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For ret ni n gs over t agelse
Jeg me ddeler her ve d det ære de publikum i by o g på la nd, at jeg
har over t aget sme demest er He degaards sme de- o g maski nværkst e d på Klost ret i Haderslev. Jeg a nb efaler hereft er for ret ni n ge n
me d alt i nde nfor klej nsme de- o g maski narb ejde, såvel nybygni n gs- s o m på reparatio ns o mrådet . St or t eller li lle arb ejde, så
t al me d os, vi er specialist er o g giver D em ger ne ti lbud ude n
forbi nde nde.
Me d hi lse n Je ns C. P r ieb e.
I he nhold ti l ove nståe nde rett er jeg her ve d e n t ak ti l mi ne
ma n ge ku nder overalt i la ndsdele n for de n t r ofasthe d o g ti llid,
der i ge nnem åre ne har været vist for ret ni n ge n o g udt r ykker
samtidi g t håb et o m at samme må over føres ti l mi n eft er følger.
Me d hi lse n Mads J. He degaard .

Avisudklip fra 17. september 1960

PRIEBE HOLD ApS, der er en familieejet nichevirksomhed indenfor sceneteknisk udstyr, har leveret produkter af
høj kvalitet siden 1960 til underholdningsbranchen i ind- og udland.
I dag hører PRIEBE HOLD til en af de førende danske leverandører indenfor branchen.
Med de mange års erfaring i rygsækken samt projektstyring af mange store installationer i Danmark gennem årene, herunder
blandt andet DR-Byen, Operaen i København samt Musikkens Hus i Aalborg er firmaets vigtigste kerneværdier høj faglig kvalitet,
punktlighed, rettidig omhu samt fleksibilitet.
Erfaringerne har gjort, at PRIEBE HOLD i dag har fundet balancen mellem ekspansion og nicheproduktion og ligeledes har haft
evnen til med tidens teknologi at videreføre det ældgamle håndværks bedste traditioner.

Kompetent og fleksibel
PRIEBE HOLD ApS har indtaget en førende position som en kompetent og fleksibel leverandør indenfor scenetek nik tak ket være
vores faste stab af dygtige og udvik lingsorienterede samarbejdspar tnere og medarbejdere. Netop der for k an PRIEBE HOLD ApS
tilbyde scenetek niske løsninger af høj k valitet leveret til tiden.
PRIEBE HOLD ApS hviler ik ke på laurbærrene. Det er en central
del af forretningsstrategien, at vi hele tiden er på fork ant med
fremtidens k rav til scenetek niske løsninger og sik kerheden forbundet med disse opgaver, og samtidig vil vi styrke vores værdi
som scenetek nisk samarbejdspar tner.
Er faring er den bedste læremester
Næsten hver dag bliver vi mødt med nye k rav og ønsker fra vore
kunder. Vi bliver konstant mindet om, at vi ik ke bare k an læne
os tilbage og være tilfredse med det, vi har opnået. Der for har vi
oparbejdet en viden om scenetek nik , der er svær at matche, men
som vi meget gerne vil dele med andre.

Foto: DR

Alt inden for scenetek niske løsninger
Er du på udk ig ef ter en seriøs par tner, der k an levere små og
mellemstore løsninger og samtidig arbejder med komplekse løsninger inden for scenetek nik hver dag?
Kvalitetssik ring er i fokus hver eneste dag
K an du se værdien af en samarbejdspar tner, der tager ansvaret for
at levere scenetek nik af høj k valitet til tiden?
En samarbejdspar tner, der tager ansvar fra star t til slut
Ef terspørger du en par tner, der har fleksibilitet til at imøde komme behovet for f.eks. rådgivning om scenetek nik eller valg af
komponenter til såvel store som små projekter?
Kontakt os og hør nærmere om mulighederne !

