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Vi har modtaget denne efterlysning fra folkene bag det spændende ON OFF arrangement i
Radiohuset.
Fat nøglen og telefonen og hjælp med at synliggøre EDR og amatørradioen i Radiohuset.

Jeg leder efter radioamatører, vi kan kalde dem “værter”, som kan skabe et “hjemme hos
EDR” – stemning i foyeren på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium lørdag d.
9.marts.
Vi har brug for en flok af minimum 5 radioamatører, der har lyst til at invitere publikum
indenfor, så at sige.
De skal tage diverse udstyr med:
• radio
• morsenøgle
• laptops m. kabler mm.
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• evt. generator
• evt. batteri
Eventuelt: EDR-blade eller andre ting og sager, gerne af teknisk art der kan være sjove at
have med.
Der vil være internetopkobling, strøm og en enkelt linie ud af huset.
Dem vi leder efter skal kunne være i Radiohuset på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium på Rosenørns Allé 22 fra kl. 11:30-18:30 – hvis det e helt umuligt med
hele dagen, kan vi godt finde ud af det.
Jeg har sørget for frokost, en lækker sandwich + vand til alle, der medvirker om lørdagen.
Planen er:
kl. 11:30-12:30 Værterne indretter foyeren med diverse udstyr på et stort bord (jeg finder
også stole til værterne)
kl. 12:30-13:30 – Generalprøve – dvs. afvikling af det der skal foregår på de fire scener, som
foyeren ligger imellem. (Her kan vi arrangere det sådan at “værterne” på skift kan forlade
bordet og opleve det, der foregår på scenerne.)
kl. 13:30-14:30 – frokost – (Hvis det er godt vejr, kan vi jo gå på tagterrassen og se
radiotårnet blinke:-)
kl. 14:30 – `Klar Scene´ – dvs. sidste tjek på at det hele er som det skal være til publikum
kommer.
kl. 15:00 -18:00 – publikum kommer.
kl. 18:00-18:30 – vi pakker sammen.
Jeg kommer naturligvis til at guide og hjælpe “værterne” hele dagen.
Der vil også være andre medvirkende, musikere og komponister på de fire scener + Helle
og andre teknisk ansvarlige.
Jeg vil meget gerne tale med hver enkelt, så de ved hvad der foregår, og vi kan lave en god
aftale.
Nanna C.Rohweder
Dir. Audience Development
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