
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Engelske fagudtryk 
 
 
 
 
Disse ord som for mestendels har oprindelse i engelsktalende lande, anvendes ALLE på de danske scener, i hvert fald 
blandt de professionelle aktører.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Access control  
Adgangskontrol, omfatter den kontrol af publikums adgang til såvel 
koncertsal/stadion samt til Back Stage områderne. 
 

 

Auditorium, house 
Hele det område publikum befinder sig i. 
 

 

Back drop  
Scenens bagbeklædning/bagtæppe. Som oftest er der tale om en eller anden 
form for tæppe. Dette tæppe skal være brandimprægneret/-sikkert. Testes ofte 
forinden af en myndighedsperson, som klipper et lille stykke af det og forsøger 
at antænde det. 
 

 

Backdrop 
 

 

Batten 
De rør som er hængt fra loftet/ovenfra som bruges til at montere scenografi, lys, 
tæpper m.v. Findes mest i permanente huse som teatre o.l.. 

 

Body search  
Hos nogle artister er det et krav at publikum undersøges for kameraer, våben 
eller flasker. Her tjekkes så kun publikum der ”bulner” ud under overtøjet, samt 
publikum medbringende større tasker o.l.  
I det sidste årti er intensiteten of grundigheden dog vokset i takt med frygten for 
terror. 
  

Borders 
Et smalt tæppe som hænger henover scenens forkant. 
 

 

Box Office  
Det samlede billetsalg. 
 

 

BS 
Neeej… det betyder Back Stage 

 

Center stage 
Giver vist sig selv 
 

 

Cherrypicker  
En mobil lift anordning som kan svinges ud fra sit forankringspunkt. Bruges ofte 
i forbindelse med rigging arbejdet. 
 

 

Clearance   
Primært den højde der er fra scenegulvet til loftets nederste punkt. Sekundært 
den højde der er fra scenegulvet og til nederste punkt i lysriggen. 
 

 



 

Crash barrier  
Et afspærringshegn som opstilles foran scenen for at hindre publikums pres på, 
og adgang til, scenen. 

 

Crew call  
Specificering af antal lokalt personel samt deres mødetider og arbejdsperioder.  
 

 

Crowd control  
Den disciplin at styre publikumstrafik og -adfærd, således at alles sikkerhed 
styrkes. 
 

 

Cue  
Det signal man sender fra stage management til house for at slukke eller tænde 
houselights. 
 

 

Curfew  
Det absolut seneste tidspunkt en koncert må slutte på. Ved overskridelse af 
dette tidspunkt skal der træffes forhåndsaftale med venuet’s ledelse samt 
bevillingsgivende myndigheder. 
 

 

Cyclorama 
Rundhorisont 
 

 

Desk 
Mixerpult, enten en lyspult eller lydpult.  
Lydpulte er enten FOH eller Monitor. Herudover er der også de mindre 
udbredte F/X desks som er pulte der håndterer special effects (F/X). 
 

 

Doors open 
Det tidspunkt som dørene, ind til det rum showet foregår i, åbnes. 
 

 

Downstage 
Den del af scenen der er nærmest publikum. Altså forkanten af scenen. Skyldes 
at i gamle dage var scenegulve skrå så det publikum der sad på gulvet kunne 
se hvad de foregik på den bagerste del af scenen. 
 

 

Drape, Grand Drape 
Fortæppe, hovedfortæppe (hvis der er flere).. 
 

 

Fly Loft 
Det område mellem huset tag/loft og scenen, som IKKE kan ses af publikum. 
 

 

FOH 
Front of House, anvendes om positionen i salen/rummet/arealet hor publikum 
befinder sig 
 

 



 

Genie tower 
Kæde- eller hydraulisk hejsetårn. 
 

 

Gobo 
En perforeret plade der monteres foran pæren på en scenelampe for at justere 
lysets karakter og giver mulighed for at kaste specialfigurer af lys fra samme 
lampe. En gobo er almindeligvis lavet af metal, glas eller plastic. 
 