ShowHoist

ShowControl

ShowHoist er en ny designet serie af godkendte scenehejs.
De k an anvendes til alle former for løf t af scenografisk ud
styr såsom dekorationer, lysbomme, lysek roner, filmlærred
og meget mere.
Beskrivelse
Hejsene opfylder som standard de danske og tyske regler
for scenehejs BGV- C1.
SWL: 250 kg – 500 kg – 650 kg – 1000 kg.
Dobbelt bremseanordning.
Dobbelt endestopskontakt.
Motorstyring med mulighed for OP-NED kørsel.
Konsol for gulv-, væg- eller lof tmontage.
Op til 6 stk . wirer muligt.
Op til 15 meters løf tehøjde.
Op til 12m/min. hastighed.
Optioner
• Blød star t
• Variabel hastighed
• Encoder
• Loadcelle
• Wiretrommel i stedet for Pilewind
• Håndsving for manuel betjening
• ShowHoist Control styresystem
ShowHoist
Wiretrommel
Løftehøjde i meter *
Hastighed m/sek
Wirediameter, mm
Wire antal
Motorkraft
Strømtilslutning
Egenvægt kg
Sikkerhedsklasse

250 kg
5 til 50m
0,20
5
1-5
0.5 kW
400 volt 3/F/N
175
BGV-C1

650kg
5 til 50m
0,20
5
1-5
0.75 kW
400 volt 3/F/N
200
BGV-C1

På bagrund af den store succes med scenehejset ShowHoist, har vi
udvik let vores egen serie af styresystemer, så der er fuld kontrol
over scenehejsene.

BASIC
Er en lille styreboks med kontakter
for OP og NED med kørsel af 1 hejs
samt et aflåseligt NØDSTOP. Til brug
for enkelstående hejs eller mindre
grupper.
Showhoist
Pilewind
Løftehøjde i meter
Hastighed m/sek.
Wirediameter, mm
Antal wirer
Motorkraft

250 kg
15
0,15
5-6
1-6
0.5 kW

500 kg
15
0,20
5-6
1-6
0.75 kW

1000 kg
12
0,05
6-7
1-6
1.5 kW

ShowControl WIRELESS

HIGHLINE
Serien, der er designet for betjening af større grupper af scene hejs. Væghængt styresk ab med mulighed for samtidig kørsel med
flere hejs. Nøgleafbr yder med kontrollampe for k lar t system.
Nødstop.
Drejekontakter for valg af hejs.
Fjederbelastede tr yk k napper for kørsel OP eller NED.
Tilbehør
•
Remote ( OP – NED – NØDSTOP )
med 10 meter k abel.
•
Frek vensomformer med blød star t og
variabel hastighed.
•
Tilslutning af load sensor.
•
Sor t malet styresk ab.

Den komplette frihed - styring af scene
-hejset med en trådløs fjernbetjening.
Vi k an levere trådløs styring på helt op
til 32 hejs.
Systemet k an specialdesignes og har
mulighed for udlæsning af loadceller.
PRIEBE HOLD ApS har også styresystemer til de helt store behov.
Sammen med vores par tnere k an vi levere den helt rigtige løsning
til selv de største teater, musik- eller operahuse.
Udover de besk revne standard systemer k an vi levere avancerede
computerstyrede systemer til både over- og undermask ineri.

Projektions dug

HVOR

w w w.facebook.com/thorzager

KUNDE

Claus Thorzager

HVORNÅR

2019

HVAD

Koncer t

Sct. Michaelis Kirke

Foto: Hans Kristian Hannibal-Bach

HVOR

Sc t. Michaelis k irke, Fredericia

KUNDE

Sc t. Michaelis k irke

HVORNÅR

2020

HVAD

Akustikgardiner Absorber light + Flex track light
sk innesystem

DR Julekoncert

The Great Gatsby
Odense Teater k an dateres tilbage
til 1796 og er dermed Danmarks
næstældste teater. Det er en af
landets tre landsdelsscener.
Teatret ligger i Jernbanegade,
Odense, hvor det råder over
scenerne Store Scene, Værkste det og Foyerscenen.
Ud over de to scener Store Scene
og Værkstedet, der ligger i
Jernbanegade, råder teatret over
en del af det gamle suk kerkogeri
på Roersvej, hvor scenen Suk ker
kogeriet ligger.

DR Pigekorets julekoncer ter er med årene blevet et
stor t tilløbsstyk ke og en forank ret del af en årlig
juletradition for mange danskere. Koncer terne har
været årets højdepunkt for DR Pigekoret lige siden
1938, hvor koret blev stif tet, og hver t år træder ko ret med ny energi ind i juletraditionerne, med stor
k ærlighed til de smuk ke julesange.

