
Spillestedet i Ringkøbing

Vedlæg
 - koncertsal og fysiske rammer

Foreningen Medspil arbejder på etableringen af et nyt spillested og 
aktivitetshus i Ringkøbing.
Projektet forventes at stå færdig i foråret 2012.

Huset skal danne rammerne for koncertaktivitet for professionelle såvel som 
amatørmusikere.
Det skal være et spillested i klassisk forstand, med fokus på den rytmiske 
musik i alle dens former.



Fig. 1: Grundplan. Gule arealer er eksisterende forhold, som renoveres og 
ombygges. Orange område er nybygning som forbinder de eksisterende 
bygninger 

Fig. 2: Plantegning, 1. sal



Koncertsal
Dimensioner

• Salen måler 8x16 meter i grundplan
• der er 6 m høje vægge, 9 m til kip

Overflader
Vægge:

• Alle vægge er murstenvægge, i vandskuret udførelse. 
• Endegavle med store port- og glaspartier
• Væggene er pt delvist dækket af kakler, som dog fjernes, og væggene vandskures.

Gulv
• Gulvet bliver Alloc træ-laminat. 

Loft
• Loftet beklædes med 40 mm mineraluld. Såkaldt 'lydloft'. Loft forbliver åben til kip

Scene
Scenen placeres i portenden, og forventes at optage hele bredden af salen(8 m)
Scenens dybde bliver ca. 4 m 

Publikumskapacitet
• Stående: anslået 225 (afhænger den endelige lyd- og lys løsning)
• Siddende: 130-140(stolerækker)

Billedemateriale

Fig. 3: Den tomme hal, som den står i dag. Røde pile markerer billederækken 
herunder med placering og kameraretning.
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Billede 1: Gavl fra gårdareal ved kommende indgangsparti

Billede 2: Koncertsal set fra indgang mod port/sceneområde



Billede 2_2: Sceneområde. Maskinrum, indrammet med rødt, fjernes 

Billede 3: Koncertsal. Kig mod port/sceneareal. Træplateau, markeret med 
rødt, fjernes



Billede 3_2: Kig til kip. Luftanlæg, markeret med rødt.

Billede 3_3: Elementer som fjernes i koncertsal markeret med rødt. Rummet 
står herefter rektangulært, og uden forstyrrende elementer i tagkonstruktionen



Billede 4: Gulv publikumsareal. Kig mod døråbning ved scene.

Billede 5: Sidevæg koncertsal. Rød markerer åbning til bar/lounge areal



Billede 6: Sceneareal ved maskinrum, som fjernes

Billede 7: Koncertsal. Udsigt fra sceneareal mod endegavl med glaspartier



Billede 8: Koncertsal. Udsigt fra døråbning ved scene.

Billede 9: Gavl ved port/sceneende.



Billede 10: Areal foran scene åbning
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