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Abstract 

Sound on-stage has always been part of the theatre experience. Today the usage of microphones 

to amplify speech is very common and has become more of a rule rather than an exception. 

This study investigates amplified speech in live theatre. The goal was to understand the sound 

engineers’ choice in how, when and why they would apply certain techniques when amplifying 

speech in live theatre. Six theatre sound engineers were interviewed using a semi-structured 

form and the analysis was of a grounded theory. The interviews were conducted via skype 

where both video and audio were recorded. Four main categories were created; microphones, 

voices, aesthetics and technical, and subcategories were developed from the interviews. The 

research showed that theatre engineers strive to optimize the illusion for the theatre audience to 

believe that during the performance, they’re located in the same world as the actors are located 

in.     
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1. Introduction 

Sound on-stage has always been part of the theatre experience. Today the usage of 

microphones to amplify speech, footsteps, musical instruments etcetera in a play or musical 

is very common and has become more of a rule rather than an exception.  

 

Earlier research within theatre sound that has been found has been limited and has been 

focusing on the technical area within theatre sound. In the present study; aesthetics within 

theatre sound such as voices and effects will also be observed.  

1.1 Sound on stage 

On a theatre stage, a lot of sound is presented such as speech, footsteps and sound effects. 

Sometimes it is desirable that all the sounds on the stage are heard by the audience. Sometimes 

the director has other ideas about what the experience should be, and the engineer should 

choose techniques that best deliver that. For example, if the audience should hear the steps 

from a tap dancing number, these might need to be amplified to create the intended dramatic 

effect. 

1.1.1 Stage House 

There are however some consistent sonic goals for a theatre and its acoustic design is to have 

a high speech intelligibility, speech naturalness and a wide dynamic range (Klepper, 1974). 

Depending on the design of a theatre stage the intelligibility and naturalness of speech will 

differ if the stage is built as a proscenium-, thrust- or arena stage. This is because of the 

directivity where frequencies between 2000-4000 Hz which holds a lot of the speech 

intelligibility, are approximately 10 dB lower behind the head as compare to the front (Ibid., 

s.16). The design of the stage house might influence what mics and mic techniques are most 

appropriate. 

1.2 Microphones 

Different microphone techniques can be applied with different kinds of advantages depending 

on what one would want to achieve. Effective microphone pickup of stage performances has 

always been difficult because of the wide area to be covered, and performers who are changing 

their location to different places at varying distances from the microphone. Microphones can 
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be placed either directly onto the performer’s costume or on or right next to their face, on the 

floor or on a wall or on a microphone stand at the edge of the stage. There is a lot an engineer 

has to have in mind when choosing microphones and positions for a play or musical such as 

the amount of gain needed, reflected sound waves picked up by the microphone etcetera. The 

theatre sound engineer works to find technical solutions that are adaptable to situations 

happening on stage in a given production. 

1.2.1 Pressure Zone Microphone 

A pressure zone microphone or PZM is designed to limit early reflections from a sound source. 

This is done by placing the microphone capsule onto a flat surface and will therefore prevent it 

from picking up large numbers of reflected sound waves coming from different angles. This 

helps to only pick up the direct sound and will produce a much less reverberant sound 

(Owsinski, 2017). Without any reflections, the microphone is also able to pick up sound sources 

from a greater distance with the same clarity as if a sound source would be much closer to the 

microphone (Andrews & Wahrenbrock, 1980). PZM’s are often used in theatre due to its many 

advantages explained below.  

1.2.1.1 Invisibility 

The small size of the microphone and its already discrete position enables an engineer to 

cover areas of the stage meanwhile keeping the audience unaware of the sources of sound 

pickup. If areas of the stage are being moved during the act, one can preferably use a wireless 

PZM to avoid any cable breakdown. With the use of color, carpets and other parts of scenery, 

the microphones could be almost invisible. Due to the PZM’s invisibility it would be a good 

idea to show performers and custodians where they are located, so they will not get kicked 

or mopped.  

1.2.1.2 Non-responsive to mechanical vibration 

The microphone’s capsule is isolated from its chassis. Which makes it a very good candidate 

for picking up sound by movements on stage such as walking and dancing. Although this might 

cause the floor to move, the PZM will only pick up the acoustical aspects of the sound and not 

the mechanical vibration from its chassis (Andrews & Wahrenbrock, 1980). 
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1.2.1.3 Shapeable polar pattern 

With the assistance of a small sized folded rug or a foam board, the polar pattern 

(omnidirectional) of the microphone can be reduced to one fourth of a sphere. The material 

serves to attenuate 20-30 dB in the mid- and high frequencies in the back, making it more of 

a cardioid pattern. The material is placed close to the capsule and will not cause any comb-

filtering. This isolation will reduce sound from the orchestral pit and/or the audience and will 

then focus on the stage pick up (Ibid). 

1.2.1.4 Usage of multiple microphones 

According to Andrews & Wahrenbrock (1980) due to PZM’s lack of early reflections, using 

multiple adjacent microphones on a stage, set to one fourth of a sphere may be useful in some 

circumstances. This array will reproduce the sound field without any cause of coloration 

regardless of movement or position of the sound source. The usage of multiple PZM would be 

god for example in a play where two or more actors are having a dialogue but are standing in 

different positions to each other. Using multiple microphones, will amplify all voices and give 

them approximately the same intelligibility and naturalness.   

 

1.2.2 Condenser shotgun microphone 

A condenser shotgun microphone is an extremely directional microphone. It is constructed by 

using a long and narrow tube, connected at the end to a cardioid microphone. What makes the 

microphone extraordinary in its directionality is, the cut-out slots made on the tube. This more 

or less causes sound waves coming from the side to be cancelled out at the capsule (Owsinski, 

2017). Using a condenser shotgun microphone in a theatre production could be useful due to 

how it is picking up sound. One could place the microphone in a more distant position to pick 

up the sound source without picking up reflections from any flat surface such as the floor and 

walls. This makes the microphone less visible for the audience compared to using a typical free 

field condenser microphone because it has to be positioned much closer to the sound source as 

it will pick up more reflections than a shotgun microphone.  

 

This use has been tested by Smith (1971) to determine under what conditions shotgun 

microphones perform best. Smith used five different free field microphones. One of the 

microphones was a condenser shotgun microphone. The microphones were placed 2,5 meters 

(8 feet) from a loudspeaker which was standing at normal speaking height playing back white 
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noise. Five different positions were tested with the same distance to the loudspeaker. These 

were:  

1. Microphone mounted on a floor stand at speaking height.  

2. Microphone mounted on a foot stand with its on axis pointing up towards the sound source. 

3. Microphone placed flat on the floor on a foam pad.  

4. Microphone placed on a foot stand with its on axis having a 45-degree angle towards the floor.  

5. Two microphones placed in a XY-configuration with a 45-degree angle towards the floor.  

To analyze the different microphones and their height and angle position, three tests were 

conducted. The test was performed on stage in a 2000 seat theatre, the stage area of the theatre 

was 4,9 meters deep (16 feet) and 10,5 meters wide (35 feet). The five different free field 

microphones were compared for the following attributes: gain before feedback, effective 

coverage area and frequency response. 
 
 

From the test by Smith (1971), all the microphones were measured in each of the five placement 

positions. Each microphone, in turn was tested in the five placement positions and the sound 

pressure level at the feedback threshold point was measured with a sound level meter placed 

out in the audience. The measurement of effective pickup coverage area for each test 

microphone in each of the five test positions were accomplished by drawing a circle with a 4,9 

meter radius on the stage floor and then moving the loudspeaker in 30 degree increments around 

the arc while the test microphone remained in the normal test position. The test for measuring 

the frequency response on each microphone was performed in a sound laboratory, due to the 

theatre’s ambient noise environment which was relatively loud. The sound laboratory was not as 

damped as an anechoic chamber and was normally used as a narration recording booth. The 

microphones were tested with the same distance and different positions to the loudspeaker as 

before. 

 

In the first test Gain before feedback it was shown that the condenser shotgun microphone 

performed best at the #1 position (mounted on a floor stand at speaking height), and just as well 

as the best one/ones on the other positions tested. The second test Effective coverage area it 

could be seen the condenser shotgun microphone had significantly reduced pickup levels for 

each angle of the loudspeaker compared to the other microphones In the third test Frequency 

response, it was showed that the response of the condenser shotgun microphone had an 
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altogether smooth frequency curve, except for some roll of at 4-5 kHz on the #3 position 

(Microphone placed flat on the floor on a foam pad). 
 

1.2.2.1 Conclusion of the study 

From the tests by Smith (1971), it could be shown that the condenser shotgun microphone 

would be the best option for picking up a sound source from a distance placed at speaking 

height due to its inability to pick up reflections from the floor. This would be of an advantage 

for a production where sound from for example footsteps would not be preferable. The 

downside is that the microphone would be visible when placed on stage at a distance of 2,5 

meters from the sound source. The other placements would also work and be a bit more 

invisible for the audience. However, it wouldn’t be a good option placing the microphone flat 

on a floor on a foam pad for picking up speech due to its very narrow directional pattern. As 

the microphone is extremely directional and doesn’t have a very wide coverage area, a sound 

source would have to be in front of the capsule to get the best audio quality as possible, which 

would mean that the actors’ wouldn’t be able to move as much when speaking or singing, 

unless one would use multiple condenser shotgun microphones, which also would cause comb 

filtering. The further one would place a condenser shotgun microphone, one would get outside 

the critical distance, which is the point of the room where background noise and reverberation 

is equal to or greater than the direct sound. This wouldn’t be something one would want to 

reinforce in a sound system due to its poor audio quality. 

 

1.2.3 Lavalier microphones 

A lavalier is a very small microphone, usually an electret condenser with an omnidirectional 

or cardioid polar pattern which is often used in theatre plays and musicals where it is placed on 

or near the actor’s face, on their costume or in their hair/wig. Lavaliers compared to other 

microphones used in theatre allow the engineer to place the microphone much closer to the 

performer’s mouth, which means there is more possibility to increase gain before feedback.  

A lavalier microphone’s directionality minimizes the pick-up of reflections, footsteps and other 

unwanted sounds, so if these are not wanted, this could be a good option.  

 

The microphone is connected to a wireless transmitter which allows the actor to move freely 

on the stage. This could also give the actor more confidence performing as he or she doesn’t 

have to think about other microphones positioned on the floor that can be stepped on. Which in 
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a different scenario could prevent actors from performing certain movements that may be 

necessary in the play or musical. 

 

The word lavalier microphone is a very widely used term to describe many modern microphone 

constructions where the mic is very small, and it’s probably not a standard lavalier microphone 

per se you would see taped to an actor’s face on live theatre (if you would be able to see it at 

all). A standard lavalier microphone is about 1,27 centimeters (1/2 inch) in diameter and is not 

so often used in theatre productions due to its size which would be quite noticeable. Lavalier 

microphones are constructed in many different sizes and therefore they are also specified with 

different names. A mini-lavalier is a much smaller microphone. It’s about 5,4 millimeters 

(0,212 inches) and probably the most used lavalier microphone in theatre productions. From 

here on, the use of the term mini-lavalier microphones will be referred to as lavalier if nothing 

else is mentioned.    

1.2.3.1 Polar pattern 

Lavalier microphones are most often constructed to have an omnidirectional or cardioid polar 

pattern. For theatre use, an omnidirectional polar pattern is the most popular. Because an 

omnidirectional pattern gives a more natural and realistic sound compared to a cardioid polar 

pattern due to it is able to pick up sound equally at all angles. Although an omnidirectional 

microphone can produce more feedback compared to a cardioid pattern, the omnidirectional is 

still very effective because it won’t produce any proximity effect which reduces the need to cut 

low frequencies at the mixing console which could make the voice sound more unnatural. An 

omnidirectional microphone is also less sensitive to wind, handling and pop noises. The 

frequency response of the microphone will also stay consistent even if the mic is in an unusual 

position (Tapia, 2008). Omnidirectional microphones are also less likely than cardioid 

microphones to distort in high sound pressure levels in close-miking situations. 

1.2.3.2 Placement of the lavalier 

Sound engineer James Savage (Shure Audio institute 2016) has used different microphone 

placements of a lavalier for various theatre productions at the Shakespeare theatre in Chicago. 

He states that the most preferable position of a lavalier would be in the middle of the forehead 

on a performer as it gives the most natural sound of the voice. This placement does not sound 

too nasal as compared to a microphone placed further down on the performer’s face.  
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A microphone placement on the forehead will also not cause any change in audio quality, thus 

the actor can move without changing the distance between the microphone and the mouth 

which makes the audio quality constant. An important factor when choosing lavaliers for a 

theatre production is due to its position on or near the face, the microphone should be resistant 

to makeup, sweat and moisture. 

 

A lavalier placed on a costume is not very often used due to its lack of intelligibility compared 

to a lavalier placed on the performer’s face or head. On some occasions it will be used as an 

effect where intelligibility is not important. This placement would then be used for example 

creating a sound of a ghost with a reverb or an echo. The main reason the microphone is placed 

on the costume is due to it is quicker to get on and off. 

 

1.2.4 Table of different microphones used in theatre 

The table below compares the different microphone possibilities in live theatre as discussed 

above. 

Table 1. Comparison between different microphones used in theatre. 

      
 Coverage 

 Pick up ambient  Gain 
 

Microphone 
 

Polar pattern 
 

Placement 
 
sounds from the 

 
before     

area 
  

        
stage 

 
feedback           

            

            

 
PZM 

 Omnidirectional  Flat surface,  
Wide 

 
Yes 

 
Low   

or cardioid 
 

floor or wall 
   

          

            

     Any, although       

 Condenser  Extreme  not optimal  
Narrow 

 
Very little 

 
Medium  

shotgun 
 

cardioid 
 

directly placed 
   

         

     on floor       

 
Lavalier 

 Omnidirectional  Face, costume,  
Medium 

 
None 

 
High   

or cardioid 
 

hair 
   

          
            

 

1.3 Law of the first wavefront  

In a theatre play where the voice of the actors’ are being amplified, it may be important for the 

audience to be able to localize where the sound is coming from. As sound through air travels 

rather slow compared to an electric signal through a copper wire connected to the loudspeakers 

placed in the stage house, a large number of the audience will locate the sound coming from 



 

 

8 

 

the loudspeakers and not from the actor on stage. This is known as “Law of first wavefront” 

(Haas, 1972) which states that the human hearing will perceive spatially separated sounds over 

short intervals of time (< 35 ms) as coming from one location. Helmut Haas (1951) did an 

experiment where he placed his test subjects 3 meter from two loudspeakers which had a 

subtended angle of 45°. The two loudspeakers would be playing the same audio content at the 

same volume. The only difference was that one of the sources was slightly delayed. Haas found 

that in the delay range of 5-35 ms, the sound from the delayed loudspeaker was perceived as 

coming from the undelayed loudspeaker. In order to hear the delayed source, it had to be 

increased with more than 10 dB compared to the undelayed source. As the actor’s voice 

emanating from the loudspeaker is significantly louder than the actor’s un-amplified voice 

projected from the stage, and because the loudspeaker sound hits the listener first the audience 

will hear the amplified sound from the loudspeakers before the actual sound arrives to them 

from the stage, they will locate the sound coming from the loudspeakers. This may be 

problematic as if there is a lot of actors on stage one could find it difficult to locate from witch 

actor the sound is coming from. It may also take away the atmosphere the director wants to 

create as the audience will perceive the sound coming from the loudspeakers and not from the 

stage.     

 

1.4 Aim and Purpose 

The purpose of the study was to gather more knowledge about techniques on amplified speech 

in live theatre. How, when and why does the theatre sound engineer approach different 

techniques and under what circumstances.  It was also to clarify the engineer’s other aims. What 

are the things we need to think about when wanting to amplify speech in live theatre? What 

factors and considerations influence their choice of microphone techniques? The purpose of 

this research was to increase knowledge about reinforcing actors’ voices in theatre. It will be of 

benefit and prepare newly started sound engineers within theatre. The investigation will also 

help to better understand the aesthetics in theatre sound. 

2. Method 

In order to collect data for this study; interviews with six professional theatre sound engineers 

were conducted. The request for the engineers was that they had a minimum of five years of 

experience within theatre sound. This due to the validity of their answers. The method for 
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collecting data consisted of three parts; a pre-study, a main study and transcription of the 

interviews in the main study.  

 

The method of qualitative interviews was chosen to gather information, and generate rich 

descriptions, from the respondents. The interviews were of a semi-structured form. According 

to Merriam (2014) this interview form is useful when the researcher doesn’t know enough about 

a phenomenon to be able to ask more specific and targeted questions. Furthermore, the form 

allows the researcher to be more flexible and not pre-determined to follow a specific structure, 

or a specific set of questions, ahead of time. This will be of advantage as new ideas on the topic 

might come up between the different subjects and allow the researcher to follow up on that idea 

and examine the answers in more detail with probes and by doing so, get richer and more 

detailed responses, thus gaining a deeper understanding of the topic.  

 

Five of the interviews were conducted via Skype (Microsoft, 2019) and one in person. Audio 

and video from five of the interviews were recorded and one with audio only, this was due to 

technical difficulties making a live video feed unavailable. The reason for the live video stream 

were to facilitate a closer connection to the engineers and will be of an advantage if they wanted 

to specify for example where a microphone will be placed on an actor.  

 

The interviews were conducted in Swedish as it is the theatre sound engineers’ native tongue. 

This was to prevent misunderstandings and to keep the interviews fluent and not make the 

language a barrier between the interviewer and the interviewees.  

 

2.1 Pre-study 

A pre-study was conducted in order to see if the interview questions needed to be refined and 

to practice for the role as the interviewer. The pre-study consisted of two audio engineers who 

had experience within live theatre but did not qualify to be candidates for the main study thus 

the limit of five years of experience is not reached. 

 

The interviews were recorded using the same software as the main study in order to be able to 

refine the questions in the interview-guide (Appendix 6.1) The interviews were not transcribed 

as it was deemed unnecessary for the study. After the interviews one of the questions were 

refined and modulated in the interview-guide. The question “What is most important when it 
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comes to the audiences experience of the speech” was refined to “Describe a scenario where 

everything is how you want it to sound to give the audience the best experience of the actors 

voice as possible”. 

2.2 Main Study 

The theatre sound engineers were informed beforehand what the focus of the interview would 

be. This because it would prepare and, give them the chance to reflect on their own work of 

how, when and why they use certain techniques. The engineers were also informed that the 

interviews would be recorded for analysis purpose and the recorded material would not be 

made public. The engineers were also be informed that their names would be censored in the 

study. 

 

The number of six theatre sound engineers participating in the study was selected due to the 

limits in time and to still be able to conduct full descriptive interviews and compare the answers 

between the interviewees to find commonalities. 

 

The subjects were narrowed down to engineers who work in theatres where monologue and 

dialogue are the main forms of expression in the production. Therefore, engineers who work 

in opera houses and theatres where only musicals were in the production were not asked to 

participate. This was because the focus of the study is amplified speech in live theatre. 

However, engineers who worked in theatres which both did productions where monologue and 

dialogue was the main form of expression and also musicals were of interest, this to see if the 

engineers thought it was any difference when it came to amplifying actors on the different 

productions, i.e. musicals and performances where monologue and dialogue was the main form 

of expression. Other demographic data was collected such as years active, how long they’ve 

been working at their current job, if they worked fulltime and if they also did any gigs outside 

of the theatre they worked at. This data is presented in the section 3. Result & Analysis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

2.3 Demographic data of the engineers 

Table 2. Demographic data of the engineers who participated in the investigation. 

Engineer 

no. 

Years active as 

an theatre 

sound engineer 

How long 

have they 

worked at 

current job? 

Full time? 

 

Work 

outdoors? 

Doing other 

sound 

engineering 

jobs outside 

the theatre? 

1 10 - 15 years 10 - 15 years 

Six-month 

period, but 

works at 

other theatres 

the other half 

 

 

Yes Yes 

2 
20 or more 

years 

20 or more 

years 
Yes 

No 
Yes 

3 
20 or more 

years 

20 or more 

years 
Yes 

No 
No 

4 
20 or more 

years 

20 or more 

years 
Yes 

 

No 
Not anymore, 

but used to  

5 10 - 15 years 10 - 15 years Yes No No 

6 
20 or more 

years 

20 or more 

years 
Yes 

No 
No 

 

 

2.4 Questions in the interview guide 

The questions in the interview-guide (Appendix 6.1) aimed to cover a technical and aesthetic 

approach. The focus laid on investigating how, when and why the theatre sound engineers would 

use a certain technique to optimize speech as much as possible in live theatre. 

The technical approach aimed at amplifying techniques used for speech in theatre such as 

microphones, microphone placements and what they’re trying to achieve in terms of timbre, 

clarity, intelligibility, noise; delaying loudspeakers etc. when using these techniques.  

The aesthetic approach focused on aesthetics in live theatre such as creating a dramatic affect, 

use of reverb etc. These topics emerged from earlier research on microphone techniques used 

in live theatre. The questions have been translated from Swedish to English when presented, 

they can be found in the interview-guide (Appendix 6.1). 

 

2.5 Transcriptions 

The interviews were transcribed in Swedish. In order to make the study accessible, quotes used 

for the analysis where translated in English. Full transcriptions of the interviews are included 
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in Appendix 6.3 were also full quotes that were used for the analysis in English can be found 

(Appendix 6.2). The transcriptions in Swedish were written word for word and repetitions and 

other colloquial language were not removed. However, quotes translated to English were 

adjusted to some extent as some words in Swedish could not be directly translated to English. 

Captured body language for the interviews with video were not taken into consideration in the 

end as it was regarded as irrelevant for the aim of the study. However, gestures where for 

example the engineers pointed to where they were placing a lavalier were taken into 

consideration and included in the transcription.    

3. Result and Analysis 

3.1 Categorisation of data 

In order to categorise the data, a grounded theory was used. Kvale & Brinkmann (2009) states 

that, by coding the collected data to develop categories that captures the interviewees 

experiences or actions, new theories can emerge. The interviews were transcribed, and quotes 

were coded into four categories that had developed during the coding-process; microphones, 

voices, aesthetics and technical. In the method section it was mentioned that the questions in 

the interview-guide aimed to cover two topics; technical and aesthetic, but from the coding of 

the transcriptions it had over time developed into four categories. The categories were examined 

to find commonalities in the answers in order to create subcategories to analyse the data more 

deeply. This also gave a broader understanding to the research topic as different approaches 

were mentioned. In order to create a subcategory, it had to be of relevance to the research topic 

and be mentioned by a majority of at least four of the subjects in the main study. The 

subcategories emerged from the four categories mentioned above. For the analysis only the 

coded data will be presented. Quotes from the transcriptions in English are presented in 

Appendix 6.2. Full transcription in Swedish is presented in Appendix 6.3. 

 

Subcategories that were created from the coding were as following: 

• Microphones 

o When is a microphone needed to amplify an actor’s voice? 

o Placement of the lavalier 

o Type of lavalier 

o Omnidirectional vs cardioid polar pattern 

o Distance microphones 
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• Voices 

o Speech intelligibility 

o Naturalness 

o Law of the first wavefront 

▪ Positioning systems 

• Aesthetics  

o Dramatic affect 

• Technical 

o Processing 

o Musical vs theatre 

• Other findings 

o New vs old actors 

 

3.2 Transcription Glossary 

Words marked with (()) were not heard clearly during the transcription and have been somewhat 

reconstructed. 

Words marked with (…) were not heard and therefore left out in the transcription 

“… …” implies that a part of the quote has been skipped 

IP is an abbreviation for Interview Person 

3.3 Process when coding data in the analysis 

The first stage in the analysis was to group the responses by the four main categories; 

microphones, voices, aesthetics and technical. The reason for that microphones ended up having 

its own category and not being merged with for example the category technical were because a 

lot of subcategories were found about microphones and it was decided to have microphones as 

its own category. The same was decided for the category voices why it was not merged with 

the category aesthetics. It was decided that aesthetics should be focusing on creating aesthetics 

affects in theatre sound and voices should simply be focusing on the voices of the actors. 

Responses were then analysed and organized further into subcategories depending on what the 

specific focus on the topic was. Segments of data were coded into different themes in each 

subcategory to get a broader understanding on the topic.  
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3.4 Microphones 

In this category the usage of microphone to amplify an actor’s voice were studied.  

3.4.1 When is a microphone needed to amplify an actor’s voice? 

This subcategory of questions focuses on when the engineers take the decision to amplify an 

actor’s voice. It seems that using microphones in every production is not given and there are a 

few different factors taken into consideration when amplifying speech.  