HVOR
KUNDE
HVORNÅR
HVAD

DR Koncertsalen
Julekoncer t
2019
Stålrammer formet som stjerner
beklædt med sprink ler stretch

Foto: Emilla Theresa

HVOR
KUNDE
HVORNÅR
HVAD

Odense Teater
Odense Teater
2019
Konfektionering af 4 stk. TABLEAU
CURTAINS med 100% folder i DARK 300
100% Trevira CS farve goldgelb

LEGO House, Billund

HVOR

LEGO oplevelsescenter, Billund

KUNDE

Fischer Gardiner A/S, Aarhus

HVORNÅR

2016

HVAD

Gerriets sk innesystem
med Fric tion Drive

• LEGO® House består af 8500 k vadratmeter over
jorden og 3400 k vadratmeter k ælder.
• LEGO House bliver 23 meter højt.
• Der er fri adgang hen over LEGO House ad trapper og
terrasser.
• LEGO House kommer til at indeholde et område, hvor
der er gratis adgang. Området udgør k nap en fjerde del af den del af LEGO House, der er over jorden, og
her vil være café og en særlig LEGO butik .
• Den største del af LEGO House bliver for betalende
gæster og består af fire specialdesignede lege zoner

Moesgaard Museum

Foto : LEGO

fra forskellige, men indbyrdes forbundne lege verdner.
Udstillingerne og aktiviteterne i lege zo nerne giver
gæsterne helt unik ke LEGO oplevelser, hvor de både
sk al bruge hoved og hænder. Desuden bliver gæsterne
præsenteret for familievirksomheden og udvik lingen
af LEGO produkterne, LEGO brandet og LEGO. Det nye
LEGO oplevelsescenter på den gamle rådhusplads i
hjer tet af Billund har valgt at få monteret et Fric tion
Drive sk innesystem fra Gerriets til at køre de store akustikgardiner i auditoriet.

HVOR

Moesgaard Museum

KUNDE

Moesgaard Museum

HVORNÅR

2019

HVAD

Blå Markiser

Til udstillingen “På Djengis K ahns stepper ”. Udstillingen på
Moesgaard vil vise, hvordan den nomadiske levevis helt frem
til i dag udgør et fascinerende alternativ til vores egen
bofasthed og er præget af helt andre opfattelser af verden.

HVOR

Musik kens Hus, Aalborg

KUNDE

I par tnersk ab med SBS Bühnentechnik GmbH, Dresden

HVORNÅR

2014

HVAD

5 stk. akustiske canopyer
10 stk. lyshejs
3 stk. højttalerhejs
Komplet akustisk regulering af salen med
TRUMPF 95 sk innesystem med FRIC TION DRIVE og to -lags tæpper i
ALICANTE velour på forsiden og WOOLSERGE på bagsiden.
Komplet sceneopbygning med hæve - og sænkeplatforme.
Diverse scenetek nik til de 3 små sale.

Musikkens Hus, Aalborg
På Aalborgs havnefront med frit udsyn over Limfjorden
finder man Musik kens Hus; nordjydernes musik alske samlingspunkt og en ark itektonisk perle tegnet af det internationalt anerkendte ark itektfirma Coop H immelb(l)au.
Huset består af mere end 20.000 m2 fordelt på ni plan
med bl.a. fire koncer tsale, fem scener, en indbydende
restaurant, en spændende foyer samt under visnings- og
administrations- faciliteter.
De faste beboere er Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske
Musik konser vatoriums Aalborgafdeling, Aalborg Universitets musikuddannelser og musikterapi, Musik kens Spise hus samt Musik kens Hus’ egen virksomhed.

Foto: PRIEBE HOLD ApS

Projektstyring

Foto: PRIEBE HOLD ApS

Slagelse Teater
Slagelse Teater giver dig teateroplevelserne, hvor blandt
andre Vestsjællands Teaterk reds og Musicalscenen sørger
for, at der er fuld gang i scenen på det store nyligt reno verede teater. Med et meget varieret program lægger
teatret årligt hus til forestillinger og arrangementer, hvor
alle k an finde en teateroplevelse, der rammer plet.

