Faktablad:
Kursus for efterskole- og højskoleundervisere,der arbejder med
lysteknik og lydteknik i deres undervisning.
Kort overskrift: KURSUS I LYS- OG LYDTEKNIK.
Lang overskrift: Kursus for efterskole- og højskole-undervisere der arbejder med lyd-, lys- og videoteknik
(eventteknik) i undervisningen.
Tid: To dage: Tirsdag den 27. september og onsdag den 28. september.
Sted: Event- og AV-teknikeruddannelsen, EUC-Nord Hånbækvej 50, 9900 Frederikshavn.
Kort beskrivelse: Målrettet kursus til undervisere der arbejder med lyd-, lys- og videoteknik (eventteknik) i
undervisning og undervisningsprojekter. Første kursus i noget der gerne må udvikle sig til en årlig tradition baseret
på ønsker fra målgruppen.
Pris: 1.250,- incl. moms, fuld forplejning og overnatning.
Tilmelding: Per mail/tlf til uddannelsessekretær Stine Mann Madsen; smm@eucnord.dk / 72246533
Program – kort version:
Tirsdag den 27/9:
9.30 – 10.00. Ankomst.
10.00 – 10.15. Velkomst og rundvisning.
10.15 – 12.00. Eventrigning. (Underviser: Faglærer Niels Østergaard)
12.30 – 20.00. Lysteknik (Underviser: Faglærer Peter Fisker)
Onsdag den 28/9:
8.15 – 14.45. Lydteknik (Underviser: Mogens Nørgaard)
14.45 – 15.30. Uddannelsesmuligheder for jeres elever, og evaluering af kurset. (Mogens Nørgaard og Niels
Østergaard).
Information om indhold m.m.: Niels Østergaard. noe@eucnord.dk / 72246475
Mere udførlig beskrivelse:
Eventteknikeruddannelsen har gennem årene modtaget mange unge hvor interessen for vores verden er opstået
under et efterskole- eller højskoleophold. I en branche hvor motivation og engagement er vigtige drivkræfter, har
den `ild i øjnene´ de er kommet med fra jer, båret dem igennem vores uddannelsessystem. Det har beriget branchen
med mange dygtige og kreative teknikere.
Vi vil gerne give noget igen, og være med til at gøre det endnu bedre. Derfor vil vi gerne starte en tradition med et
årligt kursus hvor vi tager diverse emner op, som både kan give jer ny viden, inspirere til undervisningsforløb og give
indsigt i de muligheder eleven har efter opholdet hos jer.

Vi håber at I vil komme med ønsker til indholdet på sigt. I ved hvad I har brug for. Vi har sammensat programmet for
i år, men vil meget gerne have ønsker til de kommende kurser.
Detaljeret program:
D. 27/9:
Kl. 9.30 til 10.00: Ankomst, kaffe og rundstykker.
Kl. 10: Velkomst og rundvisning på uddannelsen.
Kl. 10.15 – 12.00: Eventrigning – principper, jura og standarder. Hvilke kompetencer kræves der af underviseren,
hvad må elever arbejde med, hvad må man før der skal søges byggetilladelse, og hvordan gøres det. Underviser:
Faglærer Niels Østergaard.
12.00 – 12.30: Frokost
12.30 – 14.30: Lysteknik. Den udvidede farvelære, lyskilder, lampetyper, dmx, strøm og elsikkerhed.
Underviser: Faglærer Peter Fisker
14.30 – 15.00: Kaffe&Kage
15.30-18.00: Lysteknik (fortsat)
18.00 – 18.30: Aftensmad.
18.30 – 20.00: Lysteknik. (fortsat)
D. 28/9:
(Morgenmad på hotel)
8.15 – 10.00: Lydteknik. Med udgangspunkt i signalvejen arbejder vi os ind i lydmikseren og dens funktioner. Vi
kommer også forbi mikrofoner, trådløse mikrofoner, højttalere, forstærkere og filtre, samt en del lydfysik som
naturligt hører sammen med de øvrige emner.
Underviser: Faglærer Mogens Nørgaard
10.00-10.15: Kaffepause
10.15 – 12.00: Lydteknik – fortsat.
12.00 – 12.30: Frokost.
12.30 – 14.30: Lydteknik – fortsat.
14.30 – 14.45: Kaffepause
14.45 – 15.30: Uddannelsesmuligheder for jeres elever efter opholdet hos jer. Hvordan kommer de videre og hvad er
vigtigt de får med fra jer.
Evaluering af kurset. Hvad skal vi have med næste gang?
15.30: Tak for denne her gang.
Niels Østergaard og Mogens Nørgaard

Underviserne:

Peter Fisker. Lys-tekniker og -designer. Har turneret verden rundt med forskellige kunstnere i en årrække. Og har
været involveret i utallige events og festivaler. Ansat på EUC-Nord siden 2019.

Mogens Nørgaard. Lydtekniker, musiker, producer og lærer. Har arbejdet professionelt med lyd i studie- og
livesammenhænge siden starten af firserne. Kendt – og elsket – på alle danske spillesteder. Oprindelig uddannet
fysik- og musiklærer. Ansat på EUC-Nord siden 2011.

Niels Østergaard. Baggrund i en mangeårig karriere som lydtekniker og selvstændig event-entreprenør. Har været
med til at grundlægge og udvikle eventteknikeruddannelsen fra starten. Tilknyttet EUC-Nord siden 1996. Fastansat
fra 2007.