Coded Analysis  

The coded themes founded for factors determining when to use a microphone to amplify an 

actor’s voice was: Environmental conditions, Timbre, Intelligibility, Performance, Special FX 

and common practice. 

Table 3. Environmental conditions - Microphones 

Environmental conditions 

“a lot of sound around” – Engineer 1  

“If you have built a décor where you use the whole depth of the stage” – Engineer 3 

“there was soundscape and sound design from start to finish throughout the play” – Engineer 5 

“if there is a lot of background noise”- Engineer 6 

4 "a lot of music was used” – Engineer 5 

“a lot of background noise, then you decide to use lavaliers”- Engineer 4 

“as musicals take place in the productions… we use lavaliers.”- Engineer 3 

"a lot of music was used” – Engineer 5 

 

Table 4. Timbre - Microphones 

Timbre 

"you want a closeness in the sound”, or you want some timbre”- Engineer 2 

“Often it is a director who says that "I would like that when this person enters the scene, it 

should always be a bit of timbre on that voice".” Engineer 2 

 

Table 5. Intelligibility/quality - Microphones 

Intelligibility/quality 

“the actors have a pretty bad speech so to speak, we use lavaliers.”- Engineer 3 

“if it is a children's performance where there is a lot of children who have weak voices… then 

you decide to use lavaliers”- Engineer 4 
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“the director really wanted to have lavaliers to not get into a situation where you don’t keep 

up with in the dialogue.”- Engineer 5 

 

Table 6. Performance - Microphones 

Performance 

“It depends on what kind of wishes there is and what type of performance.” - Engineer 4 

 

Table 7. Special FX - Microphones 

Special FX 

“a lot of sound effects.” - Engineer 4 

"achieve a certain effect” – Engineer 6 

 

Table 8. Common practice - Microphones 

Common practice 

“usually it is almost always lavaliers on plays today.”- Engineer 3 

 

The decisions determining when a microphone is used to amplify an actor’s voice were 

motivated by environmental conditions, timbre, intelligibility/quality, performance, special FX 

and because of common practice. Some engineers meant that the need to use a microphone 

were if there’s a lot of background noise on stage where the actors performs and might mask 

the voice of the actors’ if it was not amplified. Aesthetic reasons came up as well where the 

choice of using a microphone was often decided by the director or that a closeness or some 

timbre was desired in the sound. Also, to be able to create sound effect was mentioned. Another 

reason seemed to be the actors’ voices’ in themselves such as if the actors’ had weak voices. 

What type of performance was also mentioned which could be coded into the other codes 

mentioned above. It also seems that usage of lavaliers is a common practice today according to 

one engineer. 

The usage of the word timbre could mean a lot of things but was unfortunately not asked during 

the interviews what the engineers exactly meant by it. In the present study the decision was 

taken not to try to interpret the word timbre. 

 

3.4.2 Placement of a lavalier 

From the transcriptions it was found that using lavaliers in theatre was the most common 

microphone choice. This subcategory focused on where the engineers would place the lavalier 

on an actor.  
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Coded analysis 

The coded themes founded for factors determining placement of a lavalier was: mouth, 

forehead, cheekbone and other. 

     Table 9. Mouth – Placement of lavalier 

Mouth 
Position Advantage 

“…about two fingers from the mouth, from 

the corner of the mouth…” – Engineer 1 

“to get that gain to the mik.”- Engineer 1 

"Far towards the mouth ... (IP points to their 

right cheek about 2 cm from the corner of the 

mouth).”- Engineer 3 

“I have no direct experience that something is 

better than the other. It depends on what 

voice the actor has, how clear he or she 

speaks.” – Engineer 3 

…”I usually say two fingers from the corner 

of the mouth…” – Engineer 6 

“If I want as much headroom as possible…” 

– Engineer 6 

 

    Table 10. Forehead – Placement of lavalier 

Forehead 
Position Advantage 

"... If I do a spoken word play, then it is often 

the case that you place the mik right on the 

hairline (IP points on their right part of the 

forehead right at the hairline 

“because then you don’t need so much gain, 

then it is more that you want to push the 

volume on the voice just a little bit. Often if 

it’s good actors, their voice is loud enough”- 

Engineer 1 

+ 

“it’s usually better to place it on the forehead 

because then you get a bit more treble.” – 

Engineer 1 

“…we always place the lavaliers here … (IP 

points about 1 cm above their right eyebrow, 

about 1 cm from the end of the eyebrow 

towards their right temple)…” – Engineer 2 

There you can see it the least…” – Engineer 

2 

“…if they are using wigs and such, then you 

can rig the lavaliers into the wig. Then they 

can get it up at the forehead…” – Engineer 3 

“I have no direct experience that something 

is better than the other. It depends on what 

voice the actor has, how clear he or she 

speaks.” – Engineer 3 

 

     Table 11. Cheekbone – Placement of lavalier 

Cheekbone 
Position Advantage 

“Nowadays I do it on the "cheekbone-bump" 

a bit obliquely below the eye…” – Engineer 4 

It has to do with how much sound pressure 

you want of course 

“…then you tape it there (IP points just below 

its right cheekbone)…” – Engineer 5 

Did not mention 

I want them up here (IP points on the upper 

right cheekbone)…” – Engineer 6 

 

“…so that they are not visible...”– Engineer 

6 
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     Table 12. Other – Placement of lavalier 

Other 

“It can definitely change, if it comes a director or a scenographer and says that the lavaliers 

can’t be seen” – Engineer 5 

“I have also worked a lot with the lavaliers not being seen at all.” – Engineer 4 

 

It seems that the placement of a lavalier varies depending on what the purpose will be. The 

majority of the engineers who place the lavalier close to the mouth said that the reason for that 

were to get more headroom. Responses that the lavalier should not be seen was found in both 

the forehead- and the cheekbone responses. It was also found that a desire for invisible lavaliers 

can for example be requested by the director. Engineer 1 mentioned that on spoken word plays 

the lavalier normally gets placed on the forehead as you don’t need that much gain in those 

kinds of plays and also gives more treble compared to position the lavalier on the cheekbone. 

Engineer 3 talked about different positions like wigs, caps and in clothes, however, that he had 

no experience of that one position was better than the other.  

3.4.3 Type of lavalier 

This subcategory was to see if the choice of lavaliers differed between the engineers and to look 

for connections between type and position or intended purpose. 

Coded analysis 

Coded for factors determining types of lavaliers used 

  Table 13. Types of lavaliers  

 DPA 4061 

(Omni) 

DPA 4060 

(Omni) 

DPA 6066 

(Cardioid) 

Sennheiser MKE-

1 (Cardioid) 

DPA 4088 

(Cardioid) 

Engineer 1 
 

    

Engineer 2 
 

 
 

  

Engineer 3 
  

   

Engineer 4  
 

   

Engineer 5    
 

 

Engineer 6     
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It seems that all of the engineers except one (Engineer 5) uses DPA-microphones with an 

omnidirectional polar pattern. Engineer 5 uses Sennheiser with a cardioid polar pattern. 

Engineer 1 and 4 said that they sometimes had used directional lavaliers but did not specify 

which ones. Engineer 6, stated that they use omnidirectional lavaliers from DPA. However, the 

model was not verified. 

“We use DPA-lavaliers here. What are the called, they finish with 66, four 

hundred sixty-six or maybe 406. I don’t remember, but they are lavalieres 

that you tape which are omnidirectional.” – Engineer 6 

In the next subcategory the engineers discuss the pros and cons about the different 

characteristics.  

3.4.4 Omnidirectional vs cardioid 

This subcategory focuses on the engineer’s own experience using lavaliers with an 

omnidirectional or directional polar pattern.  

Coded analysis 

The two polar patterns were separated and coded into two tables, this to give a clearer 

understanding of the differences between the two and in the end compare them against one 

another.  

Omnidirectional 

The coded themes founded for omnidirectional polar pattern was: noise, placement/position, 

problems with omni and leakage. 

Table 14. Noise - Omnidirectional 

Noise 
“less sensitive to wind” – Engineer 1 

 

Table 15. Placement/position - Omnidirectional 

Placement/position 

“not as sensitive where they’re placed” – Engineer 1 
 

Table 16. Problems with omni - Omnidirectional 

Problems with omni 
“Omnidirectional is to beg for problems on a speech scene and especially if you come to 

a musical context” – Engineer 5 
 

 

Table 17. Leakage - Omnidirectional 

Leakage 
“lot of monitors and such, then it doesn’t work with omnidirectionals” – Engineer 6 
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Cardioid 

The coded themes founded for cardioid polar pattern was: noise, moisture, placement, 

feedback, sound pressure and leakage. 

Table 18. Noise - Cardioid 

Noise 

“…more sensitive to wind noise” – Engineer 1 

“…sensitive to puffs…” – Engineer 3 

 

Table 19. Moisture - Cardioid 

Moisture 

“…more sensitive to sweat and so on. Sweat and rain” – Engineer 1 

 

Table 20. Placement - Cardioid 

Placement 

“…very sensitive if it moves” – Engineer 1 

“…must sit exactly” – Engineer 2 

“…very dependent on that they are exactly right placed…” – Engineer 4 

 

Table 21. Feedback - Cardioid 

Feedback 

“…less sensitive to feedback – Engineer 1 

 

Table 22. Sound pressure - Cardioid 

Sound Pressure 

“…works much better if you have stronger music…” – Engineer 1 

“…When they are positioned correctly, you get great sound pressure and headroom” – 

Engineer 2 

“…can be good to have when you have to push up the levels more…” – Engineer 4 

“You get a bigger headroom” – Engineer 6 

 

Table 23. Leakage - Cardioid 

Leakage 
“…if I know that I have a drum kit and a bass player and a guitarist who cannot keep 

their level down properly…” – Engineer 4 

“…don’t get as much leakage in all the other lavalieres” – Engineer 5 

“…avoid comb filter effect between the microphones…” – Engineer 1 

“…you can have monitors” – Engineer 6 
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Noise, placement and leakage were codes that came up for both polar patterns. It seems that an 

omnidirectional polar pattern has an advantage when it comes to wind noises and placement. 

The latter, thus if an omnidirectional lavalier moves out of its position the sound will not be as 

affected as if a lavalier with a cardioid polar pattern would move out of its position. Leakage 

was of advantage for the directional lavaliers as monitors could be used on stage and phasing 

issues were minimalized.  

As mentioned before in the subcategory 3.4.3 Type of lavalier five of the engineers used 

omnidirectional microphones. Engineer 1, 2, 4 and 6 said that they have used lavaliers with a 

directional polar pattern when they wanted to have a loud sound pressure level e.g. when the 

actors are singing to music on stage, this because of the microphone’s polar pattern will not 

pick up as much sound around and are also less sensitive to feedback compared to an 

omnidirectional lavalier. Engineer 1 also mentioned that lavaliers with a directional polar 

pattern were more sensitive to sweat and rain compare to a omnidirectional lavalier.  

3.4.5 Distance microphones 

This subcategory focuses on the usage of distance microphones in a live theatre today.  

The engineers didn’t really use these kinds of microphones in a production to amplify speech. 

Coded Analysis  

The coded themes founded on usage of distance microphones was: extra reinforcement 

instead of lavaliers, problems and special effects.  

Table 24. Extra reinforcement instead of lavaliers – Distance microphones 

Extra reinforcement instead of lavaliers 

“…put some microphones on the floor down at the stage, and use it as extra reinforcement” 

– Engineer 1 

“…some school plays where I have set up miks… just made this little push to get some speech 

in the PA” – Engineer 2 

“…they are going to bathe in a bathtub for real. Then it gets really hard to use lavaliers and 

beltpack on. So, I will probably set up distance miks because the rooms are so small so I think 

it might work and be able to cover up when it becomes too difficult use lavaliers.” - Engineer 

4 
 

 

Table 25. Problems – Distance microphones 

Problems 

“…it sounds different if an actor stands four meters away or if they stand two meters away 

from the microphone” – Engineer 4 
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“…it sounds bad and is also very sensitive to feedback.” -Engineer 4 

“…you can't get the voices to meet the expectations of the sound image…” – Engineer 5 

“What I try to avoid… to use distance microphones instead of having lavaliers” – Engineer 4 

 

 

Table 26. Special effects – Distance microphones 

Special effects 

“…can use distance miks to create different timbre in the different rooms…” – Engineer 4 

“…I have used it to make timbre sounds…” – Engineer 5 

“…I have used shotgun miks hanging from the celling and pointing down at a certain place, 

and then you get a little surface where the actor can go in and speak as usual and I could add 

reverb. “- Engineer 5 

 

From the coded analysis it seems that usage of distance microphones to amplify speech 

happens, but not very often. Engineer 4 mentions that using distance microphones mostly 

creates problems and is a secondary choice when it’s not possible to use lavaliers. However, 

distance microphones can be used in a play where lavaliers is not used to create certain effects. 

3.5 Voices 

In this category the voice of the actor was in focus regarding intelligibility, naturalness and 

techniques to achieving this. 

3.5.1 Speech intelligibility 

This subcategory focused on the engineer’s approach to intelligibility in speech. 

Coded analysis  

The coded themes founded for factors on speech intelligibility was: Is intelligibility 

important, why is intelligibility important and how to achieve intelligibility. 

Table 27. Is intelligibility important? 

Is intelligibility important? 

“…clarity of the voice…” – Engineer 1 

“…talk as if you would be without a microphone…” – Engineer 2 

It depends on what voice the actor has…” – Engineer 3 

“an actor that cannot speak clearly and not use the diaphragm, there will be no good inside 

the lavalier.” – Engineer 3 

“An actor who mumbles or talks unclearly… sounds only louder and unclear” – Engineer 4 
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“the challenge is that you should get a voice that is natural and sound good and have full 

speech intelligibility” - Engineer 5   

“Some people are heard better than others…” – Engineer 6 

 

 

Table 28. Why is intelligibility important? 

Why is intelligibility important? 

“…so, you perceive what is being said.” – Engineer 1 

“…to perceive what says.” – Engineer 6 

“you do not hear what they say.” – Engineer 2 

 

Table 29. How to achieve intelligibility 

How to achieve intelligibility 

“…between 80 and 150 Hz tends to be sensitive… you may need to scope out a lot down 

there…” – Engineer 1 

“…add some treble…” – Engineer 1 

“The best thing is if the voice contains a straight frequency response. That gives often the 

best result. Then you can cut (EQ) a bit if you want.” – Engineer 3 

 

Through analyzing the interviews from the transcriptions, it seems that speech intelligibility is 

an important matter that the engineers think about when amplifying an actor’s voice and the 

reason for it is to be able to perceive what is being said on stage.  Engineers strive to achieve 

intelligibility of the actor’s voice, and to do so may have to compromise for loss of frequency 

content for example. A few of the interviewees believe that speech intelligibility is something 

they cannot create, affect or improve through technology. 

3.5.2 Naturalness 

This subcategory focused on the engineers’ approach to naturalness; if they thought naturalness 

were important and how they achieved it. The approach to naturalness was brought up by the 

engineers themselves. A question about what the engineers consider a natural theatre voice 

should sound like was in the interview-guide. However, five of the engineers had already 

mentioned naturalness before this question came up in earlier questions about processing, 

microphones etc.  

Coded Analysis 

The coded themes founded for factors on naturalness was: Is naturalness important and how 

to achieve naturalness. 
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Table 30. Is naturalness important?  

Is naturalness important? 

“I think this is one of the best things to get it to become natural.” – Engineer 1 

“then I usually try to get as natural sound as possible on the actors…” – Engineer 1 

“make the speech sound is as natural as possible.” – Engineer 2 

“…It sounds a little more natural.” – Engineer 4 

“…to get a voice to sound natural…” – Engineer 5 

“It should sound as natural as possible…” – Engineer 6 

 

 

Table 31. how to achieve naturalness 

How to achieve naturalness 

“When working with spoken word theatre I usually prefer not to perceive the voice as 

amplified…” – Engineer 1 

But they do not sound so natural if they are not processed, so you have to work with some 

EQ to get them to sound natural.” – Engineer 1 

should adjust the volume so that you just hear well, but not too much. Because then it will 

just be unnatural to listen to – Engineer 2 

“I cut with a lowpass somewhere… between 9 and 8, and 10 kHz … it doesn’t sound quite 

as electrically. It doesn’t sound quite as much loudspeakers or what to say.” – Engineer 4 

“…the most natural is that the voice only comes from an actor that doesn’t have a lavalier 

at all…” – Engineer 5 

“in most cases it’s about removing bass I think.” – Engineer 6 

 

It seems that most of the engineers think naturalness is an important matter when amplifying 

an actor’s voice and is something they strive for in their work to achieve. When discussing 

naturalness, the engineers had different approaches to achieve this. Processing with EQ to make 

the voice sound more natural was one of the most mentioned approach but also volume where 

for example the voice from the actor should not perceive as amplified.  

 

3.5.3 Law of the first wavefront 

This subcategory focused on if the engineers thought of this phenomenon in their work and 

why they used it. It was deemed unnecessary to code the interviewees responses further as they 

all point to wanting to make sure the direct sound comes from the actor on stage and not from 

the loudspeakers. Therefore, the decision was taken to present raw data of the quotes instead. 
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“Then you can work with delay-times to get the sound to come at the same 

time or that the actor’s sound comes a millisecond before the loudspeaker 

sound, because then you fool the ear that the sound comes from the actor” 

– Engineer 1 

 

“Preferably so that you ensure that the sound of the person comes first. 

Because then you get the direction on where the person is standing.” – 

Engineer 2 

 

“You want the direction to be decided by the acoustic sound from the actor, 

then you make it louder with the loudspeakers. The perception is that it’s 

the actor’s voice that is just enhanced and you’ll keep the direction.” – 

Engineer 3 

 

 “Those delays are all about to wash away ((loudspeakers)), I think, or wash 

away the differences, and to come within the window for me to feel that – 

yes, it is the actor who talks…” – Engineer 5 

 

Four of the engineers discussed the same thing regarding law of the first wavefront. The 

reason for it; you want to get the direction from where the actor is positioned on stage. 

3.5.3.1 Positioning Systems 

Positioning systems is something that has been around since the middle of the 70’s. As it might 

be many actors staging on the stage at the same time, the system creates multiple virtual sound 

sources to perceive where the actors are located on stage (Berntson, 2003). Briefly explained 

its foundation is built upon the phenomenon of the law of the first wavefront. With the 

assistance of a computer; a grid is drawn to divide the stage in different zones. If for example 

an actor would stand on the righthand side of the stage, the system pans the sound of his or her 

voice to the closest loudspeaker to the actor using delay-times and changes in amplitude 

between all the loudspeakers in the stagehouse connected to the system. In order to track where 

the actor is located, every actor is wearing a tracker that sends out the location to the system 
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what zone they’re located. This subcategory focused on whether the engineers used positioning 

systems and what their opinions were regarding the system.  

 

 

Coded Analysis for positioning systems 

The responses for usage of positioning systems were firstly coded to get a sense of how many 

interviewees used positioning systems, and then coded in themes to see the systems strengths 

and constraints according to the interviewees.  

Coded for factors determining usage of positioning systems 

Table 32. Usage of positioning systems 

 TiMax Stagetracker None 

Engineer 1 
 

                                                                                                 
 

Engineer 2   
 

Engineer 3 
 

  

Engineer 4 
 

  

Engineer 5   
 

Engineer 6  
 

 

 

The coded themes founded were strengths and constrains of positioning systems. 

Table 33. Strengths – Positioning systems 

Strengths  

“works surprisingly well” – Engineer 1 

“then it helps very much if the person moves over the stage as the sound can come along to 

fool the ear.” – Engineer 1 

“…and it works if you keep a moderate level on the volume, on the mix – Engineer 1 

“the positioning works great when you are at low levels.” – Engineer 4 

“What is natural is that the listener hears a direct sound, you hear an early bounce, another early 

bounce, a first bounce that comes. It is the overall experience that the audience has, and that is 

how you think today. So today it is sorted, and it takes a lot of loudspeakers to experience this, 

and then you have to have some processor to control it, the delay and so.” – Engineer 6 
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Table 34. Constrains – Positioning systems 

Constrains 

“if you sit as an audience on one side, you really hear only one of the loudspeakers from the 

PA.” – Engineer 1 

“a louder sound pressure level, then it doesn’t work to try to hide that you have amplified.” – 

Engineer 1 

“No, we don't use that because our stages are so incredibly small” – Engineer 2 

“you always hear where from the person is standing or where it is as well so that, we don't need 

to use that kind of system, it gets a little superfluous for us.” – Engineer 2 

“You can push it, but then you get a loudspeaker sound, and you do not want to that.” – 

Engineer 3 

“the timing issues that still is, become clearer when you raise the volume.” -Engineer 4 

 

“I think it works against, because there is something palpable, it is something that begins to 

happen. And then I start to lose focus from the actor and what is important” – Engineer 5 

“I think our small arenas because we, you hear the voices, you are there in the same room. So 

that, in general, no.” – Engineer 5 

 

From the interviews, four of six engineers said they used positioning systems. Engineer 1 said 

that TiMax had been used at other theatres but did not use it at the current theatre.   

All four engineers who used positioning systems agreed on that it worked very well. All three 

engineers who used TiMax also agreed on that the positioning system only worked if the sound 

pressure level where kept to a moderate level such as spoken word theatre. If the sound pressure 

level would be loud e.g. a musical the illusion will be lost. Engineer 6 who used another system 

did not mentioned this.  

The engineers who did not use any positioning systems had different opinions on the system. 

Engineer 1 said the reason they didn’t use it at the current theatre was that if the audience sit on 

one side, they would really only hear one of the loudspeakers from the PA. 

Engineer 2 said that the stages were small so you still would get the position of the actor 

anyway. Engineer 5 argued that that the system worked against the illusion and did not use the 

system for this reason. 
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3.6 Aesthetic 

This category was about the aesthetic choices taken in capacity as a theatre sound engineer. 

3.6.1 Creating dramatic affect 

This subcategory focused in the aesthetics of a voice, and more specific on the 

techniques the engineers use to create a dramatic affect in a theatre production.  

Coded analysis  

The coded themes founded for factors determining when to create a dramatic affect was: 

Create different environments, timbre, create effects and enhance characters. 

Table 35. Create different environments – Dramatic affect 

Create different environments 

“…we add a little timbre, so we create a cave-feeling.” – Engineer 1 

“…they stand in one, and speaks for a big arena, and then you can take a little Slap-Echo and 

((send)) out in the surround so you get some feeling that it bounces a bit and like that…” – 

Engineer 2 

“…they will suddenly be in a church … add a large hall or something on the entire 

conversation.” – Engineer 4 

“Yeah that is if you add a reverb to create a larger room…” – Engineer 4 

“distance-miks to create reverb-rooms and such.” – Engineer 4 

“…that I put on reverb and maybe some delay to also enlarge the locale as well.” – Engineer 

5 

“…The Brothers Lionheart the other year, Then I have a timbre on the cast as soon as they 

enter Nangijala and that world, partly because it would be big and bright.” – Engineer 5 

 

Table 36. Timbre – Dramatic affect 

Timbre 

“it may be a bit discreet timbre that we put on some vocal parties” – Engineer 1 

“Sometimes you want to have a closeness in the sound, or you want some timbre” – Engineer 

2 

“reverb or a delay. Or If you want a Pitch (Pitchshift).” – Engineer 3 

“…if they have a mic they'll talk in, then it's often so that the director wants it to sound like a 

phone kind of, mic-preamplified, a bit ugly.” – Engineer 4 

 

Table 37. Create effects – Dramatic affect 

Create Effects 

“…I put sound in a lot of different loudspeakers; up in the ceiling and behind the audience 

and like that to create different effects” – Engineer 1 

“…or you want to do something, effects on some spoken pieces” – Engineer 2 
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“…But It also allows me to focus some scenes when it's going to be serious from the story 

narration…” – Engineer 5 

“…Sing this or talk as quietly as you can. Then I can raise the volume, and then you can get 

this experience like “shit” ((when)) you sit in the audience and you have it right here (IP 

pushes both of his palms towards their ears) inside the head…” – Engineer 6 

 

Table 38. Enhance characters – Dramatic affect 

Enhance characters  

“this scenario that you would like to have some timbre on one voice, yes, you can of course, 

then you really want a voice to stand out” – Engineer 2 

“if someone were to give a speech, a fascist for example… But to make a such an effect, then 

you would like to see the microphone…” – Engineer 4 

“…from the fact that it should really be a clear effect, then we can do it sometimes… where 

it is a giant, the giant Karl, who is very scary first, and should be big and roaring…” – 

Engineer 5 

“…there I have some kind of down-pitch a Helicon, so that he will roar out in…” – Engineer 

5 

 

There are many reasons for creating a dramatic effect, mostly to create an environment where 

the actors should be located. But also, to enhance characters in a play. The engineers also 

mentioned that the usage of timbre on voices when the actors may be singing. Engineer 5 

mentioned that usage of effects and timbre also gave the opportunity to get the audience to 

focus more by simply remove the effects.   