 

 

Hanging points  
De punkter i loftet hvori man hænger de ofte meget tunge lysproduktioner på 
koncertstedet. Et kritisk punkt i de, i vore dage, meget ”teknisk tunge” 
produktioner. Det er snarere reglen end undtagelsen at en indendørs 
produktion medbringer lysudstyr på over 12 tons. 
 

 

House, auditorium 
Hele det område publikum befinder sig i.  
 

 

Intermission 
Pause 
 

 

Legs 
Det danske ord er soffitter og er de smalle tæpper der hænger i scenesiderne 
og parallelt med fortæppet. 
På illustrationen til højre er det lodrette tæppe et ”leg” og det vandrette er et 
”border”. 
 

 
 
 

Microport 
Mikroporte er trådløse mikrofoner, som bæres af talende syngende kunstnere 
der bevæger sig meget på scene. Består af en mikrofon og en sender (se 
billedet til højre). 

 

Monitor 
Udtryk for ”medhør” og anvendes om medhørshøjttalere og medhørssystem og 
-pult. Dem der ligger langs forkanten af scenen og pege op mod sanger(e) 
kaldes ”Wedges” (kiler). 
 

 

Multi Cable 
Multikabel på dansk. Der er typisk to typer. Den ene er en samling kabler til at 
føre almindelig strøm fra punkt A til B. Den anden er en samling kabler til at føre 
signaler fra punkt A til B. Begge dele anvendes hovedsagelig som kabelgrupper 
der føres gennem auditorium. 
 

 

PA, PA system 
Public Address, er navnet for det højttalersystem der spiller/sender lyd ud til 
publikum(public). Modsat det system der spiller indad mod de udøvende 
kunstnere/artists, kaldet Monitor ´System. 
 

 



 

Par64 
Typisk scenelampe som anvendes indenfor koncert, teater, film/TV m.m. En 
legende indenfor stage lighting.  
De findes typisk i sort eller chrom. De nye Par64 fra bl.a. Kina er baseret på 
LED pærer og har en meget kortere ”body2 og bl.a. derfor meget billigere, men 
mange er af tvivlsom kvalitet. 
  

Production Management 
Den del af en artist’ entourage der forholder sig til den praktiske gennemførelse 
af en koncert. Dvs. ALT undtagen markedsføring og billetsalg.  
Kræver en bred viden om alle de enkeltdele som en koncert består af: Lys, Lyd, 
Rigging, Scenografi, Internationale strømspecifikationer, Laser, 
Sikkerhedsbestemmelser, Fagforeningsforhold, Logistik, Valutabestemmelser 
etc… 
I den professionelle del af showbiz nok den højest rangerende person rent 
hierakisk. Derfor er også rigtig mange af disse nogle værre primadonnaer, men 
heldigvis er endnu flere af dem bare gudsbenådede pro’s. 

 

Prompter 
En person eller skærm som usynligt for publikum viser tekster til hjælp for 
artisten. Hvis det er en skærm kaldes den også for ”Teleprompter” og det er 
standarden i dag. Illustrationen til højre er teaterversionen som faktisk stadig 
anvendes mange steder. 

 

Pusher(s) 
Når en produktion ankommer er det første der sker at alle lastbiler (trucks) skal 
tømmes, dem der udfører denne proces kaldes for ”pushers” God stil er at 
ALLE hjælper til her, runners, riggers, catering osv. Så oushers er alle dem der 
er med til at tømme trucks’ene. 

 

Rigging plot 
En tegning og oversigt over venuets rigging/hanging points 
 

 

Rigging points  
Se hanging points. På dansk ”rigging punkter” eller ”rigge punkter”. De steder i 
loftet hvor der er installeret forordninger hvortil man kan hænge grej/gear i. 
 

 

Settlement  
Den/det økonomiske sluthandling/slagsmål omkring de omkostninger der er 
opstået omkring produktionen. Det omhandler både de forudsete samt de akut 
opståede. Et eksempel kan være at der ved site advance’n ikke var forudset en 
kompliceret ”bridging” eller anden form for rokering af hanging points, og herfor 
må indlejes ekstraudstyr i form af ”truss’es” (lysbroer) samt zip-up’s eller genie-
towers (de sidste ord er fagterminologi og pral). Spørgsmålet er så her om 
hvem der er ansvarlig for at punktet ikke har været medtaget i ”Production” 
budgettet, enten på artist side eller på promotors side. Princippet er at det er 
den der har ”sjusket” der betaler. De stærkeste argumenter vinder desværre 
ikke altid. 
 

