
Ljud
Fördjupning

Fördjupningskurs för vaktmästare och andra intresserade

Stiftsgården Rättvik 27-28 september 2021

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon



Ljud, fördjupning
Det finns mycket att lära och fördjupa sig inom ljudets underbara värld, 
särskilt då ljudet finns och ska uppfattas och uppskattas i våra kyrkor – 
och som nu är högaktuellt, även med god kvalitet i streamad version.
Stiftsgården erbjuder nu en efterfrågad tvådagarskurs som bygger
på att du gått ”Ljud och ljus del 1”. Vi har under ett antal år kört 
välbesökta och uppskattade utbildningstillfällen tillsammans med Dag 
Bergkvist på Sontax som även är kursledare för denna. Kursdagarna 
kommer att innehålla både teori och praktik.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och reserverar oss för ändringar p g a 
pandemin. Deltagarantalet är i dagsläget kraftigt begränsat och kan komma att 
kompletteras med några digitala platser. 

Välkomna!

Innehåll i korthet
•	 Mikrofonernas olika upptagning och karaktär
•	 Uppmickning av olika instrument
•	 Fördjupning inställning av equalizer
•	 Inställning av kompressor och gate
•	 Olika sätt att spela in ljud
•	 Medhörning och inställning av medhörningsljud
•	 Tidsfördröjning (delay) av högtalare

Onsdag 27 september
09:30 Kaffe och smörgås
10:00 Uppmickning av olika instrument. 
  Olika mikrofoners karaktär.
12:00 Lunch
14:00  Fortsatt uppmickning och 
  inställning av equalizer, 
  kompressor och gate. 
  Inkl kaffe
17:00 Middag
18:00 Praktiska övningar, inspelning av ljud
20:00 Ostbricka
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Torsdag 28 september
08:00 Frukost
09:00 Inspelning av ljud. Inkl kaffe
12:00 Lunch
13:00 Medhörning och inställning av medhörningsljud
15:00 Kaffe och hemfärd

Kursledare är Dag Bergkvist.
Dag har erfarenhet av ljud-
anläggningar i kyrkomiljö ända 
sedan 90-talet. 1998 startade
han sitt första företag Sound-
mind med inriktning på just ljud 
i kyrkor. Dag arbetar sedan 2005 
på företaget Sontax med 
försäljning och installation av 
ljudanläggningar, hörslingor, 
ljus- och bildsystem främst till 
kyrkor men även övriga 
samlingslokaler, hörsalar etc.

Då Dag till vardags kontinuerligt  
möter och utbildar kyrkopersonal  
är det både ett naturligt och  
välkommet steg att få genomföra en mer fokuserad utbildning 
för de som dagligen använder både belysnings-/ljus- men även 
ljudanläggningar i kyrkomiljö. Utbildning av vaktmästare och de 
som sköter ljus och ljud i våra kyrkor är en viktig del i människors 
upplevelse av kyrkan. Tilläggas kan att Dag även är musiker och 
musikproducent, vilket bidrar till en god förståelse även för musikernas 
situation vad gäller ljud i just kyrkomiljö.
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I Enhetens kapell på Stiftsgården hålls andakter kl 8, 12 och 20 
varje dag. Mässa tisdag kväll, torsdag morgon och lördag kväll 
(med reservation för ändringar under pandemin). Alla som önskar 
närvara är varmt välkomna!



Kursavgift:    4 225 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    2 235 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   1 980 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    1 980 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 425 kr

Upplysningar: 
Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00, 
e-post: program@stiftsgardenrattvik.se

Anmälan senast 27 augusti (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig   
till våra kurser!

Bekräftelse: 
Mer information finns på bekräftelsen du får en månad innan din 
planerade vistelse hos oss.

Med reservation för ändringar.
Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt 
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras 
endast kursavgift.
  Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050.
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