 

3.7 Technical 

In this category the technical aspect in amplifying an actor’s voice is investigated. 

3.7.1 Processing 

This subcategory focused on how the engineers used different processing tools when 

amplifying an actor’s voice.  

Coded analysis 

The coded themes founded for factors determining choice of processing tools was: EQ, 

Compressor, Clearness and Other. 

Table 39. EQ - Processing 

EQ 

“…a high-pass-filter…I usually start at 125 Hz. Many times, (...) Then you usually get to 

put the high pass filter up a little bit on at 200 and 230…even if a high pass filter at 125, 

there may still be feedback at 80, 100 Hz if gain a lot.” – Engineer 1 
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“we don’t use EQ at all…it is a high-pass filter maybe.” – Engineer 2 

“…bass cutting and a notch filter somewhere – Engineer 3 

“The most important thing I do is to add a high pass and a low pass filter quite hard.” – 

Engineer 4 

“put a high pass filter quite high at 140 or something like that, because there is not so much 

underneath there” – Engineer 4 

“I think the bass blurs, especially in the direction, so I usually cut right hard in the bass… 

up to 180 Hz” – Engineer 6 

 

 

Table 40. Compressor - Processing 

Compressor 

“if someone exaggerates or something like that then I usually let the compressor take maybe 

3 dB or something, and if they scream really loud so maybe 6 dB, but otherwise when they 

talk normally, then the compressor does not usually work at all.” - Engineer 1 

“…compressor of course, we must use it. It will be intolerable to run otherwise. But they 

are very carefully tuned so that you still only take the peaks like that, it's not that it is 

something hard at all” – Engineer 2 

“…and compression I use vary sparse. When it is a spoken word theatre, then I use almost 

no compression or yes, I do but, it is about having a ratio on maybe 2 or 2.2 or something 

like that, and you pick only a few. I just pick a few dB on each voice, 3, 4, 5 dB as a 

maximum when they exaggerate or if they scream” – Engineer 5 

“small compression just to tame the voice really but it absolutely can not sound 

compression” – Engineer 5 

“I simply sit with my fingers on the faders and go up and down” – Engineer 5 

“then you get to try to be a human compressor also while mixing the show” – Engineer 2 
 

Table 41. Clearness - Processing 

Clearness 

“…The compressor itself does not create so much ambiguity if you tweak it sensibly. But 

in the life context it becomes a bit sensitive if you process a lot with the compressor” – 

Engineer 1 

 

Table 42. Other - Processing 

Other 

“musical where it is very dynamic, it is singing and things like that, there I use a dynamic, 

either a multiband-compressor or a dynamic EQ to remove some areas that protrude.” – 

Engineer 1 

“Now we are going to use Dugan on the next show that is an automixer” – Engineer 4 

“DEesser” – Engineer 5 

“DEeser or a dynamic EQ if it is someone who has an absolutely troublesome voice.” – 

Engineer 6 
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“automatic mixer that has made life very easy for a sound technician, it is Dugan” – 

Engineer 6 

 

Through analysing the interviews from the transcriptions, it seems that equalizer and 

compression is the tools the interviewees mention they usually use. About the equalizer it’s 

many who mentions that they use a high pass filter that could be set up to 230 Hz. the reason 

for it they claim is that it’s not so much content of the voice in the low frequencies, avoiding 

feedback and because the bass blurs the voice.  

 

The interviewees state that the try to keep compression to a moderate level, and mostly use it 

when the actors exaggerate or screams. Engineer 1 said that using too much of compression 

may cause unclearness in the voice. The engineers mention that one need to act as a human 

compressor as well when mixing the show or use an automixer for that purpose.  

 

3.7.2 Musical vs Spoken word theatre 

The subcategory focused to see if there was any difference amplifying a voice in a musical 

versus a spoken word play.  

Coded analysis 

The coded themes founded for factors determining differences between musical and spoken 

word theatre was: Volume, Balance, Law of the first wavefront, Technology and Processing. 

Table 43. Volume - Musical vs spoken word 

Volume 

“…during a musical, you need to amplify the speech more than in a regular spoken word 

play…” – Engineer 1 

“When It's musical, it's often, it's simply about amplifying in higher levels” - Engineer 4 

“…it's a musical now… You want power and there are live musicians on stage…” – 

Engineer 5 

 

Table 44. Balance – Musical vs spoken word 

Balance 

“…jumping from a louder part with louder vocals and music to a weaker speech that there 

is often perhaps in a spoken word play, it becomes very big jumps sound level wise…” – 

Engineer 1 
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“…when the song is over and back with the speech that you’re not afraid to turn the volume 

down a bit. Not too much of course but you should lower the volume so that, that it does not 

become rock n roll in the speech scenes…” – Engineer 2 

“on spoken word scenes in musicals, then I like to get the position of the actor because then 

you end up in some sort of reality where it is more disturbing that the voices come from 

another place in the room. “– Engineer 4 

“…it is about finding some sort of balance in the spoken scenes and then going to go over 

in a song number…” – Engineer 5 

 

Table 45. Law of the first wavefront - Musical vs Spoken word 

Law of the first wavefront 

“a musical where you need to have a higher sound level… then it doesn't really work to try 

to hide that you have reinforced” – Engineer 1 

“on spoken word scenes in musicals, then I like to get the position of the actor because then 

you end up in some sort of reality where it is more disturbing that the voices come from 

another place in the room. “– Engineer 4 

“it's a musical now and then it's not so much to talk about. Where it is, the genre, both the 

genre and the situation require that it be voice up in the loudspeakers…” – Engineer 5 

 

Table 46. Technology - Musical vs Spoken word 

Technology 

“…musicals have a lot of technology” – Engineer 2 

 

Table 47. Processing - Musical vs Spoken word 

Processing 

“…musical where it is very dynamic, it is singing and things like that, there I use a dynamic, 

either a multiband-compressor or a dynamic EQ to remove some areas that protrude…” – 

Engineer 1 

“in a musical it's really the same thinking I use. But maybe I compress a bit more just on 

each voice” - Engineer 5 

 

From the interviews it seems that the differences of a musical versus a spoken word play is that 

a musical is much louder. Because of this; positioning the actor on the stage with the assistance 

of the law of the first wavefront is difficult as the actor’s voice itself cannot exceed the volume 

that is coming out from the loudspeakers. Instead it seems that balancing the spoken word 

scenes to a music number is something the engineers think about to make smooth transitions 

between the different scenes. The usage of compression is also thought about where in a musical 

it seems that is used more than in a spoken word play. 
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3.8 Other findings 

3.8.1 New school vs. old school actors 

This finding was brought up by the interviewees themselves and were not something asked 

directly in the interview-guide. The subcategory focused on the differences in speech-technique 

among actors from the engineers’ perspective. 

 

Coded Analysis 

The coded themes founded for factors determining differences between new and experienced 

actors was: New vs old actors, Education and Film & TV. 

Table 48. New vs old actors 

New vs old actors 

“…newly graduated actors today have an incredibly worse speech technique than the 

graduates for maybe 15 years ago.” – Engineer 2 

“You hear the difference between older actors and younger actors.” – Engineer 3 

“people talk quieter today than they did for thirty, forty years ago.” – Engineer 4 

“Older actors are better than younger actors…” – Engineer 6 

 

Table 49. Education 

Education 

“…they have skimped with it at the acting school too now, they have removed much of that 

part with articulation” – Engineer 2 

“Somewhere you have stopped learning to speak on the courses today.” – Engineer 3 

“…they don’t get to train as much I think, but it's my very personal opinion. They don’t get 

to practice enough to talk clearly.” – Engineer 6 

 

Table 50. Film & TV 

Film & TV 

“…Since movies has come and TV has come, people are accustomed to, that it sounds, that 

people talk more naturally, and that's got over to the theater also…” – Engineer 4  

 

It seems that older actors have a better technique leading to better speech intelligibility 

according to the interviewees. Some thought it had to do with the education today; that they 

don’t focus on teaching the students how to use their voice and talk clearly. Other thoughts 

were that film and television has been reflected on the theatre and, that’s why actors nowadays 

talk “normally”.  
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4. Discussion 

The aim and purpose for this investigation was to gather more knowledge about techniques on 

amplified speech in live theatre. The focus was on professional engineers’ approaches, 

specifically how, when and why different techniques were used and under what circumstances. 

From the analysis it was shown that using a microphone to amplify an actor’s voice was not 

given. The choice was dependent on specific performance conditions or desired aesthetic 

effects.  

 

It was shown that the most common microphone to amplify an actor’s voice was a lavalier. The 

position for where to place the lavalier was mostly on the actors’ faces, but the positioned varied 

from theatre to theatre. To get the most headroom and gain to the microphone it seemed that 

approximately two centimetres from the corner of the mouth was the position to aim for. Also 

placing the lavalier so that it would not be visible was mention by a few engineers. It was not 

mentioned what the other advantages was other than make the lavalier invisible. Based on the 

engineers comments it would appear that these professionals acknowledge that theatre is about 

creating an illusion for the audience and therefore the illusion might be lost if the audience can 

see the lavalier on the actor’s face. 

 

The aesthetics of the voices of the actors seemed to be very important for the engineers. They 

preferably wanted to achieve a voice that was perceived to come from the actors themselves 

instead of the loudspeakers, that sounded like an un-amplified voice and had a clear speech 

intelligibility. Various techniques were mentioned such as law of the first wavefront, usage of 

positioning systems and processing to name a few. The usage of processing tools to achieve a 

more natural sounding voice of the actors was very interesting. As one might think doing 

something that would seem unnatural to the voice e.g. using processing tools, might make the 

voice sound more natural. Quotes regarding processing to achieve a natural sounding voice is 

listed below. 

“the lavaliers sound of course, they are good and they’re of good quality. 

But they do not sound so natural if they are not processed, so you have to 

work with some EQ to get them to sound natural.” – Engineer 1 
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“The most important thing I do is to add … a low pass filter quite hard. So 

that I cut with a lowpass…somewhere between 9 and 8, and 10 kHz…. It 

doesn't sound quite as much loudspeakers or what to say. It sounds a little 

more natural.” – Engineer 4 

 

“in most cases it’s about removing bass I think. Then it becomes more 

natural” – Engineer 6 

 

Based on this study, what constitutes a natural sounding voice according to the engineers is 

about minimalize the loudspeaker sound by using delays (law of the first wavefront) and 

keeping the volume to a moderate level as the voice will be perceived as it’s coming from the 

actor upon the stage and not from the loudspeakers. usage of omnidirectional lavaliers instead 

of cardioid as the timbre of the voice doesn’t change as much if the position of the lavalier is 

changed during a play. Another factor is simply not to use a lavalier or any microphone on an 

actor as the factors for achieving a natural sounding voice seems to be to hide that the voice has 

been amplified. In the context of people speaking to each other; articulation might be considered 

unnatural, but in the context of a theatre dialogue; articulation might be considered natural as it 

helps the audience to follow the story told on stage.  

 

It was shown that the engineers often used effects to enhance the illusion where the actors are 

located; for example, a church or an underground station. This by sending the voice of the actor 

to a reverb or a delay or similar. If no microphones where used in a play to amplify the voices 

of the actors’, it was mention by the engineers that they often would place distance microphones 

to pick up the voice in order to send it to an effect.  

The differences between musicals and speech theatre was mentioned by the interviewees would 

appear to be that a musical has a louder sound pressure level in general. The interviewees also 

mentioned the importance of balancing the volume in a musical between the speech scenes and 

song numbers to create smooth transitions between the two. 

Other findings were that according to the majority of the interviewees; newly graduated actors 

today have a worse speech technique compared to actors who graduated many years ago. One 

reason seems to be that learning to articulate and using stomach support is not so much in focus 

today in acting schools. Can it be that newly graduated students are depending too much on 
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technology today and think a lavalier is the solution to have a clear sounding voice? Another 

reason may be that film and TV has been reflected onto theatre today. In any case, theatre sound 

engineers should expect that the articulation that was the norm for actors in decades past is not 

the norm today. This is the one instance where the years active seem to be a factor in the 

interviewee’s responses. It was found that it was only engineers with an experience within 

theatre for 20 years or more that mentioned this. One explanation for this could be that the 

engineers themselves has been around to experience these changes of the actor’s speech 

intelligibility compared to the engineers with less experience.  

In the beginning of writing this thesis there was a thought that the size of the theatre e.g. number 

of seats would matter and that the engineers from the same sized theatre would have the same 

opinion when answering the questions. A pattern like this was not found through the study, one 

explanation for this could be that amplifying speech today is more of a rule than an exception 

in theatre.  

As new engineers entering the world of theatre sound; microphones, law of the first wavefront, 

naturalness and speech intelligibility seems to be the four most important take-home points. As 

mentioned earlier, the artform in theatre is to create an illusion for the audience that audience 

during a play are let to believe that they are in this world we have created for them from the use 

of various techniques in sound. 

  

Usage of microphones in a theatre play need to be considered; is microphones needed for this 

play? What is the purpose of using a microphone? What type of microphone? What kind of 

play is it e.g. musical or spoken word? What kind of polar pattern should be used? For a musical 

with a lot of background music and monitors on stage; a cardioid polar pattern might be 

necessary. For a spoken word play omnidirectional might be useful. If it’s a play where 

amplifying the actors’ voices is not necessary but a desire to create effects exist; placing 

distance microphones at the edge of the stage to pick up the voice and send it to an effect might 

be a useful technique.  

 

If microphones are needed to amplify the actors’ voices. The phenomenon law of the first 

wavefront should be taking into consideration. By delaying loudspeakers so that the direct 

sound from the actors’ voice arrives to the audience’s ears before the sound from the 

loudspeakers does will create the illusion that the sound mainly comes from the voices of the 
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actors’ upon the stage. In musicals the law of the first wavefront doesn’t really work as one 

might have to amplify the voice louder so that it’s not masked by the background music, and 

because of that the voice will be heard from the loudspeakers instead of the actor’s on stage. 

This thesis has found that an important aspect in theatre is to perceive a naturalness from the 

voices of the actors’. If the actors are using lavaliers one might have to process their voice using 

EQ to lower or remove certain frequencies such as bass and treble. It seems that it is easier to 

achieve a naturalness from the voices from the actors’ if the volume is kept to a moderate level 

and are not mixed too loud. The audience should also be able to hear what the actors are saying 

on the stage. Speech intelligibility is therefore an important matter so that story the actors are 

telling from the stage doesn’t get lost. Unfortunately, speech intelligibility seems to be difficult 

to create for a sound engineer and needs to be created by the actors’ themselves. Trying to add 

more treble may work in order to create a clearer voice. One might need to think about the 

trade-offs regarding naturalness and speech intelligibility removing treble might create a more 

natural sounding voice, on the other hand adding more treble might give more speech 

intelligibility.  

 

4.1 Validity, reliability and limitations  

The data in this investigation was collected by interviewing six theatre sound engineers from 

various theatres in Sweden. These subjects are only a small sample of the population of theatre 

sound engineers and it is difficult to say how representative they are to the population of theatre 

sound engineers. Perhaps responses to the questions would be different if theatre sound 

engineers from other countries would have participated. However, due to the choice of 

interviewing six theatre sound engineers and the similarity in their answers, such as similar 

ideas and opinions, indicates a high validity in the research. One limitation of the semi-

structured form of the interviews was that the questions to some degree varied between the 

interviews. In some cases, there could have been a deeper understanding of the choices the 

engineers made by asking more probes to some specific questions. As the interviews were 

conducted via Skype with a live video stream; subconscious signals or cues from the 

interviewer could possibly have steered the interviewees to try to answer in a way that they 

thought would meet the expectations of the interviewer. As the interviewees were notified in 

advance what the focus of the study was, they could have also prepared their answers instead 

of simply responding in the moment. Having been given the time to reflect on their own work; 

answers and explanations may have been different compared to if they weren’t notified 
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beforehand. To strengthen the reliability for the present study the interviews were recorded and 

later transcribed. The respondents were anonymous in the study and that was a choice to make 

them feel safe in answering the questions as honest as possible, giving their personal opinions. 

As much as possible it was important not to influence the interviewees in their answers. This 

was done for instance by asking open-ended questions.  

 

4.2 Future work 

Future research with more theatre sound engineers participating where also international theatre 

sound engineers would be included in the research could be of benefit to the study. Comparing 

opera to theatre to see if there would be any differences amplifying actors. Conducting listening 

tests to verify that the techniques described produced the expected results. Interviewing actors 

to get to get their point of view.    

 

4.3 Conclusion  

This study investigated amplified speech in live theatre. The goal was to understand the sound 

engineers’ choice in how, when and why they would apply certain techniques when amplifying 

speech in live theatre. Six theatre sound engineers were interviewed using a semi-structured 

form. The responses varied to some extent, but the engineers also agreed many factors, for 

example, choices of lavaliers, polar pattern, the importance of speech intelligibility and 

naturalness, delaying the loudspeakers in order to perceive that the sound is coming from the 

actor and not the loudspeakers, processing.  The conclusion for this research on amplified 

speech in live theatre, what should it sound like is that theatre sound engineers strive to optimize 

the illusion for the theatre audience to believe that during the performance they’re located in 

this world the actors are located in.   
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6. Appendix 

6.1 Interview-Guides 

6.1.1 Interview-guide in Swedish 

Demografiska frågor 

Hur länge har du arbetat som teaterljudtekniker. 

Hur länge arbetat på ditt nuvarande jobb? 

Arbetar du heltid? 

Gör du andra teatergigs utanför den teatern du arbetar på? 

Introduktionsfrågor, uppvärmning 

Vad för olika uppträdanden görs på teatern; Spoken wordm musikaler etc? 

- Du nämnde musikaler. Hur skiljer sig detta från en vanlig teaterpjäs om du tänker rent 

förstärkningsmässigt?  

 

• Hur många scener har teatern du jobbar på? 

• Arbetar du på alla scener lika mycket? 

• Hur många sittplatser finns det? 

• Ändras scenen någonsin om? 

• Finns det några speciella utmaningar när det kommer till att förstärka tal på de olika 

scenerna? 

Huvudfrågor 

1. Kan du beskriva ett typiskt scenario där du mikar upp en skådespelare för att 

förstärka dess tal? 

- Är det särskilda mikrofoner du använder frekvent? 

- Används även andra mikrofoner?  

o Varför/ Varför inte? 

▪ Om jag förstår dig rätt används alltså inga andra mikrofoner än 

myggor för att förstärka tal. 

• Kan du beskriva en speciell situation där du inte kunde 

använda dig av myggor? 
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o Förtydliga: Där du behövde förstärka 

skådespelaren utan att använda dig av en mygga. 

 

- För myggorna, vilken karaktäristik brukar du använda? (Omni, kardioid) 

o Om både och – När anser du att det är lämpligare att använda den ena 

framför den andra? 

o Om endast den ena, Har du provat den andra karaktäristiken? 

▪ Vad är det som gör att ni endast använder den ena? 

 

- Kan du visa mig var du brukar placera en mikrofon på en skådespelare 

o Använder du alltid den placeringen eller kan den ändras? 

▪ Ifall placering ändras: Vad anser du de olika placeringarna 

bidrar med? 

- När du arbetar som tekniker på en föreställning, är det alltid du som mikar på 

skådespelarna? 

 

2. Vilka faktorer gör det svårt att mika en skådespelare.  

- Kan du beskriva en sådan situation, och hur du löste det? 

 

3. Använder du någon processering på skådespelarnas röster? 

- Beskriv vilka typiska processeringar du brukar göra på en skådespelares röst. 

 

4. Använder du någon teknik för att skapa en dramatisk effekt på skådespelarens 

röst? 

- Vad kan detta vara exempelvis? 

- Använder du andra placeringar av myggan då? 

 

5. Beskriv ett scenario där allt är som du vill att det ska låta för att ge publiken den 

bästa upplevelsen av ljudet ifrån skådespelarnas röst som möjligt.  

- Finns det andra kvaliteter?  

 

6. Kan du beskriva PA-konfigurationen som används? 

- Vilket system (mixer, slutsteg etc),  
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- Är det stereo, mono 

- Används stage tracker  

- Hur många högtalare? 

- Var placerar ni högtalare 

- Fördröjning av högtalare?  

 

 

7. Rösten från skådespelaren förstärks i PA:t, vad är det för faktorer som du 

tänker på? 

- Är det saker som du strävar efter att optimera, gör detta genom att 

kompromissa för något annat? 

- Sång kontra tal 

8. Vad anser du vara en naturlig teaterröst? 

- Är detta något som du försöker uppnå i ditt arbete? 

- Om ja: Känner du att du behöver kompromissa för detta på något sätt, hur blir 

balansen mellan naturlighet och tydlighet? 

6.1.2 Interview-guide in English 

Demographic Questions 

For how many years have you been working as a theatre sound engineer? 

How long have you been working at the theatre you’re currently employed at? 

Are you working full time here? 

Do you do other theatre-gigs outside of the theatre?  

Introduction, Warm up 

What kinds of performances is set up at the theatre you work on; musicals, spoken word?  

- Possible probe: You mentioned that you also set up musicals here. How does 

that amplify-wise differ from a “normal” theatre play? – miking the actor  

 

• How many stages does the theatre have? 

• How many stages are you responsible for?  

• How many seats does the theatre have? 

• Is the stage ever reconfigured? 

• Anything unusual with the stage? 
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Main Questions 

1. Can you describe a typical scenario for miking actors? 

Possible probes: 

- What microphones do you use frequently? 

- Are other microphones used?  

o Why/Why not? 

- For the lavalieres, what polar pattern do you normally use? 

o If both, when do you consider one polar pattern over the other? 

o If only one is used, have you tried the other polar pattern? 

- Can you show me where you would place a lavalier on an actor? 

o Do you always use this position, or does it change? 

▪ If changed, what do you think the different positions 

contribute with? 

o When you’re the engineer of a performance, do you always mik the 

actors? 

2. What are the things that makes it really difficult to mik an actor? 

Possible Probe: 

- Describe a situation and how you solved it. 

 

3. Do you use any processing on the actor’s voice? 

Possible Probe: 

- Describe any typical processing you use on the actor’s voices.  

 

4. Do you use any techniques to create a dramatic effect on an actor’s voice? 

Possible Probes: 

- What could this be for example? 

- Do you use different placement of the microphone?  

 

5. Describe an ideal scenario, where everything is how you would want the listening 

experience to be for the audience. 

Possible Probes: 

- Are there other qualities than that, like what? 
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6. Can you describe the configuration of the PA at the theatre? 

Possible Probes: 

- System (mixer, power amplifier etc),  

- Is it stereo, mono? 

- Do you use stage tracker?  

- How many loudspeakers? 

- Where do you place the loudspeakers? 

- Delaying loudspeakers?  

 

7. You have this voice from actor amplify it with PA, what are the things that 

you’re thinking about? 

Possible Probes: 

- Are there things you strive to optimize, what are the kind of trade-offs?  

- Singing vs speaking.  

 

8. What would you consider to be a natural sounding theatre voice? 

Possible Probes: 

- is this something you strive to achieve? 

o If yes - do you find yourself doing trade-offs  

- What trade-offs are there between naturalness and intelligibility. 

 

6.2 Summary of the quotes from the analysis 

6.2.1 Microphones 

Question Topic: When is a microphone needed to amplify an actor’s voice? 