Foto: PRIEBE HOLD ApS

HVOR

Slagelse Teater

KUNDE

Slagelse Kommune

HVORNÅR

2016

HVAD

23 stk. elektriske træk ShowHoist 250kg og 500kg
Tæppesk inner og scenetæpper
Lysbomme i salen
Styresk ab og betjeningspanel

Foto: PRIEBE HOLD ApS

Scenebelysning samt lydanlæg

Copenhagen International School, Nordhavn
CIS – Copenhagen International School er grundlagt i København i 1963. Skolen har der for allerede en lang og traditionsrig historie. I dag har skolen 850 elever, der kommer fra 70
forskellige lande, og der er for tsat en øget ef terspørgsel.
Københavnsområdet tiltræk ker i disse år et stigende antal
danske og internationale virksomheder, der har brug for me darbejdere med specialiserede kompetencer, som ik ke altid
er til rådighed i Danmark . Der for kommer mange nye udenlandske familier til landet. Når de sk al vælge arbejdsgiver
og land, er en god skole til børnene et centralt k riterium.
De fleste af familierne er kun en kor t årræk ke i Danmark ,
før de rejser videre, og da en dansk skole pga. sproget of te
vil bremse indlæringen, står en god international skole altid
højt på ønskesedlen. CIS har egen idrætshal, teatersal med
orkestergrav samt black box.
HVOR

Copenhagen International School Nordhavn

KUNDE

ECIS – Ejendomsfonden CIS

HVORNÅR

2016/2017

HVAD

12 stk. motoriserede scenehejs ShowHoist 500kg
Scenetæpper
Projektor og filmslærred
Scenebelysning samt lydanlæg

DGI Hotel Herning

HVOR

DGI Hotel Herning

KUNDE

Advicer, Herning

HVORNÅR

2020

HVAD

Flex track Light sk innesystemer. Grå Scenemolton tæpper

Jyllandsposten Århus

HVOR

Jyllandsposten Århus, Audiotoriet.

KUNDE

JR Dekoration

HVORNÅR

2019

HVAD

Mørkelægningsgardiner. Trumpf 95 sk innesystem
med Fric tion Drive

Foto: PRIEBE HOLD ApS
Foto: PRIEBE HOLD ApS

Mercantec

Messe C Fredericia

Foto: PRIEBE HOLD ApS

HVOR

Mercantec Viborg

KUNDE

Mercantec / Kunstfonden

HVORNÅR

2020

HVAD

Sk innesystemer med Fric tion Drive Flex track light sk inner.
Divina + Camira uld og 2 stk. designtæpper.

HVOR

Fredericia

KUNDE

Messe c Fredericia

HVORNÅR

2019

HVAD

Hal opdelingstæpper. Scenemolton med
keder bånd i toppen

Scandic Falkoner

HVOR

Scandic Falkoner, Frederiksberg

KUNDE

Scandic Hotels/ ATP Ejendomme

HVORNÅR

2019

HVAD

Scenehejs og tæpper

Foto: Afasia Archzine

Scandic Hotels genåbnede i oktober 2019 Falconer Salen
ef ter 2½ års renovering.
Stouenborg ApS har i 5 år arbejdet som rådgiver og pro j e k t l e d e r p å a k u s t i k , l y d , l y s , AV o g s c e n e h e j s f o r AT P
Ejendomme på Falconer Salen.
Desuden har Stouenborg fungeret som rådgiver for Scandic Hotels i forbindelse med installationen af AV

i konferencelok aler og auditor iet, som er udfør t af AV
Centret.
I d e n fo r b i n d e l s e h a r P R I E B E H O L D A p S h a f t e t t æ t s a marbejde med Stouenborg med udførelse af alle scene hejs og tæpper.
Opgraderingen af salens akustik er udfør t sammen med
Eddy Bøgh Brixen, EBB Consult.

DR Den store bagedyst

Dokk 1 Århus
DR´s seersucces Den store bage dyst bliver optaget i et telt foran
Clausholm Slot nær R anders. Den
store bagedyst er et tv-program,
hvor ti af Danmarks bedste amatørbagere k æmper om at vinde
Den store bagedyst. Programmet
er baseret på BBC One -programmet The Great British Bake O ff
fra 2010. Første sæson af pro grammet havde premiere i august 2012.