 

Show blacks 
Sort tøj, og bruges omkring påklædning af de hands der opererer synligt på 
scenen under showet. Helst, men ikke absolut, langærmede. 

 

Show call 
Det tidspunkt som showet/koncerten, forestillingen er sat til at starte 

 



 

Site advance 
En forhånds ”checking” af de tekniske og praktiske forhold på det enkelte 
koncertsted. Personerne der foretager denne advance er som oftest folk med 
erfaring for Production Management og/eller Stage Management. Site advance 
foretages gerne mindst 1 måned forud for gig’et.  
De vigtigste dele af et site advance er at sikre sig at adgangsforhold, 
strømforsyning samt rigging/hanging points er duelige. Også ”Dressing Rooms” 
forholdene bliver checket (For der er altså ingen artister der skifter bukser eller 
kjole sammen med de lokale folk). 
Titlen for ham der foretager site advance er ”Site Koordinator”. Et job som 
omfatter et stort ansvar, meget rejseri; men til gengæld ikke ret meget sved på 
panden. 

 

Stage Call 
Det tidspunkt hvor et crew kaldes til at starte arbejdet PÅ scenen. Typisk efter 
endt show og tit lidt efter endt show, især hvis det rejsende crew lige har nogle 
vigtige opgaver at udføre, før det lokale crew invaderer scenen. Et eksempel 
kan være at monitor folkene ønsker at indsamle radiosendere og tilhørende 
mikrofoner(microports). 
 

 

Stage left 
Når man anvender betegnelse er det orienteringen set fra artistens af, så når 
vedkommende står på scene er Stage Right altså HANS højre side. Stik 
modsat hvad publikum opfatter denne side som (højre) 

 

Stage Management  
Funktionen ligger, som teknisk ansvarlig, lige under Production Management. 
Der er tale om en person med stærk detailviden indenfor lys, lyd, rigging og 
scenografi. Så når teknikken ikke er klar til ”open doors”, så er det her at 
ansvaret lægges. En konsekvens af forsinkelse er jo bl.a. at ”curfew” eventuelt 
overskrides med de hertil knyttede implikationer, såsom ekstra omkostninger, 
”negative press” o.l. 
 

 

Stage Manager 
Den person som har ansvaret for den tekniske produktionelle afvikling på 
scene. 
Det formelle hierarki er: 

- Tour Manager 
- Production Manager 
- Stage Manager 

 

 

Stage right 
Når man anvender betegnelse er det orienteringen set fra artistens af, så når 
vedkommende står på scene er Stage Left altså HANS venstre side. Stik 
modsat hvad publikum opfatter denne side som (højre). 
 

 

Stand 
Stativ, typisk et Mikrofonstativ eller stativer til trommer/bækkener. 
 

 

Tabs  
Sidetæpper. Løber langs siden af scenen 
 

 



 

Teaser 
Hard teasers and tormentors are flat, horizontal and vertical (respectively) 
pieces that are located just upstage of the grand drape. Together, one hard 
teaser and a pair of tormentors (one on each side of the stage) are frequently 
used to form a reduced-size "false proscenium" within the frame of the actual 
theater proscenium. Hard teasers and tormentors are typically covered with thin 
plywood, which in turn is covered with dark colored, light-absorbing material. 
The teaser is usually flown from a dedicated batten so that its height can be 
independently adjusted so as to optimize its masking of the flies (the fly system 
and its loads).[1] 

In some productions, a show portal is used in place of a false proscenium. This 
is a decorative "frame" for the stage which also serves to mask backstage 
areas, just as a teaser and tormentors would.[1] 

 