“a lot of sound around” – Engineer 1 

"you want a closeness in the sound”, or you want some timbre”- Engineer 2 

“Often it is a director who says that "I would like that when this person enters the scene, it should always be a bit 

of timbre on that voice".” Engineer 2 

 “as musicals take place in the productions and the actors have a pretty bad speech so to speak, we use lavaliers.”- 

Engineer 3 

“If you have built a décor where you use the whole depth of the stage” – Engineer 3 



 

 

44 

 

“usually it is almost always lavaliers on plays today.”- Engineer 3 

“It depends on what kind of wishes there is and what type of performance.” - Engineer 4 

“if it is a children's performance where there is a lot of children who have weak voices, or you know you want a 

lot of background noise, then you decide to use lavaliers”- Engineer 4 

“a lot of sound effects.” - Engineer 4 

"a lot of music was used” – Engineer 5 

“there was soundscape and sound design from start to finish throughout the play” – Engineer 5 

“the director really wanted to have lavaliers to not get into a situation where you don’t keep up with in the 

dialogue.”- Engineer 5 

"achieve a certain effect” – Engineer 6 

“if there is a lot of background noise”- Engineer 6 

 

Question Topic: Placement of the lavalier 

“…about two fingers from the mouth, from the corner of the mouth (IP shows the location using his index and 

middle finger). One or two fingers depending on the actor. One or two fingers depending on the actor. You have 

to try it out a bit with the distance, but it is still quite close to the mouth, just to get that gain to the mik.”- Engineer 

1 

"... If I do a spoken word play, then it is often the case that you place the mik right on the hairline (IP points on 

his right part of the forehead right at the hairline) somewhere, because then you don’t need so much gain, then it 

is more that you want to push the volume on the voice just a little bit. Often if it’s good actors, their voice is loud 

enough”- Engineer 1 

“Then it is also so, that if you place the mik further back here (IP points at his right cheekbone, close to his temple) 

then you’ll start losing treble, and then it’s usually better to place it on the forehead because then you get a bit 

more treble.” – Engineer 1 
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“… we always place the lavaliers here otherwise, up here (IP points about 1 cm above his right eyebrow, about 1 

cm from the end of the eyebrow towards his right temple) we almost never place them down like this (IP points 

to his right cheekbone). Because it looks so incredibly ugly to put a wart on the face. So, we put them here. 

((When)) if you see, you usually have a bit of natural, that the hair goes forward a little there. (…) Pulls it out so 

that it sits just above the eyebrow. There we usually make our placement. There you can see it the least…” – 

Engineer 2  

"Far towards the mouth, not too far forward. (IP points to his right cheek about 2 cm from the corner of the 

mouth)”- Engineer 3 

“It can be changed, it depends, if they are using wigs and such, then you can rig the lavaliers into the wig. Then 

they can get it up at the forehead, and it works quite well too. It can come at the ear here to (IP points to the side 

of its head close to the temple). You can rig them into caps, in clothes, it can vary a little.” – Engineer 3 

“I can't say that any placement is better than the other, you have to experiment with it” – Engineer 3 

“I have no direct experience that something is better than the other. It depends on what voice the actor has, how 

clear he or she speaks.” – Engineer 3  

“Nowadays I do it on the "cheekbone-bump" a bit obliquely below the eye, the cord comes out via the ear and 

then it goes forward there. No longer than that bump I think you need. It has to do with how much sound pressure 

you want of course but, now I talk about philosophy here. I have also worked a lot with the lavaliers not being 

seen at all.” – Engineer 4 

 “… I can say very carefully and exactly where I will put it and it is at the corner of the eye, and then you have 

the cheekbone, so that it sits as if you have to cross over the hill of the cheekbone. The eyebrow connect with the 

cheekbone and then the direction is as I point now, between the nose and the mouth. So it comes from the ear here 

and then you tape it there (IP points just below its right cheekbone). That’s my recipe.” – Engineer 5 

“It can definitely change, if it comes a director or a scenographer and says that the lavaliers can’t be seen” – 

Engineer 5 

 “If I want as much headroom as possible from an omni lavalier, then I usually say two fingers from the corner of 

the mouth (IP shows by holding his index and middle finger next to the corner of the mouth where the placement 

becomes about 3 cm away from the mouth, placed on the cheek). And most of all, I want them up here (IP points 

on the upper right cheekbone) somewhere, so that they are not visible.– Engineer 6 
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Question Topic: Type of lavalier 

“Omni-lavaliers with a cable that are taped to the cheek, DPA 4061.” – Engineer 1 

“DPA 4061 with a cable, DPA 6066 when we use headset.” – Engineer 2 

“We use DPA 4061 or 4060, those you tape on the side of the cheek.” – Engineer 3 

“We only use DPA 4060 I think they’re called, omni not cardioid.” – Engineer 4 

“They are cardioid, quite well directed I would say” – Engineer 5  

Karl Björnsson: Do you tape the lavaliers or are they on a headset? 

Engineer 5: “We have both.” 

“On the musical now we tape tha lavaliers, but on the musical last year we used headmics.” – Engineer 5 

”We use Sennheiser, MKE-1 I think they are called”- Engineer 5 

Engineer 6: “We use DPA-lavaliers here” 

Karl Björnsson: Do you know what model it is? 

“One is called 4088 and is a directional mik on a headset. But that one I don’t like so much, but you get a bigger 

headroom and you can have monitors, but otherwise I think, what are the called, they finish with 66, four 

hundred sixty-six or maybe 406. I don’t remember, but they are lavalieres that you tape which are 

omnidirectional.” – Engineer 6 

 

 

Question topic: Omnidirectional vs Cardioid polar pattern 

"It is omnidirectional that we use exclusively, that is also because of the wind. If you use directional microphones, 

they are much more sensitive to wind noise, and to make it work outdoors here you would need to have a fur coat 

on them, and that wouldn't look so good on the actors. ”- Engineer 1 
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“We have also experienced that directional lavalieres become more sensitive to sweat and so on. Sweat and rain.”- 

Engineer 1 

"Especially when you are outdoors, as long as you can think if you do not suffer from it, then I prefer and use 

omnidirectional, because they are not as sensitive where they’re placed, even if you have a headmic that is 

omnidirectional, then I prefer it if it works because if it goes up or down like this (IP makes movements up and 

down with his index finger right at the corner of the mouth), it doesn't really affect much on the sound, the character 

gets.”- Engineer 1 

“If you have a directional mic then it becomes very sensitive if it moves a centimeter away from the mouth or not 

because the proximity is affected by it, so the character of the sound can change very much. With a omnidirectional 

headmik, if it disappears a little from the mouth or so, then it is usually the sound level that changes a little, so I 

prefer omnis and also outdoors, if it works outdoors then it is also less sensitive to wind. On the other hand, a 

directional mik works much better if you have stronger music that they are going to sing to for example or if they 

have monitors on stage. If they need a little stronger listening on stage then it becomes much less sensitive to 

feedback. In addition, if they are several on the stage that are stand singing a duet to music, then directional 

microphones work better because you avoid comb filter effect between the microphones, which one gets very 

clear with the omnidirectional. ”- Engineer 1 

“Headset, DPA 6066, but it is very difficult to, especially on the headset, I have used it and it is really bad. When 

they are positioned correctly, you get great sound pressure and headroom. You get a great deal in and you can 

play very loud. But the problem then is that it must sit exactly, because if it moves just a little bit, then you get 

such a huge difference in the mik when it is directional. So, we always use omni, DPA 4061. Then they can go a 

bit like this (IP makes movements with their index finger up and down in front of their right cheek) without it 

doing so much.” – Engineer 2 

"Yes, the cardioids are very sensitive to puffs, so we almost always use omnis." - Engineer 3 

"… headmics that are directional I have used. They can be good to have when you have to push up the levels 

more. But what they do is that the ones, partly with headsets, they are very dependent on that they are exactly 

right placed. If they slip aside a little then you are screwed kind of, then it is worse than omnis. And should you 

tape something that I do not want too far forward, I do not want them down at the corner of the mouth as well as 

what you normally do. We do not use headmics on performances, it is used on seminaries and similar.”- Engineer 

4 
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"You could use headmics if I know that I have a drum kit and a bass player and a guitarist who cannot keep their 

level down properly. Then it would be appropriate with cardioid.”- Engineer 4 

“You don’t get as much leakage in all the other lavalieres and they can walk pretty close to each other before you 

have to start working with balance between the and such.” – Engineer 5 

“… Omnidirectional is to beg for problems on a speech scene and especially if you come to a musical context.– 

Engineer 5 

“One of them is called 4088 and is a directional mik on a headset, but I don’t like that so much- You get a 

bigger headroom and you can have monitors” 

 

“It’s a rock-musical and that should be played at a high volume, and they want to hear as well, as the move 

around a lot, so, it’s a lot of monitors and such, then it doesn’t work with omnidirectionals.” 

"It is omnidirectional that we use exclusively, that is also because of the wind. If you use directional microphones, 

they are much more sensitive to wind noise, and to make it work outdoors here you would need to have a fur coat 

on them, and that wouldn't look so good on the actors. ”- Engineer 1 

“We have also experienced that directional lavalieres become more sensitive to sweat and so on. Sweat and rain.”- 

Engineer 1 

"Especially when you are outdoors, as long as you can think if you do not suffer from it, then I prefer and use 

omnidirectional, because they are not as sensitive where they’re placed, even if you have a headmic that is 

omnidirectional, then I prefer it if it works because if it goes up or down like this (IP makes movements up and 

down with his index finger right at the corner of the mouth), it doesn't really affect much on the sound, the character 

gets.”- Engineer 1 

“If you have a directional mic then it becomes very sensitive if it moves a centimeter away from the mouth or not 

because the proximity is affected by it, so the character of the sound can change very much. With a omnidirectional 

headmik, if it disappears a little from the mouth or so, then it is usually the sound level that changes a little, so I 

prefer omnis and also outdoors, if it works outdoors then it is also less sensitive to wind. On the other hand, a 

directional mik works much better if you have stronger music that they are going to sing to for example or if they 

have monitors on stage. If they need a little stronger listening on stage then it becomes much less sensitive to 

feedback. In addition, if they are several on the stage that are stand singing a duet to music, then directional 
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microphones work better because you avoid comb filter effect between the microphones, which one gets very 

clear with the omnidirectional. ”- Engineer 1 

“Headset, DPA 6066, but it is very difficult to, especially on the headset, I have used it and it is really bad. When 

they are positioned correctly, you get great sound pressure and headroom. You get a great deal in and you can 

play very loud. But the problem then is that it must sit exactly, because if it moves just a little bit, then you get 

such a huge difference in the mik when it is directional. So, we always use omni, DPA 4061. Then they can go a 

bit like this (IP makes movements with their index finger up and down in front of their right cheek) without it 

doing so much.” – Engineer 2 

"Yes, the cardioids are very sensitive to puffs, so we almost always use omnis." - Engineer 3 

"… headmics that are directional I have used. They can be good to have when you have to push up the levels 

more. But what they do is that the ones, partly with headsets, they are very dependent on that they are exactly 

right placed. If they slip aside a little then you are screwed kind of, then it is worse than omnis. And should you 

tape something that I do not want too far forward, I do not want them down at the corner of the mouth as well as 

what you normally do. We do not use headmics on performances, it is used on seminaries and similar.”- Engineer 

4 

"You could use headmics if I know that I have a drum kit and a bass player and a guitarist who cannot keep their 

level down properly. Then it would be appropriate with cardioid.”- Engineer 4 

“You don’t get as much leakage in all the other lavalieres and they can walk pretty close to each other before you 

have to start working with balance between the and such.” – Engineer 5 

“… Omnidirectional is to beg for problems on a speech scene and especially if you come to a musical context.– 

Engineer 5 

“One of them is called 4088 and is a directional mik on a headset, but I don’t like that so much- You get a 

bigger headroom and you can have monitors” 

 

“It’s a rock-musical and that should be played at a high volume, and they want to hear as well, as the move 

around a lot, so, it’s a lot of monitors and such, then it doesn’t work with omnidirectionals.” 
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Question Topic – Usage of distance microphones 

"if it is a spoken word theater for example it can sometimes be that I put some microphones on the floor down at the 

stage, and use it as extra reinforcement” - Engineer 1 

“… I have done some school plays where I have set up miks or added miks on the front of the stage and just made 

this little push to get some speech in the PA. Or you can use cardioid microphones if you just want to target a place 

where there is someone who is not heard in a play, far back for example or so on the stage.”- Engineer 2 

"What I try to avoid as one would like to propose to people, is to use distance microphones instead of having lavaliers” 

– Engineer 4  

“…because what happens to a distance microphone is partly that it sounds different if an actor stands four meters 

away or if they stand two meters away from the microphone” - Engineer 4 

“If you have distance microphones, I also think that it sounds bad and is also very sensitive to feedback. ”- Engineer 

4 

“Then it gets really hard to use lavaliers and beltpack on. So, I will probably set up distance miks because the rooms 

are so small so I think it might work and be able to cover up when it becomes too difficult use lavaliers.” - Engineer 

4 

“You can use distance miks to create different timbre in the different rooms; a kitchen, a living room and a bathroom.” 

- Engineer 4 

“…you can't get the voices to meet the expectations of the sound image, then you have to get much closer. But I have 

used it to make “timbre sounds”, i.e. if you have a spoken word play and in some part you suddenly want to be in an 

environment where there is reverberation. A church or whatever it may be, or an open field or so, then I have used 

pressure zone microphones, Beta 91's for example, and even on the small stage I have used shotgun miks hanging 

from the celling and pointing down at a certain place, and then you get a little surface where the actor can go in and 

speak as usual and I could add reverb.“ - Engineer 5 
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6.2.2 Voices 

Question Topic: Speech Intelligibility 

“Above all, the clarity of the voice, the speech intelligibility so you perceive what is being said. I think that is 

the most important thing.” – Engineer 1 

“some voices may sound a little unclear in itself, and then you may have to work with them so that they become 

a bit clearer in a from the beginning unclear voice perhaps.” – Engineer 1 

“it is sensitive around certain frequencies and often it can be a bit further down the bass, or not far down the bass 

but between 80 and 150 Hz tends to be sensitive, that rings and sings which makes, that disturbs the clarity of 

the sound so, then you may need to scope out a lot down there in the bottom to (...) that you might lose the 

bottom of the voice but you get a clearer voice as a whole.” – Engineer 1 

“It is easier to tweak and get a clarity if the sound may sound amplified as it often is on a musical or so” – 

Engineer 1 

“You can add some treble and so to get more clarity” – Engineer 1 

“There are those who actually, actors, we say, who just go and stand on a stage and talk like you and I, in the 

usual conversational tone. And It does not work really like that. You have to actually try to talk as if you would 

be without a microphone because, you have to put on a bit, because it goes, It does not come in as much as you 

want otherwise.” – Engineer 2 

 

“…sometimes you would like to put a lavalier on some actors that you do not understand , you do not hear 

what they say.” – Engineer 2 

they don't learn to talk using their speech support, and know how to take care of their consonants when 

speaking…” – Engineer 2 

Then It depends on what voice the actor has, how clearly it speaks. Shit in, shit out, an actor that cannot speak 

clearly and not use the diaphragm, there will be no good inside the lavalier.” – Engineer 3 

“In terms of speech and hearing what the actors say, is a directors question. The director can have a very strange 

ability to get actors to talk with their backs turned to the audience, or with the side against the audience. I think 

you forget that as a director, that you should talk to the audience, always. Sometimes they direct them so that the 

actors stand with their back to the audience. It becomes very unfortunate purely acoustical and speech-wise. 

Speech intelligibility disappears very much as soon as they do this. I think that is a director’s question.” – 

Engineer 3  

Karl Björnsson: When one has an actor and his voice is amplified in PA, what are the factors they think of or 

what are you striving to optimize? 



 

 

52 

 

 it is the speech-intelligibility” – Engineer 3 

“The best thing is if the voice contains a straight frequency response. That gives often the best result. Then you 

can cut (EQ) a bit if you want. A clearness kind of.” – Engineer 3 

“If you raise the volume on a lavalier, then you get extra noise. You don't just raise the voice, you raise everything 

that's around as well. As you do so, the clarity will disappear rather when you raise.” – Engineer 3 

“An actor who mumbles or talks unclearly having a lavalier, sounds only louder and unclear, it is difficult to 

filter out a clarity from an actor who does not have a clear voice.” – Engineer 4 

“But then as it’s always is, the challenge is that you should get a voice that is natural and sound good and have 

full speech intelligibility” - Engineer 5   

“Yes Some people are heard better than others, so it is, and it is about those consonants, the hard consonants. 

Are you struggling to get them out, they go three years at school to learn how to get these P, T, K and S. And 

when they get out those four consonants. Then it's easier for a sound engineer to perceive what says.” – Engineer 

6 

 

Question Topic: Naturalness 

natural voice in musical theatre context and musical context where it still becomes, where it is still reinforced so 

you hear that it is reinforced then I still try to keep a fairly even balance in the whole register so there is nothing 

that stands out so that you do not feel that it is a bit boxy or a little sharp or so there or that it is unnaturally 

powerful in the bass…” – Engineer 1 

When working with spoken word theatre I usually prefer not to perceive the voice as amplified. It should be 

perceived as it is indeed he voice from this actor that I hear and not from any loudspeakers, and then it helps 

very much if the person moves over the stage as the sound can come along to fool the ear. So that when the 

person stands on the left side, then it is zero milliseconds delay to that loudspeaker, but to the right, depending 

on how wide the stage is, there is a slight delay in the sound to that loudspeaker. While you can work with level, 

that it becomes a bit stronger in the left loudspeaker than in the right loudspeaker. I think This is one of the best 

things to get it to become natural.” – Engineer 1 

 

“Then if I'm working on a spoken word theatre and if I'm indoors then I try above all to strive that it feels like it 

is the person standing there on the stage, that it is that person's voice that sounds, and then it is that kind of 

naturalness that I want to get, and then it is not about to get the whole register in the voice, but then it is about 

deceiving the ear so that the amplified sound in the PA complements and highlights this voice on stage.” – 

Engineer 1 
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“…outdoors then you also need to have a higher sound level, then it doesn't really work  to try to hide that you 

have reinforced, then you need to ((let it be amplified)) But then I usually try to get as natural sound as possible 

on the actors, but the lavaliers sound of course, they are good and it's good are of good quality. But they do not 

sound so natural if they are not processed, so you have to work with some EQ to get them to sound natural.” – 

Engineer 1 

Many do this mistake I think, that they push the lavaliers because now we’re will amplify and make it very loud, 

now you should hear. But that's not the thing, I think. This is supposed to be a tool to make the speech sound as 

natural as possible. So that you should adjust the volume so that you just hear well, but not too much. Because 

then it will just be unnatural to listen to, then it will be a reinforced…” – Engineer 2 

Engineer 4: “The Most important thing I do is to add a high pass and a low pass filter quite hard. So that I cut 

with a lowpass Somewhere, it depends a little on whether it is a woman or a man or how the voice is, but 

somewhere between 9 and 8, and 10 kHz” 

 

Karl Björnsson: So, everything over that is taken away? 

 

Engineer 4:” Yes all over that I remove. And The experience I have, it's quite common to do so I think, it's that, 

it doesn't sound quite as electrically. It doesn't sound quite as much loudspeakers or what to say. It sounds a little 

more natural.” 

  

But then like always the challenge is to get a voice to sound natural or sound good with full intelligibility and 

such. Not hard or sound amplified, I don’t like that. So actually, I don’t like lavaliers. – Engineer 5 

“…the most natural is that the voice only comes from an actor that doesn’t have a lavalier at all…” – Engineer 5 

Karl Björnsson: When you have an actor who has a lavalier and the voice is amplified in PA, what are the factors 

that you strive to optimize. 

 

Engineer 6: “That It should sound as natural as possible, that’s number one. That I'll hear the person say 

something and then I'll pull up the fader, and the only thing that should happen is that it gets louder. No timber 

change or anything. That is my aspiration.” 

Yes, but I try to make it, and in most cases it’s about removing bass I think. Then it becomes more natural 

because the voice doesn’t cointain bass if you don’t talk like this (IP talks with a low voice with bass tones). But 

you don’t do that, most of us don’t do that.” – Engineer 6 
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Question Topic: Law of the first wavefront 

Then you can work with delay-times to get the sound to come at the same time or that the actor's sound comes a 

millisecond before the loudspeaker sound, because then you fool the ear that the sound comes from the actor” – 

Engineer 1 

“that the time is correct. Preferably so that you ensure that the sound of the person comes first. Because then you 

get the direction on where the person is standing. At least if you have normal hearing so to speak.” – Engineer 2 

“You want the direction to be decided by the acoustic sound from the actor, then you make it louder with the 

loudspeakers. The perception is that it’s the actor’s voice that is just enhanced and you’ll keep the direction.” – 

Engineer 3 

“I try to experiment a bit with panning and delay just to get them ((in)) positions so they are not all too sensitive 

to, what's the name, that the sound comes from the loudspeaker and not from the actor. You know the concept of 

Haas effect?” – Engineer 4 

“you can on a small stage as the stage I work on, you can come quite far by simply just delay the loudspeakers, 

the entire package, delay it so that it is behind the actors time-wise. For example, If you have a stage which has a 

depth of a ten-meter, then you can delay the PA eight meters. Then the sound end up so to speak time-wise 

somewhere in the back, (they want to)) rarely further back of the scene than that. Then you can use a little bit of 

the Haas effect, then you get a certain ((bit)), then you can play the lavaliers a bit louder without the sound moving 

to the loudspeakers, the experience (...). I always work pretty much with delays, short delays” – Engineer 4 

“Those delays are all about to wash away ((loudspeakers)), I think, or wash away the differences, and to come 

within the window for me to feel that – yes, it is the actor who talks, it is the acting voice and then it’s a little bit 

reinforced, yes but it is fine, it is okay, we got it. But it must not be the case that I hear the loudspeakers in a 

spoken word scene, for example.” – Engineer 5  

“Haas effect If you know it? That is the most important thing. Before you start with lavaliers you should know 

what Haas-effect is and how to facilitate your work with Haas-effect, and placements of loudspeakers and delaying 

things. That is the most important thing. Otherwise, I think it will be radio theatre. Then you might as well put on 

headphones and close your eyes. If you don’t get to feel where the story is told, that it is told from the stage but 

instead it is being told from the loudspeakers up there. Then it's radio theatre. It must descend on the stage and 

that is where you’ll tell it, and then you get to see how far you come and how far you reach. But If you have 

knowledge about Haas-effect and lavaliers and how to delay and where to place loudspeakers, then it facilitates.” 

– Engineer 6 
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Question Topic: Positioning Systems 

“Timax is what I have worked with, which works surprisingly well” – Engineer 1 

“When working with spoken word theatre I usually prefer not to perceive the voice as amplified. It should be 

perceived as it is indeed he voice from this actor that I hear and not from any loudspeakers, and then it helps 

very much if the person moves over the stage as the sound can come along to fool the ear.” – Engineer 1 

. we do not use it here, it could certainly be used, but here the theatre stages look so different, between the 

different stages and some stages are a bit constructed so, if you sit as an audience on one side, you really hear 

only one of the loudspeakers from the PA.” – Engineer 1  

“It works in spoken word plays where you can have a lower volume and if you have a quiet audience. If it’s a 

musical, then you need to have a louder sound pressure level and maybe like it’s here where we have a moving 

audience, then you need a louder sound pressure level, then it doesn’t work to try to hide that you have 

amplified.” – Engineer 1 

“No, we don't use that because our stages are so incredibly small” – Engineer 2 

“At our theatre, you hear. 99% of all times that we use lavaliers you hear what the person says first before it 

reaches the PA, so you always hear where from the person is standing or where it is as well so that, we don't 

need to use that kind of system, it gets a little superfluous for us.” – Engineer 2 

“Yes we have a system called TiMax. It is a positioning system” – Engineer 3 

“…and it works if you keep a moderate level on the volume, on the mix. You can push it, but then you get a 

loudspeaker sound, and you do not want to that.” – Engineer 3 

“A system called TiMax Rigged on stage which is a positioning system for sound simply.” – Engineer 4 

“when you have many point source loudspeakers, it will be small errors in the whole thing and when you go up 

at a higher level, thus when it starts to be music. Then you can hear those errors more, it feels like you don't 

really get hold of the sound.” – Engineer 4 

“the timing issues that still is, become clearer when you raise the volume. That is my subjective experience. That 

the positioning works great when you are at low levels.” – Engineer 4 

“I have come to the simple conclusion that it doesn't work. For me it doesn't work at all. I think it is instead the 

opposite, I think it works against, because there is something palpable, it is something that begins to happen. 