Foto: Bo Nymann

HVOR

Den store bagedyst, Clausholm Slot

KUNDE

DR

HVORNÅR

2019

HVAD

Bobbinette afdæk ninger foran alle
vinduer samt sok keltæpper

HVOR

Dok k 1, Århus

KUNDE

Atendi A/S, Rødovre

HVORNÅR

2014

HVAD

Scenetek nik til multisalen og børne salen
med 32 stk. 500 kgs EL-taljer, styresys
tem samt 15 stk. lysbomme i Truss-system

Foto: Dok k1

I Dok k1 i Aarhus finder man medier, café, projektrum,
sale, studieceller, legeplads – og meget mere. Her har
du mulighed for oplevelser og aktivitet såvel som ro,
indlevelse og fordybelse. D ok k1 er tegnet af schmidt
hammer lassen architec ts og indgår i omdannelsen af
inderhavnen i Aarhus fra industrihavn til byrum.

Foto: BLOX/Rasmus Hjor tshøj

HVOR

BLOX, København

KUNDE

Züblin A/S, Trige

HVORNÅR

2017

HVAD

Komplet scenetek nik
Komplet AV-udstyr
El-installationer

BLOX og DAC
Dansk Ark itektur Center (DAC ) bliver en vigtig del af BLOX. DAC er,
som Danmarks nationale ark itekturcenter, både en kulturattraktion
for det brede publikum og et professionelt mødested for vidende ling, netværk og udvik ling blandt byggeriets og byudvik lingens
par ter. DAC får udstillingsrum, hvor der er plads til store oplevelser
med internatio nalt format. Her k an børn og voksne gå til ark itektur.
Familier k an sammen bygge by i LEGO eller deltage i andre former
for k reativ læring. Cafeen ser verer k affe eller frokost, for eksempel
fra en af de tre tagterrasser med havneudsigt. Og butik ken vil sælge
bøger og designobjekter. De topmo derne konfe rencefaciliteter og
det store auditorium bliver rammen om netværk , debatter og fore drag. DAC sk al være et naturligt møde sted i byen og i branchen
samt tiltræk ke både et bredt dansk og internationalt publikum.
Dansk Ark itektur Center ligger centralt i bygningen. I de offentlige
udstillingsrum – og i konferencefaciliteterne – bliver der plads til
debat og læring om ark itektur og byggeri. Indgangen til DAC sker
gennem husets hovedindgang: DACs Passage.

Foto: BLOX/Rasmus Hjor tshøj

Lis Sørensen

Lysdesign og scenografi af Johnny Thinggaard Lydiksen

Tivoli Axelborgsalen

HVOR

Lis Sørensen turné

KUNDE

Lis Sørensen

HVORNÅR

2020

HVAD

Center- og sidetæpper syet i SATIN PROJEK T
350 100% Trevira i far ven lys grå m/sor t flettet
bindesnor og kvast samt et bagtæppe syet med
100% folder i hvid slørnessel

HVOR

Axelborg, København

KUNDE

Tivoli

HVORNÅR

2019

HVAD

ISOLDE CS 100% Trevira konfektioneret
på vores egen systue – monteret af vore
egne montører i lof tet på Axelborg

Axelborgsalen er en smuk møde sal i k lassisk stil med høje træpaneler, to imponerende trappepartier og et smukt lysindfald fra
det høje glaslof t. Salen ligger på
Axelborg – sk råt over for Tivolis
Hovedindgang på Vesterbrogade.
Det store og imponerende lok ale
er egnet til mange forskellige
formål, hvor kun fantasien sætter grænser, og bør opleves ved
selvsyn.

Foto: PRIEBE HOLD ApS

Nordsøen Oceanarium

Statens Museum for Kunst

NORDSØENS JÆGERE er en unik
for midlings- og udstillingsoplevelse med fokus på fødek æden i
Nordsøen - helt fra k ysten og til
havets dyb. Udstillingen indeholder led fra det mindste plankton, over stimefisk, til toprovdyr i
form af rovfisk , hvaler og sæler.
Målet er, at NORDSØENS JÆGERE
giver gæsterne en forståelse for,
hvordan alt liv i havet er forbundet
via fødek æden.
Et yderligere element i NORDSØENS
JÆGERE er formidling om den nærliggende natur på udvalgte lok ationer langs med Vestk ysten.

