på Helsingborg Ravelin via vejen til Kronborgs Flagbastion. Det 

er en væsentlig del af publikums oplevelse, at fortællingen om Kronborg er en del af det samlede 

indtryk. 

• Indgang til dukketeatret på Helsingborg Ravelin sker via tremmeporten ved Kronborg Flagbastion. 

• Billettering er i udgangspunktet ved tremmeporten. Det er kun folk der har billet til Kronborg 

og/eller dukketeatret der har adgang til forestillingerne. 

 

 

 

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT: 

 

Producent:  

Linda Bringsholdt Vang 

mobil: +45 3153 5662 

mail: linda@hamletscenen.dk 
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