And then I start to lose focus from the actor and what is important, then I start to react on a voice, that it moves 

and things like that.” – Engineer 5 

“when it comes to this type of proscenium-theater and, or, and even I think our small arenas because we, you 

hear the voices, you are there in the same room. So that, in general, no.” – Engineer 5 

“We use Stage Tracker” – Engineer 6 
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“What is natural is that the listener hears a direct sound, you hear an early bounce, another early bounce, a first 

bounce that comes. It is the overall experience that the audience has, and that is how you think today. So today 

it is sorted and it takes a lot of loudspeakers to experience this, and then you have to have some processor to 

control it, the delay and so.” – Engineer 6  

 

6.2.3 Aesthetic 

Question Topic: Aesthetic 

“…when they are in a cave, so we add a little timbre, so we create a cave-feeling” – Engineer 1 

 “it may be a bit discreet timbre that we put on some vocal parties.” – Engineer 1 

 “If I work indoors, then it has been moments I put sound in a lot of different loudspeakers; up in the ceiling 

and behind the audience and like that to create different effects.” – Engineer 1 

“Sometimes you want to have a closeness in the sound, or you want some timbre, or you want to do something, 

effects on some spoken pieces” – Engineer 2 

“I mean, for example, this scenario that you would like to have some timbre on one voice, yes, you can of 

course, then you really want a voice to stand out” – Engineer 2 

“special effects of course, slap-echo, we have in this for it to be like a, one time they stand in one, and speaks 

for a big arena, and then you can take a little Slap-Echo and ((send)) out in the surround so you get some feeling 

that it bounces a bit and like that” – Engineer 2 

“reverb or a delay. Or If you want a Pitch (Pitchshift). It happens.” – Engineer 3 

“It may be that they will suddenly be in a church and then you can of course advantageously add a large hall 

or something on the entire conversation.” – Engineer 4 

“Yeah that is if you add a reverb to create a larger room or, it has to do with the situation as well.” – Engineer 

4 

“if they have a mic they'll talk in, then it's often so that the director wants it to sound like a phone kind of, mic-

preamplified, a bit ugly.” – Engineer 4 

“if someone were to give a speech, a fascist for example. Then you want it to sound a bit bad. It's kind of like 

in movies that you can never put up a mic because the first thing that happens is that it creates feedback. But 

to make a such an effect, then you would like to see the microphone, otherwise you do not, otherwise it just 

sounds bad if I would try to do it with a lavalier on a person. It just sounds bad. Then It sounds broken and 

nothing else. Because placing the lavalier is built on that it is not to be seen in the same way.” – Engineer 4 

 “distance-miks to create reverb-rooms and such.” – Engineer 4 
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 “…from the fact that it should really be a clear effect, then we can do it sometimes as in this musical now, 

where it is a giant, the giant Karl, who is very scary first, and should be big and roaring and” – Engineer 5 

“this giant who is lethal and who lives in a cave or a garage in our version. So, there I have some kind of down-

pitch a Helicon, so that he will roar out in, there will be no Smaug, but the feeling that he sounds scary in there 

and then the is processing get that I put on reverb and maybe some delay to also enlarge the locale as well. And 

then when he will come out on stage, the the processed voice fades away and we are back in ordinary lavalier, 

lavalier-voice so he is not actually so scary then.” – Engineer 5 

“this works very well because he stands behind a door, he stands behind the decor so his natural voice is really 

shielded. But as soon as you start and (...) come out on the stage and come to the audience, the voice is always 

mixed. You need to be up in good high levels to be able to mask it completely.” – Engineer 5 

“When we did The Brothers Lionheart the other year, Then I have a timbre on the cast as soon as they enter 

Nangijala and that world, partly because it would be big and bright. But It also allows me to focus some scenes 

when it's going to be serious from the story narration. Then you can remove that sound and then you get a 

feeling that you are sucked into it.” – Engineer 5 

“I can tell them that. As I said now. (IP starts to whisper) Sing this or talk as quietly as you can. Then I can 

raise the volume, and then you can get this experience like “shit” ((when)) you sit in the audience and you have 

it right here (IP pushes both of his palms towards their ears) inside the head, the voice is here. So, it happens, 

and then it can both be singing and speaking. And It's very effective indeed.” – Engineer 6 

“…when they are in a cave, so we add a little timbre, so we create a cave-feeling” – Engineer 1 

 “it may be a bit discreet timbre that we put on some vocal parties.” – Engineer 1 

 “then it has been moments I put sound in a lot of different loudspeakers; up in the ceiling and behind the 

audience and like that to create different effects.” – Engineer 1 

“Sometimes you want to have a closeness in the sound, or you want some timbre, or you want to do something, 

effects on some spoken pieces” – Engineer 2 

“I mean, for example, this scenario that you would like to have some timbre on one voice, yes, you can of 

course, then you really want a voice to stand out” – Engineer 2 

“special effects of course, slap-echo, we have in this for it to be like a, one time they stands in one, and speaks 

for a big arena, and then you can take a little Slap-Echo and ((send)) out in the surround so you get some feeling 

that it bounces a bit and like that” – Engineer 2 

“reverb or a delay. Or If you want a Pitching (Pitchshift). It happens.” – Engineer 3 

“It may be that they will suddenly be in a church and then you can of course advantageously add a large hall 

or something on the entire conversation.” – Engineer 4 
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“Yeah that is if you add a reverb to create a larger room or, it has to do with the situation as well.” – Engineer 

4 

“if they have a mic they'll talk in, then it's often so that the director wants it to sound like a phone kind of, mic-

preamplified, a bit ugly.” – Engineer 4 

“if someone were to give a speech, a fascist for example. Then you want it to sound a bit bad. It's kind of like 

in movies that you can never put up a mic because the first thing that happens is that it creates feedback. But 

to make a such an effect, then you would like to see the microphone, otherwise you do not, otherwise it just 

sounds bad if I would try to do it with a lavalier on a person. It just sounds bad. Then It sounds broken and 

nothing else. Because placing the lavalier is built on that it is not to be seen in the same way.” – Engineer 4 

 “distance-miks to create reverb-rooms and such.” – Engineer 4 

 “…from the fact that it should really be a clear effect, then we can do it sometimes as in this musical now, 

where it is a giant, the giant Karl, who is very scary first, and should be big and roaring and” – Engineer 5 

“this giant who is lethal and who lives in a cave or a garage in our version. So, there I have some kind of down-

pitch a Helicon, so that he will roar out in, there will be no Smaug, but the feeling that he sounds scary in there 

and then the is processing get that I put on reverb and maybe some delay to also enlarge the locale as well. And 

then when he will come out on stage, the the processed voice fades away and we are back in ordinary lavalier, 

lavalier-voice so he is not actually so scary then.” – Engineer 5 

“this works very well because he stands behind a door, he stands behind the decor so his natural voice is really 

shielded. But as soon as you start and (...) come out on the stage and come to the audience, the voice is always 

mixed. You need to be up in good high levels to be able to mask it completely.” – Engineer 5 

“When we did The Brothers Lionheart the other year, Then I have a timbre on the cast as soon as they enter 

Nangijala and that world, partly because it would be big and bright. But It also allows me to focus some scenes 

when it's going to be serious from the story narration. Then you can remove that sound and then you get a 

feeling that you are sucked into it.” – Engineer 5 

“I can tell them that. As I said now. (IP starts to whisper) Sing this or talk as quietly as you can. Then I can 

raise the volume, and then you can get this experience like “shit” ((when)) you sit in the audience and you have 

it right here (IP pushes both of his palms towards their ears) inside the head, the voice is here. So, it happens, 

and then it can both be singing and speaking. And It's very effective indeed.” – Engineer 6 

 

 

 



 

 

59 

 

6.2.4 Technical 

Question Topic: Processing 

“we use a little compressor” – Engineer 1 

“I want to use relatively little compressor because then it pushes up the gain, which means that even if there is no 

feedback, it will still reconnect from the loudspeakers and into the microphones, creating a lack of clarity. The 

compressor itself does not create so much ambiguity if you tweak it sensibly. But in the life context it becomes a bit 

sensitive if you process a lot with the compressor” – Engineer 1 

“if someone exaggerates or something like that then I usually let the compressor take maybe 3 dB or something, and 

if they scream really loud so maybe 6 dB, but otherwise when they talk normally, then the compressor does not 

usually work at all.- Engineer 1 

And then EQ, what is most often, I think with omnidirectional lavaliers and when we have them as we have, then I 

have a high-pass-filter that I often put somewhere, I usually start at 125 Hz. Many times (...) Then you usually get to 

put the high pass filter up a little bit on at 200 and 230 perhaps because, it is often a bit sensitive, even if a high pass 

filter at 125, there may still be feedback at 80, 100 Hz if gain a lot. Then you usually have to put high pass filter a bit 

higher” – Engineer 1 

“On omnidirectional lavaliers you almost always have to put a high pass on if you want some gain in them.” – 

Engineer 1 

"a musical where it is very dynamic, it is singing and things like that, there I use a dynamic, either a multiband-

compressor or a dynamic EQ to remove some areas that protrude.” – Engineer 1 

“we don’t use EQ at all (...) even the PA and the whole thing is completely linear. So that lavaliers, it’s very rarely 

that we us EQ on them at all, it is a High-Pass filter maybe.” – Engineer 2 

“compressor of course, we must use it. It will be intolerable to run otherwise. But they are very carefully tuned so 

that you still only take the peaks like that, it's not that it is something hard at all” – Engineer 2 

“then you get to try to be a human compressor also while mixing the show” – Engineer 2 

Karl Björnsson: Do you use any processing on the lavaliers? 

Engineer 3: Yes, if you mean compressor so is that a process, but not so much more unless the director wants any 

pitch or something, but it works rarely I think. 

Karl Björnsson: Is EQ also used? 

Engineer 3: Yes it’s used all the time; It’s bass cutting and a notch filter somewhere. 

“Now we are going to use Dugan on the next show that is an automixer” – Engineer 4 
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“The most important thing I do is to add a high pass and a low pass Filter quite hard. So that I cut with with A 

Lowpass Somewhere, it depends a little on whether it is a woman or a man or how the voice is, but somewhere 

between 9 and 8, and 10 kHz” 

“put a high pass filter quite high at 140 or something like that, because there is not so much underneath there, except 

if you have real bass voice.” – Engineer 4 

“DEesser of course and compression I use vary sparse. When it is a spoken word theatre, then I use almost no 

compression or yes I do but, it is about having a ratio on maybe 2 or 2.2 or something like that, and you pick only a 

few. I just pick a few dB on each voice, 3, 4, 5 dB as a maximum when they exaggerate or if they scream” – Engineer 

5 

small compression just to tame the voice really but it absolutely can not sound compression” – Engineer 5 

“you have to work with EQ. You Have to do it. Both on the lavalier, sometimes on a group and sometimes maybe 

just on a group for example, you might want a dynamic EQ then so that you, so that when they are many and start to 

sing and exaggerate it may get a little hard. But then you can add a dynamic EQ that helps, but that doesn’t affect the 

speech, the spoken, that does not take the dialogue then.” – Engineer 5 

“I simply sit with my fingers on the faders and go up and down, I know the dialogue or their songs pretty well and. 

if it’s a piece that’s little low for them and they don’t really get it out of them, then I need to push up maybe 5,6,7 

dB on the fader…” – Engineer 5 

 

“the most important thing is tightly compressed, don’t care how it sounds. You don't have a chance otherwise. But 

you have to take care of the dynamics. That is surely the most important thing.” – Engineer 6 

“automatic mixer that has made life very easy for a sound technician, it is Dugan” – Engineer 6 

“then you can also have a DEeser or a dynamic EQ if it is someone who has an absolutely troublesome voice.” – 

Engineer 6 

Karl Björnsson: Is standard EQ also used? 

Engineer 6: “Yes, and I. My colleague here. He does not like to cut in the bass, but I think the bass blurs, especially 

in the direction, so I usually cut right hard in the bass.” 

Karl Björnsson: “How hard do you cut?” 

Engineer 6: “It can be up to 180 Hz” 
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Question Topic: Musical vs Speech theatre 

“Above all, during a musical, you need to amplify the speech more than in a regular spoken word play. In a regular 

spoken word play you can keep a lower general level of sound, and it is still experienced as okay, you get used to 

the level.” – Engineer 1 

“in a musical it often becomes louder parts with louder music, and then jumping from a louder part with louder 

vocals and music to a weaker speech that there is often perhaps in a spoken word play, it becomes very big jumps 

sound level wise so little hard to keep up with and perceive the clarity if you go down too weakly.” – Engineer 1 

“is perhaps a musical where it is very dynamic, it is singing and things like that, there I use a dynamic, either a 

multiband-compressor or a dynamic EQ to remove some areas that protrude at 3 kilo or something like that” – 

Engineer 1 

“If st is a musical where you need to have a higher sound level and perhaps as here where we have a moving 

audience outdoors then you also need to have a higher sound level, then it doesn't really work to try to hide that you 

have reinforced” – Engineer 1 

“The musicals have a lot of technology” – Engineer 2 

“when the song is over and back with the speech that you’re not afraid to turn the volume down a bit. Not too much 

of course but you should lower the volume so that, that it does not become rock n roll in the speech scenes I think. 

that will be a bit weird. It is important.” – Engineer 2 

“When It's musical, it's often, it's simply about amplifying in higher levels” - Engineer 4 

“In musicals It will be the stronger levels of course and then I think, I'm quite interested in the placement of 

lavalier-sound, and it is not quite as sensitive, I think in musical context when people start singing. Because It is 

already a preternatural thing as well, then you are so used to concert situations where you hear the music and the 

vocals through the PA, it's already so you do as well. However, on spoken word scenes in musicals, then I like to 

get the position of the actor because then you end up in some sort of reality where it is more disturbing that the 

voices come from another place in the room.“ – Engineer 4 

“it is about finding some sort of balance in the spoken scenes and then going to go over in a song number, so that it 

is not at the same level, but neither will it be like, that it is two different. That you are in two different 

performances.” – Engineer 5 

“As I mentioned, it's a musical now and then it's not so much to talk about. Where It is, the genre, both the genre 

and the situation require that it be voice up in the loudspeakers. You want power and there are live musicians on 

stage.” – Engineer 5 

“…in a musical it's really the same thinking I use. But maybe I compress a bit more just on each voice…” - 

Engineer 5 
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6.2.5 Other findings 

Question Topic: New school vs. old school actors 

“It is like this today, the newly graduated actors today have an incredibly worse speech technology than the graduates 

for maybe 15 years ago. Because then it was so, then you had it on the schedule even.” – Engineer 2  

“What has happened also, it's that they don't learn to talk using their speech support, and know how to take care of 

their consonants when speaking, it cheats, and then it becomes unclear in how it goes out in a stage house” – Engineer 

2  

“they have skimped with it at the acting school too now, they have removed much of that part with articulation and 

how to do, how to sound on a stage” – Enigneer 2 

“…I wish for a better education in speech to the actors. You hear the difference between older actors and younger 

actors. Somewhere you have stopped learning to speak on the courses today, I do not know how it is, but you hear 

the difference.” – Engineer 3 

“…at the theatre you have gone from 50 years ago. Then they stood straddled in the middle of the stage and talked 

to the audience with a clear voice and it sounded like it did in old movies. Since movies has come and TV has come, 

people are accustomed to, that it sounds, that people talk more naturally, and that's got over to the theater also, people 

talk quieter today than they did for thirty, forty years ago.” – Engineer 4 

But then they will at the same time play against a younger actor who has not developed the same timbre, bottom and 

may not have gone acting school either, then it will be like, we have people here. Or that has come from somewhere, 

comes from another “department”. And then has a much thinner voice that lies high in the throat” – Engineer 5  

“…there are differences between voices and voices.  Older actors, generally I can say that older actors are better than 

younger actors, On the other hand, they have been around longer as well. But I think that, we have an acting school 

here next to us, younger people rely too much on technology, electroacoustic than what older do. And they don’t get 

to train as much I think, but it's my very personal opinion. They don’t get to practice enough to talk clearly.” – 

Engineer 6 
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6.3 Transcriptions 

6.3.1 Engineer 1 

Hur länge har du arbetat som teater ljudtekniker. 

10 – 15 år. 

Hur länge har du jobbat på ditt nuvarande jobb? 

Också 10 – 15 år, men det har ju varit halvvårsvis kan man säga, större delen. 

 

Så det är ett halvår och under det halvåret är det heltid? 

Ja 

Då antar jag att du även gör andra teater-gigs utanför den arbetsplatsen? 

Ja precis, det gör jag. Där jag är nu blir det ju mer säsongsbetonat på sommarhalvåret kan man 

säga. Sen vinterhalvåret har jag haft olika uppdrag men sommarhalvåret har alltid varit 

återkommande.  

 

Vad för olika (om vi tar jobbet runt sommarhalvåret), vad för olika uppträdanden är det 

som görs på den teatern?  

Det är lite musikteater kan man säga där det är allt från föreställningar med tre skådespelare 

och mest talad teater till föreställningar med mycket musik och både sång och underscore och 

så och 17 till 25 skådespelare på scenen. Och det är främst föreställningar som är mellan 15 och 

40 minuter ungefär, utomhusteater. 

När det kommer till musikal hur skiljer sig det från en vanlig teaterpjäs? 

Framför allt blir det ju under musikal behöver man förstärka talet mer, än i en vanlig talteater. 

I en vanlig tal teater kan man hålla en lägre allmän nivå på ljudet, och det upplevs ändå okej, 

man vänjer sig vid den nivån det är. Men i en musikal blir det ofta starkare partier med starkare 

musik, och att då hoppa från ett starkare parti med starkare sång och musik till ett svagare tal 

som det ofta kanske är i tal teater, blir det väldigt stora hopp rent ljudnivåmässigt så lite svårt 

att hänga med där och uppfatta tydligheten om man går ner för svagt. Så därför skulle jag säga 

generellt kör man med lite starkare förstärkning på talet under en musikal om det är mycket 

musik jämfört med en renodlad talteater.  

Hur många scener har teatern? 

Det är nio teaterscener med förstärkning 

Arbetar du på alla scener lika mycket? 
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Nej det gör jag inte utan vi är flera, jag är ju ansvarig för alla scener, så i mitt uppdrag ingår det 

att gå runt till alla scener och kolla så allting rullar på som det ska. Men sen rent praktiskt så 

kör jag inte föreställningar på alla scener, utan det har vi delat upp på flera tekniker.  

 

 

Det är inte någon scen som är en blackbox där hela scenen ändras om? 

Nej någon sån blackbox har vi inte, utan det närmaste är fast scen med fast publikplats där det 

roddas om.  

Finns det några speciella utmaningar när det kommer till att förstärka tal på de olika 

scenerna? 

Framförallt har vi ju en rörlig publik här som är det som påverkar mest, vilket innebär att vi har 

barnfamiljer som till skillnad från en vanlig teater; en inomhusteater, låter mycket, det är barn 

som vill gå på toaletten och dem drar barnvagnar och dem kommer och går under förställningar 

och så vilket man normalt sett inte har på en inomhusteater. Så det påverkar mycket. Sen en 

inomhusteater, då har man hjälp av lokalen att lokalen svarar också ljudmässigt och kan hjälpa 

till. Utomhus såhär då försvinner ljudet oftast bara bort, man får den träffen från högtalarna 

som, ja det är det ljudet man får, sen får man liksom inga studsar i någon lokal som hjälper till 

att förstärka ljudet.  Det blir ju också en skillnad för skådespelarna som står på scenen att har 

man kommit från en inomhusteater och kommer till en utomhusteater där man inte får det svaret 

från lokalen som man är van vid så kan det vara en utmaning för dem också och vänja sig vid 

det.  

Med utomhusteater, vad för andra utmaningar kan det finnas om man tänker 

utomhusteater jämfört med inomhusteater? 

Det har ju väder också som påverkar ganska mycket, Dels har vi ju väder på så sätt att det 

blåser, och om det blåser åt fel håll så blåser ljudet bort, och det kan påverkas ganska mycket 

av vindbyar. Om vinden vänder till exempel, om det är stark motvind så att ljudet bromsas från 

högtalarna, om vinden vänder i en vindby och blåser mot publiken så kan det bli väldigt mycket 

starkare helt plötsligt och vissa andra partier kan det blåsa bort och bli mycket svagare. Det är 

en sak. Andra delen är regn, när det regnar mycket så påverkar det ju utrustning man har, 

tekniken i sig; mikrofoner och så, som kan regna igen, man måste ha rutiner och utrustning som 

hanterar det bra.   

Med vind, hur gör man för att få det så bra som möjligt? 



 

 

65 

 

Ett alternativ är att bygga bort vinden, alltså bygga stora plank och så, men det är inte så 

realistiskt. Inte här i alla fall. På vissa ställen kan det ju vara det. Men, det gäller att hänga med, 

något som man kan använda som inte vi använder utan man ofta gör på stora arenor och sånt 

där är ju att ha någon vindmätare och vindriktningsvisare, så man har lite koll på hur vinden 

ligger. Men här jobbar vi, det är inte så gigantiska scener. Den minsta kanske det får plats 

mellan 200-300 personer upp till 2000, och då blir det mer att man får hänga med som tekniker 

att nu ligger det kraftig vind på åt det hållet, som att det är motvind, ja då kanske vi får pusha 

på lite grann men om man märker att vinden börjar avta litegrann, då kan man hålla tillbaka 

litegrann, Viss eq kan man få lägga beroende på hur vinden beter sig också, så det är mer att 

man sitter och är med aktivt.  

 

Kan du beskriva ett typiskt scenario där du mickar upp en skådespelare för att förstärka 

dennes tal? 

Ja, om man tar exempel från teatern som jag är på nu, eftersom det är utomhus och det är mycket 

ljud runtom då vi har en rörlig publik med barnfamiljer så vill vi ganska kraftig förstärkning på 

rösten för att, eller vi vill ha bra nivå innan det blir känsligt för rundgång och så, återkoppling 

(...) från micken, just för att kunna få fram tydligheten och kunna pusha på rösterna när det 

behövs för att överrösta de andra delarna, så det vi har är att vi kör med rundtagande myggor 

på sladd som är tejpad på kinden, ungefär 2 två fingrar från munnen ungefär, från mungipan  

(IP visar placeringen medhjälp av sitt pek- och långfinger avståndet). Ett eller två fingrar 

beroende på skådespelaren. det får man prova sig lite fram med avståndet, men det är ändå 

ganska nära munnen, just för att få den gainen till micken. Så, så ser det ut, Det är det typiska 

just här, sen om man, om jag är inomhus då kan det vara lite annorlunda beroende på hur mycket 

förstärkning man vill behöver ha och beroende på vad det är för, om det bara talad teater eller 

om det är musik. Om jag gör bara en talad teaterföreställning, då brukar det ofta bli att man 

sätter mycken uppe vid hårfästet (IP visar uppe på sin högra del av pannan i kant med hårfästet) 

någonstans, för då behöver man inte så mycket gain utan då är det mer att man vill lyfta upp 

rösten lite grann bara. Ofta om det är duktiga skådespelare så räcker deras röst väldigt långt, 

och om det är en bra lokal och en bra skådespelare då behöver man oftast inga mikrofoner, men 

ofta kan det vara en lite sämre lokal som inte svarar lika bra på rösterna eller så är det en lite 

ovan skådespelare som behöver den här lilla förstärkningen, men då handlar det om att förhöja 

den rösten lite grann bara, och då behöver man inte ha den här träffen i ljudet heller som man 
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får när man har en mik nära munnen, så då kan man ha den här uppe i hårfästet eller något sånt 

för att bara lyfta upp det.  

Används särskilda mikrofoner som ni använder frekvent 

Ja på den här teatern är det, som vi är utomhus då använder vi DPA mikrofoner, vi har provat 

lite olika genom åren och då är just DPA som vi har märkt är, de håller bäst när de har regnat 

igen och sådär, de återhämtar sig bäst jämför med andra mikrofoner, dem vi har testat genom 

åren, och så är det rundtagande mikrofoner som vi använder uteslutande, det är också det är 

också för vinden, om man har riktade mikrofoner, de är mycket känsligare för vindbrus, och för 

att få det att funka utomhus här så skulle man behöva sån kattpäls, och det skulle inte se så bra 

ut här på skådespelarna för de går runt med de här hela dagarna och folk fotar tillsammans med 

dem och här vill vi försöka skapa illusionen av att det inte är en förstärkt teater utan vi vill ha 

det mer äkta, så därför har vi valt såna blir lite mer diskreta, vilket dem rundtagande kan bli 

eftersom då kan vi ha en mindre puff på dem utan att de blir känsliga för vinden. Dessutom har 

vi upplevt att de riktade myggorna blir känsligare för svett och så. Svett och regn. Det är DPA 

4061:or som vi använder.  