HVOR

Nordsøen Oceanarium, Hir tshals

KUNDE

Nordsøen Oceanarium

HVORNÅR

2020

HVAD

400m2 sor t lof t i sprink lerstof

Foto: PRIEBE HOLD ApS

HVOR

Statens Museum for Kunst, København

KUNDE

Statens Museum for Kunst

HVORNÅR

2019

HVAD

Trumpf 95 sk innesystem med Fric tion Drive fra Gerriets.
Gardiner syet med 100% folder i Dawn-2 fra Kvadrat

Holmegaard Værk

Mark Le Fêvre
På Holmegaard Værk udstilles de impo nerende samlinger med mere end 42.000
unikke Holmegaard-glas og 6.000 uni k k e s t y k k e r K ä h l e r - k e r a m i k , d e r fo r t æ l l e s l e v e n d e h i s t o r i e r f r a b å d e v æ r ksteder og tegnestue, og hænderne får
lov til at udforske materialerne i de arbejdende glas- og keramik værksteder. Et
team af glasmagere i særk lasse arbe jder i det nye og ultramoderne glasværksted, hvor de i samarbejde med
gæstekunstnere og - designere blæser
ideerne til live og fylder glasbyen med
k reativ virkelyst for hele familien.

HVOR

Holmegaard Værk

KUNDE

Holmegaard Værk

HVORNÅR

2020

HVAD

Montering af ca. 130 meter Flex track
Light sk inner og vores systue konfektioneret akustiktæpper i CAMIRA Blazer

M e d re s p e k t fo r h i s t o r i e n e r u d s t i l lingerne bygget op om kernen i det internationalt anerkendte glasværk . Værks t e d e r n e o g o v n e n e s t å r, s o m d e blev
forladt i 2008. Som hjer tet i Holme gaard Værk har de bevaret deres vigtige
status.

“ Tak , tak og atter tak ”. Det var ordene, der fløj igennem mit hoved, da jeg lavede mit aller første onemanshow “BØVL” for næsten
20.000 glade mennesker. Showet blev præcis, hvad jeg håbede på.
Charmerende, selvudleverende og frem for alt sk ide hamrende sjovt.

HVOR

BØVL

KUNDE

Mark Le Fêvre

HVORNÅR

2019

HVAD

Bagtæppe i Wool Serge blå

Rytmisk Musikkonser vatorium

Cirkusrevyen
Cirkusrevyen er Danmarks største
revy, beliggende på Dyrhavbakken
nord for København.
Den blev grundlagt i 1935 af restauratør Carl Pehrsson, skuespilleren
Osvald Helmuth, Oscar Holst og
musiker Herman Gellin. Cirkusrevy en spiller i teltet ved Bakken.

Foto: Cirkusrev yen

HVOR

Rytmisk Musik konser vatorium, København

KUNDE

Rytmisk Musik konser vatorium

HVORNÅR

2015

HVAD

Truss sk innesystemer m/ scenetæpper
Foto: PRIEBE HOLD ApS

Det yngste musikkonservatorium i Danmark Rytmisk
Musik konser vatorium er det yngste musik konser vato rium i Danmark . Skolen ligger på Holmen i København
og besk æf tiger sig med uddannelser inden for musik-

g e n r e r s o m j a z z , p o p, h i p h o p, r o c k o g e l e k t r o n i s k .
Skolens 7 uddannelser er i dag besat af ca. 200 elever.

HVOR

Cirkusrev yen, Klampenborg

KUNDE

Cirkusrev yen

HVORNÅR

2016

HVAD

Buede sk innesystemer

Danfoss

Dansk Talentakademi
Dansk Talentak ademi er en selvejende institution og blev etableret i 2010. D er er fem k unstner iske linjer på Dansk Talentak ademi og ca. 140 elever i alt. Dansk Talentak ademi tiltræk ker både nationale og internationale kunstnere.

