Konsertsalar och scener
på Malmö Live Konserthus

Konsertsalen
Den stora konsertsalen på Malmö Live är ett exempel på att funktionalitet och
vacker estetik kan gå hand i hand. Med akustik i världsklass och till vardags hem
för Malmö SymfoniOrkester är salen byggd för att snabbt kunna ställas om från
akustisk orkesterkonsert till förstärkt popkonsert. När konsertsalen är helt fullsatt, då även körläktaren och lyssnarplatser används, rymmer den 1707 åhörare.
Förutom symfoniska konserter och popkonserter är konsertsalen en utmärkt
arena för att på storslaget vis kicka igång den årliga företagskonferensen, sätta
upp klassiska baletter och teaterföreställningar, erbjuda nycirkusföreställningar
och musikalkonserter. Eller varför inte utnyttja både scenen och körläktaren
till körsångare i alla åldrar?
Från insidan är konsertsalen fördelad på parkett, övre parkett, första balkong
och andra balkong. För att undvika långa köer och trängsel är dessa utrymmen
mycket publikvänligt fördelade på 4 våningsplan med hiss till samtliga
våningsplan. Vid fullsatt salong kan totalt 12 entrédörrar nyttjas. Konsertsalen
är tillgänglighetsanpassad.
Ljudupplevelser i världsklass
Konsertsalen vilar på en sinnrikt konstruerad geoanläggning som eliminerar
alla ljud och vibrationer från omgivningen, bland annat från Citytunneln som går
alldeles under salen. Stolarna är konstruerade för att absorbera ljud oavsett
om en åhörare sitter på stolen eller inte. Det gör att ljudet och musiken inte ska
påverkas av antalet konsertbesökare. Vid sidan av stort fokus på ljud och
funktion, är salen sobert vacker och de reflekterande ytorna i taket och längs
med väggarna har en klart estetisk funktion.
Konsertsalen har en efterklang om 2,1 sekunder som vid behov kan reduceras
till 1,5 sekunder. Det sker bland annat vid förstärkta konserter med stark volym,
till exempel då ett pop- eller rockband står på scenen.
Reduceringen kan exempelvis ske med hjälp av omfångsrika svarta gardinsjok
som hissas ned från taket för att täcka väggarna samt intäckningar som hissas
upp och på så sätt skapas något av en black box.
Ovanför orkesterpodiet hänger fem stora reflektorer som fångar upp musiken och
leder den vidare ut till publiken i konsertsalen. Reflektorerna styr även ljudet tillbaka mot scenen och ger därmed musikerna ”support” av klangen som är klar och
tydlig. Reflektorerna kan individuellt justeras i höjd och vinkel beroende på vilken
typ av ljudbild som efterfrågas. Detta ger ett stort antal kombinationsmöjligheter.
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Väggarna i konserthuset är klädda med Gustafspaneler, i ett mönster som
kallas mondrianska element. När ljudet studsar mot väggarna kan fladderekon
uppstå och för att undvika detta måste ljudet diffuseras, det vill säga styras
så att reflektionerna sprider sig jämnt över salen. De mondrianska elementen,
som varierar i vinkel och hårdhetsgrad, sprider ljudet på ett fantastiskt sätt.
Vissa väggytor reflekterar endast, medan andra även absorberar och diffuserar.
En mycket aktiv diffusion av höga frekvenser (diskanten) motverkar skarphet
i ljudet och genom diffusionen kan man laborera med värmen i ljudet.
De specialtillverkade väggpanelerna av ek som omsluter konsertsalen
är brandsäkrade.