Används även andra mikrofoner, förutom myggor? 

Nej inte här, då använder vi bara myggorna, men på, övrigt när jag gör andra uppdrag om jag 

är inne på en teater, en vanlig teater då om det är en tal teater tillexempel då kan det ibland vara 

att jag lägger några mikrofoner på golvet nere vid scenkant, och använder det som extra 

förstärkning, men jag gör det sällan i kombination med myggor utan då är det istället för 

myggor. Men oftast är det myggor för att det är, om varje skådespelare har varsin mygga så har 

man en annan kontroll på rösterna och balansen mellan rösterna.  

Då använder du tryckzonsmikrofoner som du placerar på golvet? 

Ja, precis 

Finns det någon situation där du ville använda dig av mygga men det var inte möjligt? 

Nej, alltså om det inte har gått att använda mygga, tejpa på något sådant. Fördelen med att tejpa 

på sådana sladdmyggor är att de alltid sitter på samma plats, de flyttar inte på sig vilket gör att 

man har bra kontroll. Alternativet då det inte har gått att använda mygga, en rundtagande mygga 

då har det varit att vi använt head-mik istället, och en riktad sådan, just för att, då har det oftast 

varit att, det är en orkester eller det är stark musik som rösten ska komma över. Men det är 

sällan i någon teater som jag behövt göra det utan då är det mer, då har det varit mer som en 

show, ja vad ska man säga, mer showsammanhang alltså teatershow-aktigt.  
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När anser du att det är lämpligare att använda den ena framför den andra (mikrofoner, 

rundtagande kontra kardioid). 

Framför allt när man är utomhus, så länge man kan tycker jag om man inte lider av det, så 

föredrar jag och använda rundtagande för att, dels blir det, de är inte lika känsliga för de hamnar, 

även om man har en headmik som är rundtagande, så föredrar jag det om det funkar eftersom 

om den åker upp eller ner såhär, så påverkar det inte jättemycket hur ljudet, karaktären blir. Om 

man har en riktad mik så biir det väldigt känsligt om den flyttar sig en centimeter ifrån munnen 

eller inte eftersom proximityn påverkas av det, så karaktären på ljudet kan ändras väldigt 

mycket. Med en rundtagande headmik om den försvinner lite från munnen och så, då är det 

oftast ljudnivån som ändras litegrann, så därför föredrar jag rundagande och också utomhus, 

om det funkar utomhus så är den mindre känslig för vind och så. Däremot en riktad mik funkar 

ju väldigt mycket bättre om man har starkare musik som de ska sjunga till tillexempel eller om 

de har medhörning, Om de behöver ha lite starkare medhörning på scenen så blir den mycket 

mindre känslig för rundgång och återkoppling. Dessutom om de är flera på scenen som står och 

sjunger en duett och så till musik så funkar riktade mikrofoner bättre för att man slipper 

kamfiltereffekt mellan mikrofonerna vilket man får väldigt tydligt med rundtagande.  

Om vi går tillbaka till myggor, du nämnde två fingrar, är det på kindbenet eller var exakt 

är den placerad? 

Det brukar bli på kinden här (IP pekar ca 2,5 cm ifrån sin mungipa nedanför kindbenet). En del 

föredrar att sätta på kindbenet för att de får lite mer respons, eftersom vi vill ha dem så nära 

munnen i princip som en headmik så blir den mer på kinden, precis utanför mungipan liksom. 

Sen är det så att om man börjar komma bak med miken längre här (Placering!!) då börjar man 

tappa diskant och så, och då brukar det vara bättre att få den i pannan för då får du lite mer 

diskant. Anledningen till att vi har den på kinden är ju för att det är där man kan komma närmare 

munnen, det kan man inte här uppe riktigt (IP pekar på sin panna) då hamnar den nere på näsan.  

 

När du arbetar som tekniker på en föreställning, är det alltid du som myggar 

skådespelarna? 

Det är lite olika. Ofta görs det på vanliga teatrar i sminket eller på scenen att teknikern gör det. 

Här på den här teatern eftersom vi har ungefär 60, 70 skådespelare ute per dag som börjar olika 

tider och så, så har vi genomgångar med dem hur dem ska mygga på så får de göra det själv, 

och om vi ser att den här behöver flyttas lite grann eller justeras eller den här personen lyckas 

inte så bra, då fångar vi upp det och så går vi igenom med den personen igen och ger dem lite 
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tips och så, så vi försöker få dem självgående just för att vi är tre tekniker på 60, 70 pers så man 

hinner inte riktigt göra det själv. Men annars, där man har möjlighet att göra det så är det skönt 

att göra det själv så man får kontroll på det. 

Vilka faktorer gör det svårt att mygga en skådespelare? 

Det är framförallt om man ser på den här teatern igen då, där vi vill ha myggorna så långt fram 

är ju skägget på många skådespelare gör att det är svårt att få myggan där man vill ha den, då 

får man ofta prata med smink och skådespelarna så att dem trimmar skägget och så, så att man 

kan ha den där man vill ha den. Det är väll framförallt det här, sen om man vill ha det, göra det 

lite mer diskret som man vill göra på en del teatrar då funkar det ganska bra när de har peruker 

och gömma en uppe i hårfästet och så om det är talteater då. Men om det är någon som är, som 

inte har peruk och som är flint tillexempel då är det svårt att dölja en sådan mikrofon. Det är 

framförallt då som det blir svårare när det inte får synas och man ändå vill ha bra återkoppling 

och bra gain in i mikrofonen. Jag gjorde ett jobb på en stadsteater i Sverige. Då ville regissören 

ha på en på en tjej ett väldigt tajt och nära ljud. Nu är ju den lokalen, det är ju ganska bra 

efterklang i, (…) bra teaterlokal då. Men han ville ha ett väldigt tajt och nära ljud och vi hade 

myggor uppe vid hårfästet och då var alternativet att ge henne en handmikrofon så att det blev 

ett sånt tajt ljud, men det fick inte synas några mikrofoner, så där blev det tillslut så att det fick 

låta som det gjorde med den rundtagande miken. De gångerna blir det ju svårt om man har, om 

det kommer ifrån regihåll, att det ska låta på ett visst sätt, men samtidigt får inte mikrofonerna 

synas. Då handlar det mer om att försöka förklara hur det fungerar så dem också inser så att 

man kan ta ett gemensamt beslut där, vad blir bäst i den här situationen. Men då blir det ju svårt 

att mika när önskemålet är något som inte riktigt är görbart.  

Använder du någon processering på skådespelarnas röster? 

Ja, det vi använder oftast är ju, vi använder lite kompressor, just när det är rundtagande mikar 

så vill jag använda relativt lite kompressor eftersom då blir det att man pushar upp gainen, vilket 

gör att även att om det inte blir rundgång så återkopplar det ändå ifrån högtalarna och så in i 

mikrofonerna vilket skapar en otydlighet. Kompressorn i sig skapar inte så mycket otydlighet 

om man rattar den vettigt. Men just i livssammanhanget så blir det lite känsligt om man 

processar mycket med kompressorn, utan det brukar vara om någon tar i lite starkare så brukar 

jag låta kompressorn ta kanske tre dB eller något sånt, och om de skriker riktigt mycket så 

kanske sex dB, men annars när de pratar normalt, då brukar inte kompressorn jobba någonting. 

Och sen EQ:n, det som blir oftast tycker jag med dem rundtagande myggorna och när vi har 

dem som vi har så blir det highpass-filter som jag ofta lägger någonstans, jag brukar börja vid 
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125 Hz. Många gånger så (…) Då brukar man få dra upp highpass filtret lite grann på 200 och 

230 kanske för att, det är ofta lite känsligt, även om ett highpass-filter vid 125, kan det ändå bli 

rundgång vid 80, 100 Hz om gainar mycket. Då brukar man få dra upp highpass-filtret. Och sen 

just de rundtagande myggorna brukar vara lite känsliga runt 800 eller ett kilo så man får bort 

lite där. Men det är lätt att man börjar processa för mycket och framförallt om man inte har 

jobbat med det så mycket att man börjar ta bort en del som låter lite illa och om tar bort 

förmycket på den, då är det något annat som börjar låta illa, då börjar man ta bort det också. Så 

tillslut har man tagit bort allt, det finns inget kvar. Då brukar det vara bra att nolla 

processeringen, nolla EQ:n förutom högpass. På rundtagande myggor behöver man i princip 

alltid ett högpass om man vill ha lite gain i dem, och så kan man börja om där. Men det är den 

processeringen. Ibland om jag har möjligheterna och det är kanske en musikal där det är väldigt 

dynamiskt, det är sång och sånt där så använder jag en dynamisk, antingen en 

multibandskompressor eller en dynamisk EQ för att ta bort vissa områden som sticker iväg vid 

3 kilo eller något sånt där, kan bli ganska jobbiga ibland. Då är det bra att ha den så att den kan 

nypa till det när det verkligen behövs, men annars lämnade liksom öppet. Med en EQ är det lätt 

att man tar bort de jobbiga områdena, då blir det, tappar man tydligheten hela tiden liksom, och 

det vill man inte. 

Används någon teknik för att skapa en dramatisk effekt på skådespelarnas röster.  

Inte så mycket på den här teatern, Vi har litegrann när de är i en grotta, så lägger vi på lite klang, 

så vi skapar en grottkänsla helt enkelt tillsammans med andra ljud som ligger i bakgrunden. Det 

är framförallt det då, annars kan det vara lite diskret klang som vi lägger på sång, vissa 

sångpartier. Men här jobbar vi utifrån att det är väldigt naturliga ljud på så sätt, att vi inte lägger 

på så mycket konstgjort klang, eftersom om man är, eftersom man är i de miljöerna vi är i, kan 

det upplevas lite konstigt eftersom vi är utomhus dagtid, man är i den miljön som man har 

framför sig. Det kan inte skapa andra rum så mycket med andra medel än just ljudet vilket göra 

att om vi skapar för mycket och lägger på för mycket konstiga grejer på ljudet så harmoniserar 

inte det med vad man ser och upplever framför sig. Så därför är vi ganska sparsmakade med 

det här. Men på andra teatrar där jag jobbar, där går det att experimentera mycket mer, och då 

har jag lagt, då har det varit stunder jag lagt ljud i massa olika högtalare; uppe i taket och bakom 

publiken och sådär för att skapa olika effekter, men då har också det, då har det harmoniserats 

med vad som händer på scenen och den miljö som är där så man får ihop det. 
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Om du skulle beskriva ett scenario där allt är som du vill att det ska låta, för att ge 

publiken den bästa upplevelsen av ljudet från skådespelarens röst som möjligt, vad hade 

det varit? 

Att man har en tyst publik till att börja med (skratt), som sitter på sitt ställe, men också att man, 

det finns ju system för att panorera rösterna automatiskt, som jobbar både med panorering och 

delaytider. 

Är det Timax och Stagetracker? 

Ja precis, Timax är det jag har jobbat med, vilket funkar förvånansvärt bra, då får man dela upp 

i datorn då, får rita upp scenen och sen dela upp olika sektioner på scenen, om man är 

centerfront-stage där har man en zon, så står man i den är det vissa inställningar på 

mikrofonerna, om man går till sidan av scenen, då står man i en annan zon som man har ritat 

upp, då är det andra inställningar med panorering och delaytider, vilket gör att, när man jobbar 

med talteater så föredrar jag oftast att man inte ska uppleva att rösten är förstärkt. Den ska 

upplevas som att det är verkligen rösten ifrån den här skådespelaren som jag hör och inte från 

några högtalare, och då hjälper det till väldigt mycket om personen rör sig över scenen som 

ljudet kan följa med så att man lurar örat. Så att när personen står på vänster sida, då är det noll 

millisekunders delay till den högtalaren, men till högersidan beroende på hur bred scenen är så 

är det en viss fördröjning av ljudet till den högtalaren. Samtidigt som man kan jobba med nivå, 

att det blir lite starkare i vänstra högtalaren än i högra högtalaren. Det tycker jag är en av de 

bästa sakerna för att få det att bli naturligt, och som jag sa, jag tycker det är bäst om man 

förstärker röster, är att det just känns som att det är skådespelarens röst som kommer ut i lokalen 

och att det inte är högtalarna som låter.  Men återigen som vi pratade om tidigare att det funkar 

i talteater där man kan hålla en lägre ljudnivå och man har en tyst publik.  Om det är en musikal 

där man behöver ha en högre ljudnivå och kanske som här där vi har en rörlig publik utomhus 

då behöver man också ha en högre ljudnivå, då funkar inte riktigt att jobba på det sättet att 

försöka dölja att man har förstärkt utan då blir det mer att man ((får se till att det är förstärkt)) 

men då försöker jag oftast få ett så naturligt ljud som möjligt på rösterna, men myggorna låter 

ju, de är ju bra och det är ju bra kvalité på dem. Men de låter ju inte så naturligt om de inte är 

processade, så man får ju jobba med lite EQ för att få dem att låta naturligt.  

Jag tänkte prata lite om PA 

Vad för mixerbord 

Yamaha QL framförallt, det är nästa uteslutande det som vi använder. 

Vad är det för system som ni använder på teatern? 
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Dels så har vi nexo-system, några line array-system eller både och. Vi har några line array-

system: GEO s8 och så har vi M6-system. Sen har vi också PS15 lådor och PS10 lådor, vi 

använder PS8:or på något ställe också. På de större scenerna har vi line array-system. På de 

mindre scenerna så har vi vanliga konventionella lådor. På två ställen så har vi pelar-högtalare 

istället för line array-system, och dem, det är Renkus-Heinz högtalare ICONNYX eller IC-live 

heter dem och dem högtalarna då kan man styra, den är en pelar-högtalare med en massa 

småhögtalare i så då kan man styra elektroniskt riktningen på de högtalarna så man kan få, ja 

som olika strålar och den jobbar ju med delay-tider och fas och sånt där i sin programvara i 

högtalaren. Fördelen med dem pelar-högtalarna är ju att dem, dem blir diskreta, det är bara en 

tunn högtalare. Men de levererar inte alls som på samma sätt som ett line array gör. Dels har 

man inte träffen i dem, om man spelar dem bredvid ett av line array systemen som vi har, man 

får en helt annan träff och närhet i line array systemen än vad man har i dem pelar-högtalarna. 

Pelar-högtalare känns lite som ljudet fastrar lite i högtalaren och i line array kommer ljudet 

verkligen ut. Och sen påverkas ljudet ganska mycket när man gör de här justeringarna av 

strålarna, när man gör det elektroniskt i dem pelar-högtalarna påverkas ljudet negativt av det; 

man tappar liksom lite träff och så. Det är PA:t, och monitorer har vi oftast, det har vi några 

stycken i teatermiljöerna men inte så mycket, det kan vara två monitorer i framkant av scen, två 

mindre där vi bara har musik och inga röster eftersom vi har dem myggorna, det blir för känsligt 

om vi skulle ha dem i medhörningen. Så det är ganska sparsmakat med medhörning men 

tillräckligt för att de ska höra musiken på dem platser dem är.  

Och TiMax och stage tracker är inget som ni använder? 

Nej det använder vi inte här, det skulle man visserligen kunna använda, men här blir det också 

teaterscenerna ser så olika ut här, mellan de olika scenerna och vissa scener är lite uppbygda 

så, om du sitter som publik på ena sidan så hör du egentligen bara den ena eller den andra 

högtalaren från PA:t. Det kan vara böjda publikplatser och så, vilket gör om vi skulle använda 

det systemet (TiMax), man skulle ändå bara höra ena högtalaren och de här systemen bygger 

på att man hör ljud från flera högtalare också och man kan bestämma en riktning på det.  

Du försöker få till myggan så den låter naturligt, men det innebär inte att fördröja 

högtalare etc? 

Nej det är det inte eftersom skådespelarna rör sig ofta, på många ställen så rör dem sig i linje 

med högtalarna och ibland kommer de lite framför högtalarna, vilket gör att, om vi lägger en 

fördröjning till högtalarna kommer vi få en delay effekt, så det gör vi inte, man har ju några 
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millisekunder i vägen från myggan ut till högtalarna i och med att det är digitala mixerbord och 

så och mer än det behöver vi inte fördröja utan det upplevs som att det är bra. 

Hur många högtalare har ni på varje scen? 

Då har vi ju, vi har ett stereopar på varje teaterscen. På någon har vi ett fill på sidan också där 

publikplatsen går lite väl långt ut, sidan har en konstig böj, då har vi hängt upp några små lådor 

för att täcka den lilla extra delen. Men annars är det i regel stereopar som vi har förutom 

monitorer då, I och för sig i en teatermiljö i den som är nyast där har vi också effekthögtalare, 

för en vi har en drake uppe på berget och så, då har vi effekthögtalare för den draken, så man 

får riktningen mer dit för det berget är så off i förhållande till scenen där det mesta spelas och 

där vårat huvud-PA finns, så då har vi effekthögtalare där uppe. Och så har vi på något ställe 

högtalare i bakkant för att tillföra lite åskeffekter och så. Men annars är det i regel ett stereo-

system.  

Man har rösten från skådespelare som går in i en mygga och sen förstärks i PA:t vad är 

det för faktorer som du strävar efter att optimera? 

Framför allt tydligheten i rösten, taltydligenheten så man uppfattar vad som sägs. Det tycker 

jag är det allra viktigaste. Sen om rösten skulle låta lite onaturlig, då har jag ju sagt att jag 

strävar efter att få den att låta så naturlig som möjligt, men framför allt en taltydlighet. För vissa 

röster kan låta lite otydliga i sig, och då kan man behöva jobba med dem så att de blir lite 

tydligare så man får fram lite mer tydlighet i en från början otydlig röst kanske. Och då blir det 

ju att man kanske rattar den rösten, rattar till den lite grann så att den inte låter lika naturlig som 

när man hör den, men man gör det för att få fram (…). Sen tidsmässigt också, så att ljudet 

kommer i rätt tid från skådespelaren och högtalarna och det kan ju vara svårt om ljudet ifrån 

högtalarna kommer efter det akustiska ljudet från skådespelaren, då är det inte så mycket man 

kan göra i mixerbordet eller så. Det enda är ju att flytta skådespelaren eller högtalarna så att 

skådespelaren hamnar bakom högtalarna så att högtalarljudet kommer före ljudet ifrån 

skådespelarna. Då kan man jobba med delaytider för att få ljudet att komma samtidigt eller att 

skådespelarens ljud kommer någon millisekund före högtalarljudet, för då lurar man örat att 

ljudet kommer ifrån skådespelaren. Så det är tydligheten och tidsmässigt är dem viktigaste 

delarna ((att)) börja med. 

 

Och tydligheten, att blir det då att man kan behöva kompromissa för något annat? 

Ja, det kan det ju bli och det är framförallt, det kan ju vara så att det är känsligt runt vissa 

frekvenser och ofta kan det vara lite längre ner i basen eller inte långt ner i basen men mellan 
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80 och 150 Hz brukar det kunna bli känsligt, att det ligger och ringer och sjunger vilket gör, att 

då stör det tydligheten i ljudet så då kan man behöva gröpa ur en hel del där nere i botten för 

att (…) gör att man kanske tappar botten i rösten men man får en tydligare röst som helhet i 

det. Där kan man behöva kompromissa.  

Det här med naturlighet; Vad anser du vara en naturlig teaterröst? 

Det är bra att du tar upp det, när jag pratar om naturlig och försöker eftersträva en så naturlig 

röst som möjligt, så är det en liten sanning-modifikation, för att om man har en person som står 

15 meter bort så blir den rösten, den är ganska tunn om man lyssnar på den rent akustiskt. Det 

är inte så mycket kött i en sån röst. Så när jag jobba med rösterna så, om det är en naturlig röst 

i musikteatersammanhang och musikalsammanhang där det ändå blir, där den ändå är förstärkt 

så man hör att den är förstärkt då försöker jag ändå hålla en ganska jämn balans i hela registret 

så det inte är något register som sticker ut som man inte känner att den är lite burkig eller lite 

vass eller så där eller att den är onaturligt kraftig i basen, men jag försöker ändå hålla en botten 

så att det finns kvar en botten i rösten, framför allt mansröster, så att man har en fyllighet i 

rösten, i hela registret. Sen om jag jobbar på en talteater och om jag är inomhus då försöker jag 

framförallt eftersträva att det känns som det är personen som står där nere på scenen, att det är 

den personens röst som låter, och då är det den typen av naturlighet som jag vill få fram, och 

då handlar det inte om att få fram hela registret i rösten utan då handlar det om att lura örat så 

att det förstärkta ljudet i PA:t kompletterar och lyfter fram den här rösten som står på scenen. 

Och då kan det bli så att om man bara lyssnar på ljudet i PA:t så låter inte det så naturligt, men 

ihop med den här personen och det akustiska ljudet ifrån personen som står på scenen. Den 

blandningen gör att det låter naturligt, vilket gör att när man sitter i publiken ska man inte 

reagera då på att det låter något ur högtalarna, men om stänger man av högtalarna kommer man 

märka ganska tydlig skillnad. Det försvinner mycket av ljudet.  

Naturligheten och sen också vill man ha det tydligt, hur blir kompromissen? 

Ja det blir ju lite från fall till fall. Det är lättare att ratta fram en tydlighet om ljudet får låta 

förstärkt som det ofta är på en musikal eller så. Då kan man jobba mer med ljudet och ratta fram 

dem delar man vill ha fram. Det är svårare när man bara vill förlänga det akustiska ljudet med 

högtalarna. Då blir man lite begränsad. Man kan lyfta lite diskant och så för att få upp 

tydligheten litegrann, men där kan man inte göra så mycket och fortfarande lura örat. 
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6.3.2 Engineer 2 

Hur många år har du arbetat som teater-ljudtekniker?  

+20 år 

Arbetar du heltid nu, antar jag?  

Ja, absolut – och mer i tid.  

Gör du teatergigs utanför teatern?  

Ja det gör jag. Inte så många som jag skulle vilja egentligen. Jag kan tycka att vi är ju en 

länsteater, och vi borde göra fler teaterföreställningarna utanför våra hus. Våra hus är ju, … och 

… teaterhus är ju våra spelplatser. Vi spelar den ena pjäsen där, sen så river i den, och så flyttar 

vi den till … och sen likadant åt andra hållet. Den enda har premiär i … och så flyttas till ... 

Den andra har premiär i … och så flyttas den till ... Så brukar det se ut.  

Vad för olika uppträdanden görs på Teatern?  

Det är ju allt ifrån i stort sett diktläsning på mindre scener till stora musikaler faktiskt. Så att vi 

gör ju allt däremellan. Vanliga talpjäser, nyskrivet, klassiker, och även nyskriven musikal och 

gamla klassiker-musikaler. Så att vi är väldigt breda.  

Jag tänker just musikaler, hur tycker du att det skiljer sig mot en vanlig teater-pjäs, om 

man tänker sig rent förstärkningsmässigt?  

På den här teatern är det så att vi använder väldigt sällan myggor eller headset eller så på vanliga 

föreställningar, vanliga talföreställningar, går i natura oftast, precis som de är. Våra 

teaterföreställningar är ju inte jätte-jättestora, så att, i … är det ju 600 personer ungefär, och i 

… ungefär 400. Så att det räcker till där ändå, om man har en bra talröst. Det är väl den stora 

skillnaden där då, att musikalerna är väldigt mycket teknik i, ljudteknik, och det är inte så 

mycket i talpjäserna. Det händer ju att vi gör det ändå, för att man vill åt någon slags... ibland 

vill man ha en närhet i ljudet, eller man vill ha lite klanger, eller man vill göra någonting, 

effekter på vissa talade pjäser, men det är inte så ofta. Så det är väl typ den stora skillnaden för 

oss, att musikalerna är väldigt tekniska.  

Hur många scener har teatern som du jobbar på? 

Om man inte räknar med länet och så när man är ute på läns turné så är det ju två stora scener 

som vi har. Sen har vi våran, som en caféscen i varje stad, som är som två teaterscener… 

teaterfoajé... dom spelar vi ju också litegrann på... lite pjäser och sådär... men dom är små... 

jättesmå. I ena staden är det väl ungefär 100 personer, och i andra 60 tror jag.  



 

 

75 

 

Om vi tänker de större scenerna.  

Arbetar du på de scenerna lika mycket?  