HVOR

Danfoss

KUNDE

Get Visual

HVORNÅR

2020

HVAD

FlexTrack Light sk innesystemer. Grå Satinmolton
tæpper og sor te Scenemolton CS tæpper

Foto: Realdania

HVOR

Holstebro

KUNDE

Dansk Talentak ademi

HVORNÅR

2020

HVAD

Akustiktæpper Wool Serge

Foto: PRIEBE HOLD ApS
Foto: PRIEBE HOLD ApS

Det Kongelige Teater, Skuespilhuset
Skuespilhuset er placeret helt ud til vandet ved Kvæsthusbroen i Frederiksstaden og har i alt tre scener med plads til
hhv. 650, 200 og 100 tilskuere. Selve huset er i alt 20.000
m 2 og er tegnet af de danske ark itekter Boje Lundgaard og
Lene Tranberg (Lundgaard & Tranberg), der i 2002 vandt Kulturministeriets ark itektkonkurrence. Det stod færdigt den 1.
oktober 2007 og åbnede i februar 2008 med en opsætning
af Shakespeares Hamlet. Skuespilhuset er kubistisk ligesom
Operahuset i Oslo.

HVOR

Skuespilhuset, København

KUNDE

Det Kongelige Teater

HVORNÅR

2012 -

HVAD

Ser vice - og sik kerhedsef tersyn
Scenetæpper
Filmlærreder

Foto: Skuespilhuset

Comedy Zoo

Kulturhuset Harmonien
Foto:Comedy Zoo

Hele Danmarks standup -scene skulle
have en stor opdater ing med nye
elektriske lyshejs samt skinnesytemer
til inddækning. Opgaven var planlagt
til at bliveudfør t mandag og tirsdag.

Kulturhuset Harmonien i Haderslev, som
blev bygget i 1996 har fået den helt
store opdatering med flere nye elektriske
scenehejs samt en komplet ny inddæk ning
–man har også udskiftet den gamle
teleskoptribune.

I sidste uge ringede Mar tin Andersen fra Comedy Zoo og for talte, at
vi havde fået en “udfordring”. Anden
“Anders Matthesen” ville komme mandag af ten og teste jokes. Vi pak kede
alle dele k lar søndag, og mandag morgen kør te 4 af vore gode montører afsted. K lok ken 17.56 var scenen k lar
med nye hejs og sk inner.
Anden gik på, og det blev en fantastisk af ten.
Foto: PRIEBE HOLD ApS
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Comedy Zoo, København

KUNDE

Anders Matthesen
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2019
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Sk innesystem samt lyshejs

Foto: PRIEBE HOLD ApS

HVOR

Kulturhuset Harmonien, Haderslev

KUNDE

Kulturhuset Harmonien
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2019

HVAD

Scenehejs

TV2 Danmark, Odense

HVOR

T V2 Danmark, Odense

KUNDE

T V2 Danmark

HVORNÅR

2019

HVAD

FlexPipe samt akustiktæpper i sor t Wool Serge

Via University, Nørre Nissum

I det nye news room i Odense har vi monteret vores nye runde sk inne, FlexPipe, i
hvid far ve med akustiktæpper syet i sor t
Wool Serge. Opgaven bestod i at dæmpe a k u s t i k k e n s a m t f j e r n e re f l e k t i o n e n
f r a glasvæggen, som blev løst med tæp per s ye t m e d 7 5 % fo l d e r i e n 5 0 0 g r / m 2
engelsk uld.
HVOR

Via University, Nørre Nissum

KUNDE

Via University

HVORNÅR

2019

HVAD

Elektriske ShowHoist 250 kg scenehejs

Foto: PRIEBE HOLD ApS
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Sønderjyllandshallen i Aabenraa

Museet for Søfart i Helsingør

HVOR

Sønderjyllandshallen, Aabenraa

KUNDE

Sønderjyllandshallen

HVORNÅR

2020

HVAD

Showhoist 250 kg, samt et Highline styresystem

HVOR

Museet for Søfar t, Helsingør

KUNDE

Museet for Søfar t

HVORNÅR

2020

HVAD

Mørk lægningstæpper og sk innesystemer

Foto: Ark itekt-Firma.dk

Arrangementerne omfatter møder- og kongresser,
publikumsudstillinger og mindre fagmesser samt en
lang ræk ke teater forestillinger, shows og koncer ter.
Hallen er centralt placeret i centrum af Aabenraa.

Udstillingen “Fr ihedens Vær ksted ” sætter
fokus på livet og rejserne med Nordkperen.
I udstillingen k an man bl.a. opleve k lip fra
rejserne med Nordk aperen og ik ke mindst
en lang ræk ke af Troels K løvedals private
ejendele.