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassens Architects
Akustiker: Jan-Inge Gustafsson, Akustikon
Akustisk förebild: Wien Musikverein
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Professionella publikvärdar
I samband med konserter och andra arrangemang i konserthuset är alltid
Malmö Lives egna publikvärdar på plats. De känner till huset väl, vilket betyder
mycket för gästernas trevnad och inte minst säkerhet. Våra publikvärdar är av
olika åldrar och de har olika bakgrund både vad gäller intressen, tidigare yrken
och nationaliteter – allt för att tillsammans och var och en kunna hålla en hög
servicenivå med ett bra välkomnande oavsett vem besökaren är.
Flera av publikvärdarna talar dessutom flera olika språk förutom svenska.
Det ger oss också möjlighet att handplocka publikvärdar utifrån de behov du
som arrangör/kund har. Värdarna är alltid väl informerade om det aktuella arrangemanget för att varje dag, oavsett evenemang, kunna ge publiken bästa
tänkbara service.
Barer och pausservering
För att ännu mer förstärka publikens helhetsupplevelse av Malmö Live har
vi ett nära samarbete med våra grannar under samma tak – Clarion Hotell &
Kongress. Clarion erbjuder barförsäljning i samband med ditt evenemang.
Vi erbjuder också möjligheten för publiken att beställa sin pausservering
i förväg. Då kan så många som möjligt hinna äta och dricka det som önskas
under föreställningens paus.
Toaletter
På alla våningsplan finns det flera dam- och herrtoaletter samt RWC.
Garderob
I samband med arrangemang i konsertsalen erbjuder vi garderob, bemannad
av våra publikvärdar. För dig som hyr salen ingår garderobsservice och en liten
avgift tas ut från besökaren.
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FAKTA KONSERTSALEN
Kapacitet:
Maximal kapacitet: 1707 platser (inkl körläktare 100 platser)
Platser framför PA: 1350 platser
Platser som ingår i grundhyran: 1048 platser (minus 20 vid behov av mixerplats)
Scen/podium:
Scenyta: 274 m2.
Scenhöjd: 0,8 m.
Scenbredd, framkant: 21 m
Scenbredd, bakkant: 16 m
Scendjup: 14 m, men kan fördjupas 2 m genom att de två främsta stolsraderna
tas bort och golvet höjs upp till scennivån.
Viktgräns: 500 kg/m2.
Invändig takhöjd: 21m (som Lunds Domkyrka)
Volym: 22 000 kubikmeter
Ljud:
Efterklang: 2,1 sekunder (kan vid behov reduceras ner till 1,5 sekunder)
Högtalare: Ca 100 stycken utspridda i salen
Reflektor: 150 kvadratmeter, varierbar
Tillgänglighet:
10 rullstolsplatser (kan göras om till 16 vanliga platser)
12 ledsagarplatser
Hörhjälpmedel – både för användare med och utan hörapparat.
FOH:
Genom att plocka bort 20 stolar kan vi enkelt göra om en del av parketten till
FOH och erbjuda en plats med god sikt och därmed ge bästa förutsättningar
för ljudmixning.
Teknik/utrustning som ingår i grundhyran:
Mixerplats med mixerbord för ljud och ljus
Projektor + projektorduk
PA
4 mikrofoner
4 monitorer
Befintlig ljusrigg
Hörslinga
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Personal som ingår i grundhyra:
1 ljustekniker á 8 timmar
1 ljudtekniker á 8 timmar
1 brandvakt vid behov
32 publikvärdstimmar/6 dörrar

Se malmolive.se för mer information om:
• Salongsplan 6, 8, 10 resp 12 dörrar
• Technical Specification