Ja eftersom vi skiftar ju stad då. Så att dom två är ju... Som vi gör nu till exempel. Vi har ju kört 

en musikal här, och den är ju färdig precis nu på lördag, och sen rivs den... och sen börjar vi ju 

i den andra staden med den i slutet av Mars, när den har blivit uppbyggd där. Och så jobbar vi 

med den i i den staden då. Så att vi skiftar ju städer även vi tekniker. Vi följer med våran 

föreställning.  

De här scenerna, ändras de om? – och då tänker jag mer att är det så att det är mer en 

Blackbox? 

I början är det ju en Blackbox kan man säga. Den är ju svart målad scen som vanligt... helt ren, 

i båda städerna. Det är en såhär gammal hästsko-teater. Dom är ju runt sammet och guld kan 

man säga... alltså mycket så... båda teatern. Det är ganska lika varandra, bara det att ...  är ju så 

mycket mindre då. Men annars lika varandra! Och inne på scen är det som sagt svartmålat golv 

från början, och det är svart på väggar osv. Men så bygger vi ju dekor efter föreställning då.  

Ändras det om att skådespelarna är runt publiken eller är dom alltid...?  

Det kan hända, men det är rätt bökigt eftersom att vi har en fast gradäng alltså fasta sittplatser 

och de är ju där de är så det är inte så vanligt att vi gör om. Det har hänt att vi har byggt om och 

haft en scen i mitten av parkett med en spång ut men det är inte så vanligt. Det är ganska dyrt 

att hålla på med sånt.  

Kan du beskriva ett typiskt scenario där du mickar upp en skådespelare för att förstärka 

dennes tal?  

För det första har man väl bestämt någonstans i något produktionsmöte någonstans att den här 

personen ska ha en mygga, det är väl det första. Och varför, det vet man ju inte. Vi kan ju säga 

att det är en talpjäs. Om vi utgår från att det är en talpjäs först och främst, som vi normalt inte 

brukar mygga upp. Så ofta är det någon regissör som säger att ”jag skulle vilja att när den här 

personen kommer in på scenen så ska det alltid vara en liten klang på den här rösten”. Vi kan 

säga det, som ett scenario. Och då får man ju liksom bestämma sig för, ska det vara, hur ska det 

vara då, ska det vara jättestark musik under det, när hon alltid talar, eller han. Då kanske det är 

så att man måste välja ett headset istället för en mygga så att man kommer närmre munnen, ner 

så (IP pekar på sin mungipa). För vi sätter alltid myggorna där annars, här uppe (IP pekar ca 1 

cm ovanför sitt högra ögonbryn, ca 1 cm ifrån ögonbrynets slut mot hans högra tinning) vi drar 

nästan aldrig ner dom såhär (IP pekar på sitt högra kindben). För det blir så otroligt fult att sätta 

en vårta i ansiktet. Så att vi sätter dom här. ((När)) man ser så har man oftast lite naturligt, att 
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håret går fram lite där. (…) drar ut den så att den sitter precis ovanför ögonbrynet. Där brukar 

vi göra våran placering. Där syns den minst, och riktar man den neråt också då, mot munnen så 

har man mindre problem med att, om man står och pratar som du och jag, om man skulle vara 

i verkliga livet, så skulle du prata rakt in i min mygga om den sitter här (IP pekar på sitt högra 

kindben). Allting som är framför ansiktet då går då klockrent in i myggan. Sätter man den 

däremot där (IP pekar ca en cm ovanför sitt högra ögonbryn) neråt, så riktas den ju neråt, vilket 

gör att du får inte samma upptagningsområde som om du står tätt inpå någon eller tätt intill en 

vägg eller sådär. Så vi gör så i alla fall. Ja, vad skulle jag säga mer. Det är väl egentligen inget 

annat så, utan det är väl det som är scenariot. Man måste bestämma sig för man ska ha för 

material liksom.  

Är det särskilda mikrofoner ni använder då frekvent, du nämnde myggor är det främst 

myggor?  

Ja, myggor eller headset.  Headseten är med bom fram såhär (IP pekar vid sin högra mungipa), 

det gör ju att, för det första så tejpar man ju inte den, utan den hänger lite löst, vilket jag inte, 

jag gillar inte dom så mycket för att de kan fara lite och det blir ganska stor skillnad i karaktär 

på ljudet om den åker under hakan, eller om den sitter vid mungipan. Eller om det ja, den kan 

ju åka upp här också ibland (IP pekar på sitt högra kindben). Så att jag tycker att en mygga som 

är tejpad, den har ju alltid samma karaktär, den låter precis likadant hur du än gör, nästan. Om 

du inte står väldigt när en vägg eller stoppar in huvudet i en kudde. Därför är en mygga att 

föredra tycker jag, men den sitter ju lite långt ifrån munnen vilket gör att om man pratar 

headroom, så får du ju inget headroom när du får myggan eller alltså kapsel ända fram vid 

munnen.  Då får du bra mycket mer input i systemet liksom. Så att i den här musikalen, det är 

ju en Rockmusikal. Det är bra ställ på den, och då går det ju inte med mygga. Då kör vi headset 

rakt igenom (…) annars får man ju rundning. 

Myggor och headset – finns det även andra mikrofoner som används för att förstärka tal?  

Absolut, ibland är det ju så att, att föreställningar, ja eller tal och tal, ja det kan man göra. I vissa 

fall kan det ju bli så. Man kan ju ta en vanlig handmick går ju. I Galleri 6, den andra 

förställningen som går just nu, fast den går i …, den har 6 handmickar med sig. Men då är det 

ju också mycket beroende på att de sjunger en del i den. Men de pratar också. Ett sånt där mitt-

emellan-läge. Det blir en helt annat karaktär på allting då när man ska hantera en handmick, 

man ska hålla i den och man ska få den framför munnen och skådisar är ju skådisar. Dom är ju 

inte jättevana vid det. Men sen så kan man ju också, det har jag gjort i vissa pjäser om man, jag 

har gjort några skolpjäser där jag har ställt upp mikar eller lagt mickar på förscen och gjort bara 
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den här lilla lättningen för att få ut lite tal i PA:t. Eller riktade mickar kan man också ha om 

man vill precis pricka något ställe där det är någon som inte hörs i en talpjäs, lång bak 

tillexempel eller så på scenen. Eller hängande mickar kan man också ha på scenen som också 

ger en slags förstärkning.  

Och hängande mickar – vad är det för typ av mickar?  

En omnimick som tar brett – rundupptagande. Och oftast så är det ju bara kapseln som hänger 

i en kabel, och så sitter själva elektroniken långt bort. Den blir väldigt liten så, som hänger ner 

i en tunn kabel. Man måste ju komma ner så lågt ändå mot, kanske då på 3 m höjd eller något 

sånt där för att det skall funka. I alla fall hos oss är det så.  

Jag tänker. Finns det scenarion där du skulle vilja använda en mygga men att situationen 

har varit att det inte går?  

Ja, det kan man ju säga på sätt och vis. Det är såhär att idag, de nyexaminerade skådisarna idag 

har ju en oerhört mycket sämre talteknik än vad som examinerade för kanske 15 år sen. För då 

var det så, då hade man ju det på schemat till och med, att man skulle, går man ännu längre 

tillbaka, då fick man inte ha någon dialekt på scenen, utan det skulle vara riksvenska. Men det 

har ju försvunnit. Och det kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt, det vet inte jag. Men 

vad som har hänt också, det är ju att de inte lär sig att tala med talstöd, och veta hur man tar 

hand om sina konsonanter när man talar, utan det fuskas, och då blir det otydligt i hur det går 

ut i en salong, vilket gör att, ja ibland skulle man ju vilja sätta en mygga på vissa skådisar som 

man inte förstår, man hör inte vad de säger. Men det går inte riktigt heller, för att man hör också 

att det är svårt att få till det så att man inte hör skillnaden mellan en förstärkt och en icke 

förstärkt röst, det är jätte jättesvårt. Då skulle man behöva sätta mygga på alla låter, så att alla 

har samma karaktär. För då kan man luras ganska bra. Men just de här med att, att blanda är 

jättejättesvårt. Om det inte får vara så, för ibland kan det få vara så också, som jag menar till 

exempel det här scenariot med att man skulle vilja ha en klang på en röst, ja det kan man ju, då 

vill man ju verkligen att någon röst ska sticka ut, det är en sak. Men vill man att alla ska låta 

och ha samma karaktär, då kan det vara jättesvårt faktiskt. 

Myggorna, Karakteristiken – det är omni ni använder. Har ni även använt/testat 

kardioid? 

Ja det har jag gjort, men det är fasligt svåra att, framförallt på headset har jag använt det och 

det är jättedumt. Alltså när de sitter rätt så får man ju jättetryck och headroom. Man får ju 

fantastiskt mycket in och man kan spela starkt som bara rackarns. Men problemet är då att den 

måste sitta exakt, för flyttar den sig litegrann så får man så otroligt stor skillnad i den miken, 
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när den är riktad liksom. Så vi kör alltid omni. Då kan de få åka lite såhär (IP gör rörelser med 

sitt pekfinger upp och ner framför sin högra kind) utan att det gör så himla mycket.  

När du arbetar som tekniker – är det alltid du som mickar upp eller mickar på 

skådespelarna? 

Nej, inte på våran teater så är det så att. Eller både och. På en musikal så är vi alltid två 

ljudtekniker på varje föreställning. Jag är utljudstekniker, och sen har vi en B-ljud som kör 

monitor och som kör, som gör all koll på myggor (…) bakom. Vilket gör att det är den som 

myggar på och tar hand om myggorna efteråt, och även har koll hela tiden under hela 

förställningen att de fungerar och sitter på rätt ställe och så. Så att det ska aldrig, när en person 

kommer in på scenen så ska det alltid låta bra, och den ska aldrig vara trasigt. Jag ska aldrig 

märka om den går sönder på scenen, och de ska helst inte märka det heller. Utan det ska B-

ljudspersonen lösa, fixa till då. Så att i det fallet så hanterar inte jag några myggor. Men när jag 

är ljudtekniker på små föreställningar så är det klart att, då har jag hand om det. Då är vi inte 

två tekniker, utan då är det bara jag.  

 

Du nämnde de här med lite ovanför ögonbrynen – den placeringen. Men kan den komma 

att ändras i vissa anseenden?  

Absolut. Det kan ju hända att i en rep situation så kan det u vara så här att att, man kommer på 

helt plötsligt, ja men du, du ska ju ha en halvmask tillexempel Fantomen på operan-mask 

tillexempel. Går det så är det ju jättebra, för då är det bara att flytta den till andra sidan, till 

andra ögonbrynet. Men har man helmask, ja, då får man ju börja fundera på, för den kan aldrig 

hamna bakom en mask, det låter ju jätte kajko kan man säga. Och då får man ju naturligtvis 

flytta på den och sätta på annat ställe. Då kan den ju hamna vid nedåt kinden till, sådär, men 

det är inte så roligt tycker jag.  

Också de här att en mask kan göra det svårt att micka en skådespelare, eller att man får 

ändra placeringar. Finns det andra faktorer som gör det svårt att mygga en skådespelare?  

Ja svett är ju ett jätteproblem, oftast. Om en person har svettats jättemycket i pannan till 

exempel, då är det ju svårt att få dit tejp. Det kan vara ett elände. Och att svetten oftast rinner 

utmed sladden och att de blir som en droppe längst ut, vid myggan. Och det är ju också ett 

jätteproblem som man kan råka ut för. Då kan man ju fundera på om det är bättre med headset 

på en sådan person. Det kanske inte hjälper där heller, men då är det ju torka. Torka, torka, 

torka hela tiden. Att kanske skådisen till och med har papper med sig in på scen och torkar 

under, om man kan, man vänder sig om någon gång, eller bara så här och snabbt, vips, så man 
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verkligen får bort fukten. För det är nog det största problemet som man råkar ut för med en 

mygga skulle ja säga. Sen är det hattar, hattar är ju katastrof. Hattar med bretten brukar man 

försöka att klippa ur och göra en fyllnad i brettet istället med tyg eller som är genomskinligt så 

att den släpper igenom ljud. Att den inte blir tät, utan blir en mer öppen hatt. (…) man in där så 

behöver det inte synas utan man, men då får man bygga om hatten. Om man måste ha hatt. 

Annars så är det ju ofta så att man kanske har hattar i dansnummer där man inte sjunger och så 

får man försöka slänga bort hatten sen när det blir sång. Man får försöka att trixa lite med det. 

Det är väl en av de stora grejerna med, negativa grejerna med myggor egentligen.  

Använder du någon processering på skådespelarnas röster?  

Ja, om man ska göra någonting speciellt. Vi har det rätt bra tekniskt här, så att vi har, vi använder 

ingen EQ överhuvudtaget (…) även PA och alltihopa det går helt rakt. Så att myggor, väldigt 

väldigt sällan som vi EQ:ar dem överhuvudtaget, det är ett high-pass filter kanske. I den här 

musikalen har vi ingenting, det helt helt rakt, 16 myggor. Men annars processningen ja, 

kompressorer förstås, det måste vi använda. Det blir olidligt att köra annars. Men dem är ju 

väldigt försiktigt inställda så att man ändå tar bara topparna sådär, det är inte så att det är något 

hårt överhuvudtaget utan det är snällt och försiktigt och sen så får man försöka att vara en 

mänsklig kompressor också medan man kör, man känner ju föreställningen att ”nu tar dem i” 

och då vet man att, då backar man tillbaka den här lite, lite grann. Så att det är skönt att lyssna 

på. Sen är det ju specialeffekter förstås om man, slap-eko har vi i den här för att det ska vara 

som att dem engång står i en, och talar för en stor arena, och då kan man ju ta lite slap-eko och 

((sända)) ut i surroundet så får man lite känsla att det studsar lite och sådär så. Sånt kan man 

göra.  

EQ:n, vad beror det på att ni inte behöver använda? 

Antingen så är det en väldigt bra ljudanläggning med banddiskanter som är helt raka i sig, alltså 

frekvensmässigt, och myggorna idag är ju så pass bra så att, låter det illa så är det faktiskt bara 

en felplacering av mygga eller att myggan är trasig, och därför gör vi ingenting med dem. Är 

det, låter det kajko så är det så att då flyttar vi myggans placering lite lite grann någonstans, och 

det räcker. Dem är ju raka så att, det ska stämma, och det gör det (IP skrattar). Så är det faktiskt. 

Så det är verkligen så, det är klart att kommer man ut på någon ljudanläggning som inte är bra, 

det är klart man måste EQ:a, det är inte det jag säger men, vi har så pass bra, så hög nivå så vi 

behöver inte göra det, det är helt rakt.  

Beskriv ett scenario där allt är som du vill att det ska låta för att ge publiken den bästa 

upplevelsen av ljudet ifrån skådespelarnas röst som möjligt.  
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Ja alltså, vi är ju nästa där tycker jag, så gott vi kan komma liksom, det är inte så. I en musikal 

tillexempel då har vi ju, rent tekniskt så har vi ju ett PA som är höger och vänster förstås. Sen 

har vi ett frontfill som också är banddiskanter som är i en lång lång rad, alltså det är jättesvårt 

att förklara det skulle du behöva titta på för att förstå hur det är gjort. Som spridet väldigt väldigt 

jämt. Det sitter ju i trappen längst fram vid scenen då. Och sen har vi ett kluster som också är 

ett långt kluster som sitter vågrätt, som är mellan PA:t om man säger. Där sången går ut i, 

tillsammans med frontfill och PA:t då. Vilket gör att, vi har en otroligt bra täckning på sångljud 

i ((det där)). Jag vet inte hur jag ska förklara men sen så i körer tillexempel, där lägger vi ut 

körerna till höger och vänster i PA:t plus att de går i frontfill och det här långa klustret då. Vilket 

gör att då får man en bred kör, en stereokör, man tar liksom kören höger, vänster, höger, vänster, 

höger, vänster bara hipp som happ, då får man ju en kör som låter stereo helt plötsligt. Och sen 

har vi ett fyr-kanaligt surround också med banddiskanter som man sänder ut reverbet i, så att 

man får rummet att sjunga med lite. Så det tycker jag, vi är ganska, det är rätt optimalt faktiskt, 

som vi har det. Väldigt bra täckning blir det.  

Tänkte lite mer prata om PA. Vad för system använder ni? 

Det heter LDS, det är ett system som bygger på banddiskanter och 7-tummare i här, och på 

andra scenen ligger det på 4,5-tummare och banddiskanter, och där finns det inget namn på, för 

det har jag byggt. Det är väldigt speciellt. Det är hög kvalité skulle jag vilja säga. 

Använder ni någon typ av stagetracker eller Timax? 

Nej vi gör inte det för att våra scener är så oerhört små, så det funkar inte riktigt hos oss. Jo det 

funkar, det gör det, men vi spelar nästan aldrig så starkt i alla fall så att det första, vad den gör 

är ju tillexempel på circus tillexempel, där man sitter, så hör man ju nästan aldrig en persons 

stämma i natura utan det är alltid smått förstärkt så att man fattar i alla fall var det kommer höll 

jag på att säga, men där är det liksom en stor skillnad. Hos oss är det ju så att där hör man, 99% 

av alla gånger som vi kör myggor så hör man vad personen säger först innan det når PA:t, så 

man hör alltid vart ifrån personen står eller var den är liksom så att, vi behöver inte använda ett 

sånt system, det blir lite kaka på kaka för oss. Så, så är det väl. Men större anläggningar ja 

absolut, Större ställen liksom som tar en större publik som har längre till scenen och större scen, 

absolut, det kan hjälpa till som sjutton. Jag har varit flera gånger i, och tittat på såna system 

faktiskt. Det finns ju två, tre stycken som är intressanta kan man säga. 

Använder ni någon typ av fördröjning av högtalarna eller? 

Ja ibland har vi gjort det, det beror på lite. Ibland sitter orkestern lite konstigt till så då får man 

ju göra det, så det blir rätt i tid. Och ibland så har vi gjort med skådisarna också, det beror på 
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lite hur det ser ut, hur långt fram dem är liksom, eller spelar dem väldigt långt bak på scen hela 

tiden, så kan det ju vara en fördel med att putta bak dem lite, så att man får, så att man inte får 

den här ekoeffekten typ, utan det blir en rätt tids, asså tiden stämmer. Gärna då så att man ser 

till att ljudet från personen i natura kommer först. För att då får man riktigen på var personen 

står direkt. I alla fall som normalhörande kan man säga. 

 

Hur många högtalare har ni? 

Ja, om man säger såhär, det är ju pelare vi pratar om i PA:t, där är det ju, det är 32 banddiskanter 

per sida plus 32 stycken 7-tummare per sida. Sen har vi ju surroundet, det är väll i alla fall ett 

50, 60 tal högtalare i salongen och sen har vi ju sidefill-högtalare som tar kanterna på parkett 

och som hjälper till lite med lite fnissel. Jag skulle gissa 150 stycken. 

Av ren nyfikenhet de här surroundhögtalarna, storleksmässigt? 

Ja surroundet är uppbyggt av banddiskanter, så det sitter, runt väggarna sitter det 16 

banddiskanter på parkett och 16 på första rad och sen är det fyra på andra rad. Men det är mera 

högtalarlådor där uppe. Så ser det ut, Så det är 32 banddiskanter på parkett och på första rad. 

Och sen är det 8 tummare med banddiskanter som spelar där. Ett gäng. 

Rösten från skådespelaren förstärks i PA:t, vad är det för faktorer som du strävar efter 

att optimera liksom? 

Ja framför allt nivåmässigt att man inte, många gör det felet tycker jag att man pushar på 

myggorna för att nu ska vi förstärka som rackarns, nu ska man höra. Men det är inte det som är 

grejen tycker jag. Utan det här ska ju vara ett hjälpmedel som ska göra talljudet så naturligt som 

det bara går. Så att man ska lägga sig precis så att man hör bra, men inte för mycket. För att då 

blir det ju bara onaturligt att lyssna på, då blir det ju ett förstäkt tal, det kanske man vill ibland, 

men tar man, i en musikal tillexempel. En vanlig klassisk musikal, spelman på taket säger vi. 

Där kommer det ju lite låtar, och sen emellan där så är det ju talscener som man också förstärker, 

men där är det ju viktigt att göra det smakfullt. Inte så att man får det rätt i plytet så det blir 

starkt liksom, varför ska man ha det. För våran del så hör man ju väldigt bra ändå, det är bara 

att man vill ha den här, så att det inte blir för stor skillnad mellan låtarna och talet, för att det är 

bara jobbigt att lyssna på. Utan det ska vara ganska skön jämn nivå men man ska inte förstärka 

upp talet för mycket. Det tycker jag man ska tänka sig för liksom. Man ska förstärka så man 

hör själv där man sitter. Då hör alla andra också.  

Om man skulle ta sång kontra tal, i den bemärkelsen, är det samma tänk eller blir det 

olika tänk när en person sjunger och sen blir det tal tillexempel? 
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Det beror alldeles på hur starkt musiken blir, för det beror ju också på vart orkestern sitter i ett 

sånt läge. Sitter orkestern i ett dike så får du en nivå på det. Sitter dem på scenen får du en helt 

annan nivå på det. Och sen är det ju beroende på nu pratar vi om våra teaterhus, men det beror 

alldeles på hur det ser ut där man jobbar men, våra teaterhus är ju så att dem är ju gamla och 

där är det ju tänkt att en orkester ska sitta i ett orkesterdike och vara helt oförstärkta egentligen. 

För dem har ju en sån här, ovanför dem så är det ju en lite akustisk snäcka kallas det ju för som 

skjuter ut ljudet i teatersalongen akustiskt. Så att där är det ju liksom. Det beror alldeles på som 

sagt var de sitter, hur stor skillnaden blir mellan tal och sång, för det ska ju även där ska det ju 

vara något ganska naturligt, det får ju liksom inte, det är ju inte rock n roll konsert man kör i en 

spelman på taket uppsättning, utan där är det ju mera, det ska vara smakfullt och lite, det kan 

vara starkt absolut men det ska fortfarande vara starkt och snällt. Det ((också vara)) skillnaden 

däremellan kan ju vara ganska stor men ändå så, man får tänka efter lite så man inte sen när 

man, när låten är slut och man kör tal att man vågar backa hem då. Inte för mycket förstås men 

man ska backa hem så att det liksom, att det inte blir rock n roll i talscenerna tycker jag. Nej 

men det blir lite konstigt. Det är viktigt. 

Vi pratade lite om onaturligt. 

Vad anser du vara en naturlig teaterröst? 

Ja, det är en bra fråga för att, det finns ju dem som faktiskt, skådisar säger vi, som bara går och 

ställer sig på en scen och pratar som du och jag ungefär, i vanlig samtalston. Och det funkar ju 

inte riktigt så, utan man måste ju faktiskt försöka att tala som om man skulle vara utan mikrofon 

för att, man måste lägga på lite, för det går, ass det kommer ju inte in så mycket som man vill 

ha då annars. Och då blir det väldigt konstigt om man lägger på så mycket, då får man ju väldigt 

mycket runtomkring ljud för det första om man måste förstärka så mycket. Får man ju 

jätteproblem med om du har två personer som står och pratar med varandra så får du ju väldigt 

mycket av varandras röster in i den andra mikrofonen, och det suddar ju något enormt. Så det 

är ju också en teknik där att lära sig pjäsen så mycket så man kan dra ner, asså köra 

mikrofonerna, asså i en talscen, att man drar ner den andres mikrofon när den ena pratar och 

tvärtom, att man åker upp och ner och upp och ner och upp och ner. Det är jätteviktigt och inte 

bara lägga upp och tro att det funkar för det, då blir det inte så snyggt. Utan upp och ner och 

upp och ner och lär sig när, och att personerna gör likadant varje dag, det är ju jätteviktigt. Men 

nu tappade jag tråden, vad var frågan? 

Vad anser du vara en naturlig teaterröst. 
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Just det, det är ju det där att man måste lägga på lite grann men man får ju ändå inte lägga på 

så att det stolpigt, så att det blir liksom (IP börjar artikulerar varenda ord) ”Oj, nu talar han för 

att han ska tala i en mikrofon” Det är ju liksom inte. Det ska ju vara naturligt, men det, en del 

har det och en del inte kan man säga (IP skrattar). Det finns ju sådana skådisar som är helt 

fantastiska som bara, dem är så tydliga så att du, ja så fort de kliver på en scen så händer det 

någonting liksom. Dem gör det, men det ska ju ändå vara, det ska vara ett pålagt, volymmässigt 

men ändå naturligt, och en del har jättesvårt och en del har det bara. Det har men någon infödd 

grej. Vissa är gjorda till skådisar och andra inte kanske.  