Technical Rider 
Til sammenligning kan man tage en forsikringsaftale. Her bliver 
forsikringsselskab og kunde enige om at et eller andet produkt skal omfattes af 
en forsikringsdækning. Til denne aftale føjes så den berygtede police, den med 
de små bogstaver (som ofte gør at man finder ud af at man alligevel ikke var 
dækket som man troede), der indeholder alle disse særlige detaljer og 
betingelser vi alle hader. Det er denne sidste del der kan sammenlignes med en 
”Technical Rider”. 
Med en international artist tegner promotor en økonomisk kontrakt som bredt 
opstiller nogle honorar- og fordelingsnøgler. Som tillæg til denne kontrakt er der 
en ”Technical Rider”, der opstiller en række betingelser som skal opfyldes 
primært af promotor. Altså en del af promotors praktiske og derfor også 
økonomiske forpligtelser; men ikke specificeret i kroner og ører. Her står bl.a. 
hvilke strømkrav der stilles (ofte meget vanskelige at opfylde), scenestørrelse, 
omklædningsrummenes design og møblement samt deres elektroniske og 
tekniske installationer, cateringfaciliteter, cateringspecifikationer, 
securitydetaljer, transportkrav og sidst men ikke mindst mandskabskravene. 
Dette sidste punkt kan være meget omfattende. For eksempel var der til Prince 
i Idrætsparken (det hed den dengang) 472 danske medarbejdere i sving, og det 
var udover Idrætsparkens egne 80 kontrollører, restauratørens 90 
medarbejdere og så endelig Prince produktionens 120 mennesker + deres 42 
sættevognstrailere med chauffører. Alene til udlæsning af ”gear” forlangte man 
120 Stagehands.  
Et andet eksempel er Take That i Valbyhallen – her anvendte vi 120 
Securityfolk, hvis hovedopgave var en ren servicefunktion for det meget unge 
publikum, som havde en tendens til at trykke sig frem mod scenekanten med 
den uheldige effekt at de forreste fik det mildt sagt meget skidt (svimmelhed 
pga. hede og iltmangel). 
Den længste Technical Rider jeg har set var på ca. 60 A4 sider. Til gengæld var 
her bl.a. også nævnt størrelser, farver og gramvægt på håndklæderne der 
skulle være på koncertstedet, antallet af toiletruller i de enkelte 
omklædningsrum, mærkerne indenfor de enkelte cateringprodukter (te, juice, 
spiritus, kildevand m.m.), mærker man i øvrigt som oftest ikke kan finde i 
Europa - for slet ikke at nævne Danmark. 
Størrelsen af ”Rider’en” hænger pudsigt nok ikke sammen med artistens 
”berømthed”; men alene sammen med artistens managements internationale 
erfaring og kompetence eller mangel på samme.  
 

 

Tour Management  
Omfatter det økonomiske ansvar for hele turnéen, samt det praktiske ansvar for 
den logistiske del. Er som oftest en økonom eller regnskabsmand, med lidt hår 
på brystet, der så til gengæld ikke har en hujende fis forstand på det praktiske 
og det tekniske - og hans daglige hovedberøring er med artisten. 
Vedkommende er derfor ALTID afhængig af at have en kompetent Production 
Manager ved sin side.  
Det er oftest med Tour Manageren at der laves settlement. Med mindre artisten 
har en decideret Tour Accountant med. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Batten_%28theater%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Theater_drapes_and_stage_curtains#cite_note-Gillette-1


 

Traveler 
Et tæppe der deles på midten. Typisk fortæppet, men ind imellem også længere 
bagude på scenen, eller som det hedder længere upstage. 

 
 

Truss 
Kaldes typisk en bro, men for det meste anvendes det engelske ord ”truss”. 
 

 

Upstage 
Den del af scenen der er fjernest fra publikum. Altså bagkanten af scenen. 
Skyldes at i gamle dage var scenegulve skrå så det publikum der sad på gulvet 
kunne se hvad de foregik på den bagerste del af scenen. 

 

Wedge 
Medhørshøjttaler med facon som en kile. Typisk placeret på gulvet foran 
artist/musiker/skuespiller. 
 

 

  

  

  

 
 
 

 
 
  



 

Akronymer 
 
FOH: Front Of House Publikums rummet 
TBA: To Be Announced Vil blive bekendtgjort 
TBC: To Be Confirmed Vil blive bekræftet/Mangler beskræftellse 
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