Malmö Live Konserthus / Konsertsalen

06

Kuben / Malmö Lives black box
Kuben är Malmö Lives mindre konsertlokal. Den är i grunden utformad som en
black box, med nästintill oändliga möjligheter. Här möts du av en stor, luftig konsertsal med högt i tak och en fantastisk akustik. Salen har plats för 350 sittande
publikgäster eller 600 personer som stående publik. Utanför finns en vacker och
ljus foajé där publiken kan mingla i pausen.
Med gott resultat används Kuben till pop-, jazz- och rockkonserter, barnteater,
körkonserter, kammarkonserter, meditationsarrangemang, konferenser, middagar,
föreställningar med bords- och barservering inne i lokalen, modevisningar,
utställningar, dans i samband med företagsfester, podcastinspelningar inför
publik, dansföreställningar och event med ungdomsnätverket 040 Live och andra
arrangörer, med mera. Med hjälp av lokalens befintliga tekniska lösningar vågar
vi (i alla fall nästan) lova att det snarast är fantasin som sätter gränser för hur
den kan anpassas och förvandlas.
I Kuben finns en gradäng med bekväma stolar och som går att fälla ut eller in
beroende på önskemål. Ska den inte användas skjuts den in mot väggen och
varken märks eller tar någon plats. Utfälld rymmer den 202 sittande gäster. Vill
du sedan utöka till större kapacitet finns det möjlighet till upp till 7 stolsrader
med ca 21-22 stolar på vardera alternativt en mysig cafésittning.
Mondrianska element förbättrar ljudet
Precis som i den stora konsertsalen har även Kuben de mondrianska elementen
i väggarna. Olika stora paneler reflekterar och diffuserar ljudet från scenen för
att skapa en varmare och klarare ljudbild, fri från oönskade fladderekon. Stolarna
i salen är konstruerade så att det dämpar ljudet lika mycket som om en åhörare
hade suttit där. På det sättet påverkas ljudet i salen inte avsevärt beroende på
antalet besökare.
För att kunna reglera efterklangen och ljudbilden i salen finns det 12 spolgardiner
utmed sidorna av taket och dessa kan efter behov rullas ner för att öka dämpningen i salen.
När spolgardinerna är nedhissade är akustiken lämplig för en konferens – klart
och tydligt, inget eko.
När spolgardinerna inte är nedhissade är det en stor och fin klang – lämplig för
kör- och kammarmusik.
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Med eller utan scen
Vid kammarkonserter sitter musikerna på marknivå, men vid andra konserter
i Kuben finns möjlighet att bygga upp en scen där det går att byta ut benen
för att höja/sänken scenen. I dessa går det att installera olika ljussystem och
spotlights med stora variationsmöjligheter. I taket finns LED-belysning likt den
i stora konsertsalen på Malmö Live.
Belysningen är energisnål och fullt dimbar – med full anpassningsmöjlighet för
de olika konserter och aktiviteter som arrangeras i Kuben. I salen finns även
en projektor fast installerad med en flexibel projektorduk som med fördel kan
installeras ovanför scenen. Behöver ni en scen byggs den av podier helt efter
era behov, och där både storlek, höjd och form kan anpassas.
Backstage
Utanför – vid sidan av lokalen – finns ett backstageområde med ett mindre
kök utrustat med kylskåp, mikro, vattenkokare, kaffebryggare, diskmaskin och
köksutrustning. Här finns även stolar, bord, strykbräda, strykjärn och en RWC
med dusch. I backstageområdet finns också fyra loger, varav två har egen
toalett och dusch.

08

Mat & dryck
Vår samarbetspartner Clarion Hotell & Kongress har serveringstillståndet i och
utanför lokalen och erbjuder försäljning av varma och kalla drycker, vin, öl, fika,
varm och kall mat.
Du väljer om försäljning ska ske inne i Kuben eller strax utanför, beroende på
vad som passar ert arrangemang bäst.
Foajé/CA6
Foajén utanför Kuben kan också bokas i samband med evenemang. Här finns
plats och möjlighet att uppföra en scen och/eller till exempel ha servering,
mingel, och efterfest/dans. Ytan passar också för mässa, utställning, försäljning
av merchandise, presskonferenser etc. En skiljevägg kan avgränsa lokalen från
den större foajén, om en viss avskildhet från resterande öppna ytor önskas.
Green Room
Vid behov av fler rum så finns en trappa upp, i anslutning till Kubens foaje, ytterligare en lokal om 156 m² (12,6 m *12,4 m) med stora fönster mot Malmö Lives
öppna ytor samt ut mot torget. Lokalen erbjuder projektor, duk, ett enklare PA,
tillgång till 2 mikrofoner och möjlighet att koppla upp dator via HDMI. Lokalen är
i övrigt tom i sitt standardutförande men möbleras efter behov. Förutom att här
till exempel kan hållas avskilda möten och konferenser, luncher och middagar
etc, passar lokalen bra för presskonferenser och/eller som intervjurum.
Garderob
I anslutning till Kuben finns garderob med kapacitet för 350 ytterplagg.
Behövs mer utrymme finns ytterligare garderob att tillgå.
Toaletter
I anslutning till Kuben finns ett par toaletter. Behövs fler så finns det fler
toaletter, och det finns fler cirka 50 meter bort.
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FAKTA KUBEN
Kapacitet:
Maximal kapacitet sittande: 350 platser
Kapacitet teleskopläktare/gradäng: 202 platser (-12 platser vid behov av
mixerplats)
Kapacitet golvyta sammankopplade stolar: 150 platser
Maximal kapacitet stående: 600 platser
Golvyta: ca 430m2
Invändig takhöjd: 12 m
Projektor och projektorduk installerat
Riksteaterns färgklassning: Svart+
Plats för 2 mobila barer
Scen:
Ingen fast scen, men en podiescen på valfri höjd i storlek 4*5 meter ingår och
kan enkelt anpassas efter önskade behov.
FOH:
FOH kan byggas utifrån behov. Används gradängen finns möjlighet att bereda
plats högst upp för att ge goda förutsättningar för tekniker.