Foto: PRIEBE HOLD ApS

Udstillingen er lavet i et samarbejde mellem
Tr o e l s K l ø v e d a l , o g N a t u r h i s t o r i s k Muse um i Aarhus.

Foto: Museet for Søfar t

TIVOLI - Nøddeknækkeren

Sct. Knud Skole, Århus

HVOR

Tivoli, København

KUNDE

Tivoli Balletteater

HVORNÅR

2018

HVAD

LED -stjernetæppe i sor t Helena CS velour 100% Trevira

Foto: PRIEBE HOLD ApS

Tivoli Balletteater har produceret juleballetten “Nøddek næk keren” i Tivolis
Koncer tsal i år 201 2, 2014, 2016 og 2018. En forestilling Dronning Margrethe
II er scenograf på.
Samarbejdet med Dronningen går tilbage til 2001, hvor hun blev tilk nyttet
Pantomimeteatret som husscenograf. Her har hun siden sk abt dekorationer
og kostumer til en ræk ke eventyrballetter.
Til denne forestilling fik vi ordren på et LED-stjernetæppe syet i sor t Helena
CS velour 100% Trevira med en stjernehimmel i blå-hvide stjerner samt TIVOLI
por ten i hvide stjerner.

Skt. Knuds Skole er en fri grundskole med ca. 450 elever fra
0. – 10. k lasse. Skolen holder til i en gågade kun få 100 m
fra banegården i Aarhus. Med en beliggenhed i centrum
udnyttes Aarhus’ byrum og de mange aktiviteter, musik alske og
kulturelle tilbud og arrangementer.

HVOR

Sc t. Knud Skole, Århus

KUNDE

Sc t. Knud Skole
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FlexTrack Light sk innesystemer med
akustikgardiner syet i blå scenemolton.

Foto: Tvioli

Foto: PRIEBE HOLD ApS
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DR-Byen, Koncer tsalen

KUNDE

Danmarks Radio

HVORNÅR
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Ser vice - og sik kerhedsef tersyn

HVOR

DR-Byen, Studio 2

KUNDE

Danmarks Radio

HVORNÅR
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2 k ranbaner med 4 stk. 500 kgs
hejs til nyt PAanlæg.

Foto: DR

DR-Byen – Koncertsalen

DR Byen – Studio 2

Danmark har et koncer thus i verdensk lasse: DR Koncer thuset. Det
åbnede i 2009, og er tegnet af den berømte franske ark itekt Jean
Nouvel, og er en af Danmarks store ark itektoniske attraktioner.
Mark ante valg og store kontraster præger DR Koncer thuset. Bag
den mark ante blå facade spiller foyerens rå udtr yk op til de fire
unik ke sale, der hver især er sk abt med vidt forskellige ark itektoniske særpræg. Den franske ark itekt ville bygge en moderne udgave
af forrige århundreders mark ante k atedraler. Jean Nouvel var fascineret af det gamle R adiohuset på Frederiksberg, der blev tegnet
af Vilhelm Lauritzen i 1930’erne, og lod sig inspirere af far ver og
materialer der fra.

Studie 2 – himmelsk lyd i rustik ke omgivelser. Storbyagtigt.
Rustikt. Og dødhamrende cool. Det er nogle af kendetegnene ved
DR Koncer thusets Studie 2. R ammen er sat for både vilde fester og
intime koncer ter. Stilen er inspireret af de store produktionsstudier i Holly wood. Upolerede lagerbygninger er også blandt associationerne, når man træder ind i det største af underetagens studier.
Væggene er bek lædt med store plader i birketræ, der k an justeres
for at ændre ef terk langen. Studiet fungerer både som prøvesal og
koncer tsal og har plads til 749 stående og 550 siddende publikummer. Selve scenen er identisk med den i Koncer tsalen, men
publikums faste pladser er her erstattet af fleksible stoleræk ker.
Foto: DR

PRIEBE HOLD ApS er leveringsdygtig indenfor:
• scenetekstiler
• scenetæpper
• skinnesystemer
• projektionsfolier og lærreder
• dansegulve
• scenepodier
• mobile scener
• truss-systemer
• scenehejs
• scene-elevatorer
• specialgardiner i form af stål og kobber etc.
• samt akustikreguleringer af forskellig art
• ser vice- og sikkerhedseftersyn.

www.priebehold.dk

