Riggkursen ingår i ”Certifiering för scenbyggare/scentekniker”
Målgrupp:
Riggkursen vänder sig till personalkategorier som arbetar på scengolvet eller på ett
scenbygge i golv eller marknivå.
Kursen vänder sig till scen och teatertekniker, men även till scenbyggare, ”humpare”
stageshands, turnétekniker m.fl. Arbetsuppgifter så som riggar rår, bygger tross, hänger
lampor och PA, slinga tross men också turnétekniker eller andra förekommande
arbetsuppgifter.
Kursensmål:
Grundläggande kunskaper i riggning av rår. Färdigheter av koppling av rår, riggning av
ljusutrustning, ridåbanor och PAn. Färdigheter i de vanligaste knoparna och terminologin i
samband med riggning. Färdigheter i att använda och sätta samman tross och att ”sätta”
sling och andra upphängningsanordningar. Ha kunskaper i säkerhetsanordningar och
brandsäkringar.

Förkunskaper:
Erfarenhet av arbete på en scen eller scenbygge, ”hump” eller liknande.
Kurstid:
3 dagar
Kurslärare:
Rigg Olle
Dick Granberg
Pontus Friberg, Petter Rimfors
Klädsel:
Oöm klädsel och bra skor
Kursinnehåll:
Dag 1

Materialkännedom; Vajer,

presslås, kätting, rapidlänk, kabinkrok, schackel, linlås, o-ring, swivel, sling

sammankoppling. Knopar
Dag 2

Personligsäkerhet
Stegar och lyftanordningar
Riskanalys
Dag 2-3

Trosskunskap; Trosstyper, pinn, sprint, slingning av tross, bredling, sammankopplingar, vajer, kätting, sling.
Infästningar.

Belastningstabeller; beräkning av laster grund.
Motorer; motorer, kjedjetefer,3-fas
Teoripass varvas med praktiska övningar.
Kursbevis:
Kursen avslutas med ett teoretisktprov och praktisk övning.

Info: www.stagevision.se/rigging
Frågor till Stagevision: 040-230 260 eller till info@stagevision.se

Certifiering för Stagehand/Scentekniker

Grundkurs i Riggning för scentekniker och scenbyggare

Riggkursen ingår som en delkurs i certifiering för
scenbyggare/scentekniker.
Med utbildningsbevis eller kompletteringskurser i:
•

första hjälpen och akutsjukvård med färdigheter i kostjordandning,
förbandsläggning och färdigheter för att förebygga chock. Enligt
AFS 1999:7

•

allmänt brandskydd med färdigheter i hantering av brandsläckare
samt olika släckningstekniker. Enligt AFS 2003:778

•

grundläggande elsäkerhet med förståelse i regelverket och riskerna
med elström vid tillfälliga elanläggningar. Kunskaper om vad var
och en får göra med resp utan behörighet samt var och ens
skyldigheter vid kontroller och hantering av utrustning och material.
Enligt ELSÄK-FS 2006:1, SS-EN 50 110-1

•

säkerhet vid arbete på väg och på allmänplats. Kunskaper och
färdigheter vid avspärrning och säkerhet vid lossning/lastning av
transporter. Samt säkerhet kring bygge av scen på torg och annan
allmän plats med trafik. Enligt vägverket IFS 2003:1

•

scen- och ställningsbyggnad. Kunskaper i regelverket kring
byggnation av scener och konstruktioner som är högre än 1,25 m
och där det vistas personal. Kunskaper i reglerna för användande
av räcke och färdigheter i att göra riskanalys samt förståelse i hur
byggets bärighet förändras vid avvikelse av tillverkarens
monteringsanvisning. Färdigheter av att bygga/riva rullställning.
Enligt AFS 2004:4, SS-SIO 18893:2004

För mer information och anmälan kontakta:
Ulf Nielsen, 0705-370 260
mail ulf.nielsen@stagevision.se
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