Teknik/utrustning som ingår i grundhyran:
Mixerplats med mixerbord för ljud och ljus
Projektor + projektorduk
PA
4 mikrofoner
4 monitorer
Befintlig ljusrigg
Hörslinga
Personal som ingår i grundhyra:
1 ljustekniker á 8 timmar
1 ljudtekniker á 8 timmar
16 publikvärdstimmar

Se malmolive.se för mer information om:
• Technical Specifica
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Kanalscenen
Kanalscenen är placerad i foajén på Malmö Lives entréplan med utsikt över
kanalen och promenadstråket på trädäcket alldeles utanför. Scenen kan vridas
och vändas i olika riktningar beroende på arrangemang och publik, och man
kan välja att ha fri insyn från promenadstråket eller skärma av med ett vackert
scendraperi. Publiken kan både vara stående med/utan ståbord och/eller vara
sittande – vid cafébord eller i biosittning.
Café
I foajéområdet kring scenen finns ett café som öppnar 1 timme innan konserten
startar. På menyn finns oftast smörgåsar, bullar/motsvarade, snacks och dryck.
Det går även att förbeställa via hemsidan så mat & dryck står serverat vid borden
eller i pausen vid konserter på Kanalscenen. Öppettider kan vara flexibla, liksom
om man vill ha pausservering eller inte. Detta beslutas i samråd med ansvarig
produktionsledare.
Garderob
Garderoben öppnar en timme innan konsert. Vid mindre evenemang erbjuds
klädställningar eller så hänger man sin jacka vid stolen. Detta bestäms tillsammans med produktionsledaren.
Toaletter
Det finns både herr- och damtoaletter samt RWC med skötbord.
Entré
Man kan välja att släppa in gäster via entrén från kanalsidan, eller så är det
öppet i hela foajéområdet/entréplanet på Malmö Live, och då spärras endast
själva ingången till Kanalscenen av.
Tillgänglighet
Eftersom scenen är belägen på entréplan utan trösklar är området lättillgängligt
för t ex rullstolar och rullatorer.
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FAKTA KANALSCENEN
Kapacitet:
Maximal kapacitet 100 personer vid cafésittning
150 personer vid biosittning
200 personer vid stående publik
Scen:
Bredd: 4 m
Längd: 5 m
Höjd: 40 cm
Kanalscenen har en fast teknik som används vid mindre konserter och samtal.
Vid större arrangemang anpassar vi tekniken efter behov.
Ljud:
EPA från D&B med extra delay-högtalare.
4 trådlösa mikrofoner
Mixerbord
Ljus:
Frontljus och led-ljus för infärgning.
Projektion:
Projektor och projektorduk i format 16:9
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BILJETTFÖRSÄLJNING
Biljettförsäljning till ditt arrangemang sker via vårt biljettsystem Tessitura.
Då ingår ett generöst paket i form av marknadsföring och synlighet i Malmö
Lives kanaler och nyhetsbrev.
För att täcka kostnader för vårt biljettcenter och marknadsföring läggs en
serviceavgift på ditt biljettpris (se separat specifikation nedan) som betalas
av biljettköparen.
Vi drar också en systemavgift om 3% av försäljningssumman efter att
serviceavgift och moms (förnärvarande 6%) är fråndraget. Systemavgiften
täcker kostnad för biljettsystemet.
Serviceavgift - trappa:
Ditt biljettpris
Serviceavgift
< 100 kr
10 kr
100-199 kr 		
20 kr
200-299 kr 		
25 kr
300-399 kr 		
30 kr
400-499 kr 		
35 kr
500-599 kr 		
40 kr
600 och > 		
45 kr

Malmö Live Konserthus / Biljettförsäljning

14

15