Känner du att du kan behöva liksom kompromissa för det här, hur blir balansen mellan 

naturlighet och tydlighet? 

Ja absolut, I den här föreställningen som jag gör nu, där om man får säga så, så är skådisar som 

är med här det är, det är rätt dåligt faktiskt om man ska vara hård mot dem. De är inte tillräckligt 

bra i musikal, inte någon av dem. Och det är faktiskt jävligt tråkigt, och då är det ju en 

kompromiss asså, vi vill spela starkt i den här musikalen för att det ska vara tryck, men då får 

man ju kompromissa. Vi kommer inte höra all text, så är det faktiskt, och det är en kompromiss, 

och det jag, jag blir jätte sur då för att jag hävdar att, ska man gå på musikal så måste man ju 

höra all text, det är ju A och O, annars blir man ju förbannad som åhörare eller asså när man 

lyssnar på det. Men, tyvärr är det ju att dem är faktiskt för dåliga, de var nog ganska billiga att 

hyra in tror jag (IP skrattar).  

Och dåliga menar du att de inte talar tydligt? 

Nej precis, de sjunger inte tydligt, de kapar konsonanter framförallt och så att, det blir som en 

gröt istället. De säger inte R (rullande R) utan de säger (IP uttalar bokstaven R mycket otydligt). 

De funkar inte, på en scen funkar inte det, det måste vara mycket bättre kvalité. Och det är, som 

jag sa förut, det har de ju slarvat med på scenskolan också nu, de har tagit bort mycket av den 

biten med artikulation och asså hur man gör, hur man måste låta på en scen det har man, ja, 

man struntar i det liksom. Och det har jag hävdat länge. Det är många många år sedan det 

försvann, men det, nej det är inte bra.  

 

6.3.3 Engineer 3 

Hur länge har du arbetat som teater-ljudtekniker? 

+20 år. 

Arbetar du heltid? 

Ja 
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Gör du andra teatergigs utanför den här teatern: 

Nej 

Vad för olika uppträdanden sätt upp på den här teatern: 

Vi har ju fyra, numera fyra olika scener: stora scen (scen), studion (näst störst), Foajén (tredje 

störst) där vi har lunchteater, 100 platser, Lilla scenen (minsta scenen) 70 platser. På de här 

scenerna är det lite olika typer av föreställningar. Foajén är det den här korta en-timmes 

förställningen som vi byter varje vecka. Kan vara en enkel monolog, det kan vara en liten 

teaterföreställning med 3–4 personer, kan vara konsert uppträdande sådär varierar det. På de 

andra scenerna är det mer traditionell teater så att säga. På den som heter studion är det ofta 

svensk nyskriven teater; lite mer experimentellt. På stora scen är det väldigt traditionell teater; 

Tal teater, och på den lilla scen är det också ganska traditionell talteater, men med en liten 

ensamble från två upp till fyra personer.  

Är det någonsin musikaler? 

Ja det händer. Teatern som sådan är ingen traditionell musikalteater. Men just nu repar vi 

faktiskt en musikal som heter … och det händer och det har hänt tidigare att det har varit 

musikaler, men den är inte byggd (teatern) för musikaler. Den är byggd som en talteater, den är 

bygg för att vi inte ska använda myggor. Men nu har det blivit så att i och med musikalerna 

kommer in och skådespelarna har ganska dåligt tal så att säga så blir det myggor. På något sätt 

har det blivit så att man glömmer bort att man ska få fram text med en bekväm volym så att 

säga. De förlitar sig för mycket på myggorna, tyvärr.  

Hur många scener på teatern är det som du jobbar på? 

Jag har ansvar för alla scener. Eftersom man är ljudansvarig. 

Ändras konfigurationen av scenen någonsin om? 

Ja stora scenen fungerar som en repertoarteater. Det betyder att man spelar upp flera olika pjäser 

under en vecka. Vi har tisdag och onsdag kanske det är en pjäs, torsdag fredag en annan pjäs 

och lördag, söndag kan det vara en tredje pjäs eller hur man lägger upp det. Och det är dem 

pjäserna som är färdig repeterade. så under denna tid försiggår repetition på dagarna av en fjärde 

pjäs. Så det kan vara fyra pjäser som är under produktion eller spelas under en vecka. Man 

bygger om på morgonen, river på eftermiddagen, bygger om för pjäs på kvällen. Två 

ombyggnaden varje dag. Och så är det bara på stora scenen. De andra scenerna är mera stilla 

stående, förutom foajén där man byter varje vecka: men där är det bara veckovis, de andra 

scenerna är ganska stilla. 



 

 

85 

 

Finns det några speciella utmaningar när det kommer till at förstärka ta på de olika 

scenerna? 

Nej det tycker jag inte, utan det är mygga på och så försöker man reglera. Det är ingen större 

utmaning tycker jag. 

Kan du beskriva ett typiskt scenario där du använder en mikrofon för att förstärka en 

skådespelares röst. 

Om man har en pjäs som kräver, asså det, det kan någonting som finns med i spelet är hur 

dekoren ser ut. Är det en öppen dekor asså (…) på stora scen så har vi en väldigt stor scen. Ett 

stort djup. Och har man då byggt en dekor där man utnyttjar hela djupet på scenen, då bklir 

det ju svårt att förstärka bara ett akustiskt tal, eller då blir det akustiska talet ett problem, där 

måste man alltså ta hjälp av myggor. Men Ibland är dekoren byggd ganska långt fram med 

stora väggar och sådär, då får man hjälp av dekoren, och då kan det bli så att det funkar utan 

myggor, men oftast är det nästan alltid myggor till pjäser idag.  

Är det särskilda mikrofoner ni använder? 

Ja vi har DPA 4061 eller 4060 det är såna som man klistrar på sidan av kinden och 4060… 

Någon av dem är low-sensitive dvs. lite mindre gain i.  

Förutom de här två används andra mikrofoner förutom myggor? 

Nej inte för tal. Skulle det vara att de sjunger, då försöker man få in riktiga mikrofoner 

(handhållna), men det är inte alltid det funkar och då får de sjunga rakt in i myggan också men 

då använder vi samma myggor. Så i musikalen nu kommer de ha sina traditionella myggor och 

sjunga i dessa också. Så det är upp till ljudteknikern som får sitta och labba med det. Och det 

kan ju bli kämpigt. 

Och det är jag tänker situationen när ni inte kan använda myggor fast ville ha det? 

Nej finns inga såna direkta situationer där man absolut inte kan använda mygga. Det finns ju 

myggor som är vattentäta som man kan använda när man står i vattenfall och sänt där också, så 

det funkar ju även då. Annars så funkar myggor alltid. 

Vet du vad för karaktäristik? 

4061 och 4060 är omni. 

Använder ni endast omni eller testat kardioid? 

Ja, kardioiderna är väldigt puffkänsliga, så det är nästan alltid vi använder omni. 

Kan du visa var någonstans du brukar placera mygga på skådespelare. 

Långt fram mot munnen, inte allt för långt fram. (IP pekar på sin högra kind ca 2 cm ifrån 

mungipan) 
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Den här placeringen används den alltid eller kan den ändras? 

Den kan ändras, det beror lite på, asså använder dem peruker och så, då kan man ju bygga in 

de här myggorna i peruken, men då kommer de. då kan de komma uppe vid pannan, och det 

fungerar rätt bra också, men det kan ju komma vid örat här med (IP pekar på på sidan av sitt 

huvud ungefär vid tinningen). Man kan bygga in dem i mössor, i kläder, det kan ändras lite.  

Vad anser du att de här olika placeringarna bidrar med? Finns det en som du tycker ger 

bättre ljudkvalité över den andra? 

Nej det beror på vilken röst skådisarna har. Jag kan inte säga att någon plats är bättre än någon 

annan, det får man labba sig fram till, men traditionellt sätt är det på kinden. Det finns en del 

att uppe på pannan är bättre också. Jag har ingen direkt erfarenhet av att någonting är bättre än 

det andra. Sen beror det på vilket röst skådisen har, hur tydligt den talar. Asså skit in, skit ut, 

en skådis som inte kan tala tydligt och inte använda diafragman, det blir inget bra inne i myggan 

liksom. För att tyvärr så förlitar sig skådisarna för mycket på att de har mygga. De kan inte 

teaterviska idag, utan de viskar precis som de gör hemma. Så att de ibland blir det inte bra hur 

de än gör asså. De tror bara att man kan lyfta på regeln så kommer det att höras, men så är det 

inte. Lyfter man på regeln, i och med att det är omni-mickar så får man in massa annat ljud. 

Vilka faktorer gör det svårt att mika upp en skådespelare? 

Det är om det är mycket ljud runt om. Asså står det två stycken och pratar med varanndra med 

varsin mygga, då får man vara med, med reglarna så att det inte blir fasfel, då de pratar in i 

varandras mygga. Är det många på samma ställe så är ju även det ett problem med samma sak: 

fasfel. Man får ju vara med i replikerna och åka upp och ner med myggorna man får ligga med 

händerna på reglarna hela tiden, och är det så att det är en musikal så vill ju oftast skådisarna 

ha medhörningar på något vis.  Och det är också ett problem, så det är upp till ljudtekniker att 

säga till att ”här blir det inga monitorer, ni får klara er med ((det ni hör)) (utifrån)” Så monitorer 

är ett stort gissel när man kör myggor, ett stort problem.  

Finns det scenarion där det är svårt att få dit en mygga? 

Det är om de svettas mycket. Man får se till att köpa rätt myggtejp, och endel är ju allergiska 

mot vcissa tejper, så det där är ett labbande också från skådis till skådis. Det där ligger på 

myggjagaren att fixa det där. 

När du arbetar som tekniker är det du som myggar på? 

Nej, vi har någonting som vi kallar för myggjagare, som är andra benämningar B-ljud, så dem 

sköter på myggning och de sköter även byte av myggor om de skulle gå sönder under en 
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föreställning. De sköter avmyggning också. De förlyssnar även på myggorna, de har en egen 

plats nere på scen, vid sidan av scenen.  

 

Använder ni någon processering på skådespelarnas röster? 

Ja om du menar kompressor så är det en process så att säga men inte mycket mer om inte 

regissören vill ha någon pitch eller något, men det funkar sällan tycker jag.  

 

EQ används också antar jag? 

Ja det används hela tiden; det är ju basskärning och något notch filter någonstans 

 

Används någon teknik för att skapa en dramatisk effekt på skådespelarnas röster? 

Ja det är reverb eller ett delay. Eller om man vill ha en pitchning (pitchshift). Det händer ju. 

 Okej, om man t.ex vill ha en mörkare röst? 

Ja, regissören kan komma med massa önskemål som till exempel pitch. Då får man ju förklara 

för regissören att det funkar ju bara om man inte hör det akustiska ljudet ifrån rösten.  Om 

publiken hör det akustiska ljudet från scenen så kommer ju publiken höra det också, även om 

det går ut en pitchad förvrängning i högtalarna. Så att effekten på det hela blir inte vad 

regissören tror oftast. Så det stryks nästan direkt. Men ett rum läggs ju på (reverb) eller ett delay 

läggs ju på om önskemålet finns. Men i rent tal så gör det inte det.  

Beskriv ett scenario där allt är som du vill att det ska låta för att ge publiken det bästa 

upplevelsen av ljudet. 

Det är ingen mygga alls. Det är ju det bästa, och en skådis som kan använda sitt magstöd. Det 

är absolut det bästa. En mygga, det förvränger ju rösten direkt, även om du kan komma ganska 

snarlikt. Men det blir ju ändå en mygga. Så att en bättre utbildning i tal till skådisarna önskar 

jag. Man hör ju skillnad på äldre skådespelare och yngre skådespelare. Så någonstans har man 

ju slutat med att lära sig tala på utbildningarna idag, jag vet inte hur det är, men man hör 

skillnaden.  

Du menar att de äldre skådespelarna har mer ”tryck” i rösten? 

Ja, Man snackar om dignition tror jag, att man ska låta texten få sitt slut, man ska låta orden få 

sitt slut så att man hör alla ord, man hör hela meningen innan nästa mening kommer och så 

vidare. Jag tycker man hör även på tv att de pratar väldigt otydligt. Så det är någonting som har 

kommit, jag vet inte. Man kan ju tycka att gamla filmer låter väldigt konstigt när de pratar, men 

man hör vad de säger. 
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Bortsett från skådespelarnas röster, finns det även andra kvalitéer som kan spela in för 

att ge publiken den bästa upplevelsen? 

Vad gäller tal och att höra vad skådespelarna säger är ju det en regifråga mycket. Regissören 

kan ha en väldigt konstig förmåga att få skådespelare att prata med ryggen mot publiken, eller 

med sidan mot publiken. Jag tycker man glömmer det som regissör, att man ska prata ut mot 

publiken, alltid. Ibland så regisserar dem så att skådisarna står med ryggen mot publiken. Det 

blir väldigt olyckligt rent akustiskt och talmässigt. Taltydligheten försvinner väldigt mycket så 

fort de gör detta. Det är en regifråga tycker jag.  

Byta direktion prata om Pa.  

Kan du beskriva Pa-konfigurationen som används på stora scenen. 

Om vi börjar längst bak (längst ifrån mixplats), så har vi två stycken ”horisont-lådor” som 

hänger vid fonden, längst bak mot väggen, en bit upp. Så har vi ett horisont par som hänger 

längre ner bara kanske tre meter från golvet och upp ,de här andra jag pratade om. De hänger 

upp på kanske åtta, tio meters höjd. De fungerar mera som effektlådor så i dem lägger man inte 

ut några mikrofoner (tal ifrån skådespelarna) utan rena effektlådor.  

Som t.ex. tappa ut ett reverb i? 

Ja det kan man säga. Fast inte så mycket reverb. Reverbet lägger man mera ut i salongen, men 

du kan lägga ett delay som låter som ett eko långt bort, du kan lägga åska långt bort, du kan 

lägga regn långt bort, bomber långt bort. Då kommer det upplevas som det kommer bortifrån.  

Om vi förflyttar oss mot scen, så har vi det som är tänkt till publik då, Front of house-lådor. Ett 

left, center, right helt enkelt, ett line array system, d&b har vi, och i ungefär jämnhöjd med dem 

ligger två stycken subbar, en på left och en på right, också d&b, J-sub. Rakt nedanför front of 

house-lådorna i scengolv har vi front-fill lådor som är riktade upp mot publik, och det är också 

left, center, right. Det är bara för att de här front-of-house lådorna hänger så högt upp, de hänger 

på sju meters höjd, och de som sitter på bänkar 1-5, de kommer höra allt uppifrån. Därför 

försöker dra ner ljudet med front-fill-lådorna. Det är ganska vanligt att man gör det, och det 

fungerar rätt bra. Sen under gradängen där publiken sitter har vi två styycken dubbel-18-lådor 

som effektsubb. I salongen sen har vi 24 effektlådor som vi kallar för salongslådor, och de 

ligger runt hela salongen ((även)) upp på balkong, och det är där man lägger ut själva rummet; 

reverbet och lite andra effekter. Man kan även punkt, man kan ju förskjuta ett helikopterljud till 

exempel runt i salongen också om man vill med hjälp av de lådorna. Och så har vi, uppe i taket, 

rakt upp, så har vi en effektlåda med sin egen sub ifall man vill få att något ljud ska komma 

ifrån taket, och går vi ännu närmare mixplats, där har vi balkongen sitter det också lådor riktade 
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ner mot publik för att fylla på, precis som vi har uppe på balkong, där har vi också effektlådor 

i taket för att fylla på för publiken som sitter på balkongen, och de är mono-kopplade så de har 

ingen styrfunktion. Där lägger vi ut väldigt mycket tal, så myggorna får hjälpa till där, och de 

är inte så beroende av någon stereoeffekt, det är väl det vi har. Sen har vi ju så man kan fylla 

på extralådor; monitorlådor, aux-utgångar. Det kan man ju fylla på hur man vill. Det har vi 

ganska mycket möjligheter till att fylla på. Sen har vi ju lyssning in mot scen också, och de 

hänger vi bakom prosceniet riktade in, asså en typ av side-fill lådor kan man säga. Det har vi 

också möjlighet till. Det jag har nämt nu, det ligger i en fast konfiguration i mixerbordet, sen 

om man vill ha extra lyssning eller punktlyssningar på scen i själva scenografin. Då fyller man 

på det med extra lådor. Så det finns ganska många möjligheter.  

Använder ni stagetracker? 

Ja vi har ett system som heter TiMax. Det är ett positioneringssystem, och då har skådisarna en 

tracker någonstans på kroppen. Vi vill att de ska sitta på axeln, men det fungerar så att de sitter 

i ett bälte istället, och då trackas det systemet, och det gäller bara myggorna. Då följer 

positioneringen den skådisen som har den trackern.  

Då panoreras det till exempel lite mer åt vänster om skådespelaren är positionerad mer 

mot vänster? 

Ja, inte bara panoreras utan det bygger på gain och delay, nivå och tidsförskjutning beroende 

på var man befinner sig någonstans på scenen. Även inåt scenen och på sidan. Och det fungerar 

om man håller en moderat nivå på volymen, på mixen alltså. Man kan ju skjuta på ändå, men 

då får du ett högtalarljud, det vill man inte ha. Man vill att riktningen ska bestämmas av det 

akustiska ljudet från skådisen. Sen fyller man på med hjälp av högtalarna. Uppfattningen blir 

att skådisens röst bara förstärks och man behåller riktningen. Men det kan man ju förstöra om 

man drar på för mycket volym. Då hör man bara högtalarna, man får vara lite försiktig med det.  

Så trackning-systemet fördröjer högtalarna automatiskt, det är ingenting som ni gör själva? 

Ja, men det måste ändå göra en inställning i systemet. Du delar upp scenen i zoner och då har 

varje zon sin gain och sin delay, och sen sköter TiMax övergången ifrån zonerna via trackern, 

antennsystemet. Det sitter sex stycken antenner som trackar den här. 

När man har en skådespelare och dennes röst förstärks i PA:t, vad är det för faktorer 

dom du tänker på eller vad strävar du efter att optimera? 

Ja, det är taltydligheten så att säga, men hur man gör det, det får man ju labba med, det är ju en 

EQ-inställning. Sen om det inte fungerar, då får man ju säga till skådisen ”Du får nog tala lite 

tydligare där” eller ”lite starkare där”, ”även om det viskas, kan du ju viska lite högre.” I 
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samarbete med regissören, man får nästan alltid gå via regissören. Det är en regi-fråga hela 

tiden, och regissören glömmer bort det väldigt ofta, precis som jag nämnde innan med 

riktningen (hur skådespelaren var vänd med ansiktet). 

Är det annorlunda sång kontra tal? 

Ja det är det väl, man får vara lite försiktig med gain och sådär så fort det är sång. Sång behöver 

ju oftast ha en bredare frekvensband. Tal kan man ju skära lite i för att taltydligheten ligger på 

andra frekvensband än vad en sångmick tillexempel, den behöver du ha lite bredare, så det får 

man labba med. Jag har tänkt på det här med taltydlighet, det är väldigt viktigt att det funkar 

för att det kommer ofta klagomål (från publiken) att ”jag hör inte vad de säger” säger dem, och 

då kommer det in klagomål till marknadsavdelningen som sedermera skickar till mig, då blir 

det mitt problem när skådisarna inte kan prata tydligt, även om vi använder myggor, det är ett 

problem. Det förstår inte skådisarna ”men vi har ju myggor, du kan ju bara höja?”. Men det 

handlar inte om det, det handlar om hur tydligt du pratar. Det har ju blivit så ibland att man 

måste prata med regissören att han eller hon får gå in och tala med skådisarna för att dem ska 

förstå att det är ett problem. En regissör har ju större dignitet för att påverka en skådis än vad 

en ljudtekniker har. Ljudtekniker kan ju bara höja på regeln tror dem, höj volymen då. Men det 

handlar inte om det. Det förekommer väldigt ofta det här klagomålet.  

Vad anser du vara en naturlig teaterröst?  

Det bästa är ju om rösten innehåller en rak frekvensgång så att säga. Då blir det ju oftas bäst. 

Sen kan man ju skära lite om man vill på det. Det är väl det man kan säga. En tydlighet alltså. 

Jag tänker också hur man ju mer man förstärker rösten desto tydligare skulle man 

kanske säga att det blir, men att naturligheten försvinner också. Hur går i sådana fall 

balansen där? 

Om man höjer en mygga, då får du extra brus. Du höjer inte bara rösten, du höjer allt som finns 

omkring också. I och med att du gör så, så försvinner ju tydligheten snarare när du höjer.  

  

6.3.4 Engineer 4 

Hur många år jobbat? 

+20 år. 

Hur länge har du varit anställd? 

+20 år 

Du arbetar heltid? 

Ja 
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Gör du några jobb utanför teatern? 

Musikgigs, turnér etc 

Vad för olika slags uppträdande. 

Mest talteater, men det finns ingenting som hindrar att vi sätter upp musikaler eller musik i 

föreställningar och sånt där. Just nu, i lördag var det premiär för en nyskriven musikal på 

Elverket som är en annexscen som vi har. Som jag inte är inblandad i. Vi myggar i stort sett  

stora scens föreställningar oavsett, jag är på lilla scen, där vi inte myggar normalt sett i 

utgångsläget, men det händer att vi myggar. Det beror lite på vad det är för önskemål och vad 

det är för typ av föreställning.  

Musikaler, Jag antar att du jobbat innan med det, hur skulle du säga att det skiljer sig 

från en vanlig teaterpjäs rent förstärkningsmässigt? 

När det är musikal så är det oftas handlar det om att förstärka högre nivåer helt enkelt, och du 

måste kunna asså eftersom du har musik på scenen oavsett. Om du har en orkester på scenen så 

tillkommer det ju mixning av den. Men även om du har inspelad musik så måste du ju ändå, ja. 

Man vill ju få upp lite nivåer då. Så att musiken tar den plats som den vill. Här bröts samtalet. 

Vi ringde upp igen och fortsatte: 

I musikaler så blir det ju starkare nivåer såklart och då tycker jag. Jag är ganska intresserad av 

placering av myggljud, och det är inte riktigt lika känsligt tycker jag i musikalsammanhang när 

folk brister ut i sång. Därför att det är redan en utomvärldslig grej liksom, då är man så van vid 

konsert situationen där du liksom hör musik och sång genom PA:t, det är ju redan så man gör 

liksom. Däremot talscener i musikaler så vill jag gärna att man försöker placera för då hamnar 

man ju i någon sorts verklighet där det är mer störande att rösterna kommer ifrån en annan plats 

i rummet. Det här är ju något som diskuteras väldigt mycket framför allt på konservativa teatrar. 

Jag kan berätta att vi gjorde en musikal på stora scen som jag jobbade med, och då tog vi det 

där ganska långt därför att då hade vi ett system som heter TiMax riggat på scen som är ett 

planeringssystem för ljud helt enkelt. Och där gjorde vi så att vi splittade alla kanaler så att på 

talscenerna använde vi TiMax för att placera ljudet tredimensionellt på scen. Medan i 

sångnummer; då tog vi bort TiMax helt enkelt och gick till traditionell mixning. Och det 

funkade ganska bra därför att om man nu ska gå in på TiMax. Det bygger på att man har väldigt 

många högtalare runt scenöppningen. De tycker att stereo och Line array är dumt. Det man gör 

är att man skapar ett rutmönster på scenen, sen så har man något som kallas för taggar som är 

en liten dosa som fungerar som ett internt GPS-system som då bestämmer var skådespelarna 

finns. Vi använder det här både på motorsågar och sånt där för att få motorsågsljudet att följa 
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motorsågen. Och det där funkar ganska bra, men i och med att man har många punkthögtalare 

så blir det små fel i alltihopa och när du går upp i högre nivå, alltså när det börjar bli musik. Då 

märks de där felen mer, det känns som du inte riktigt får tag i ljudet. Men däremot de förstärker 

lättare när det bara är en förhöjning för tal då har jag goda erfarenheter av det här systemet, 

även om själva hanteringen var ganska krånglig, den är förhoppningsvis bättre nu efter några 

år.  

Så om jag förstår dig rätt, när det kommer till musikaler kan det bli stul med Timax. 

Ja, de tidsfel som ändå blir, blir tydligare när du höjer upp volymen. Det är min subjektiva 

upplevelse. Att positioneringen funkar bra när du ligger på låga nivåer. Men vill du komma upp 

i liksom rock n roll nivå över 100 dB och sådär, då har du svårt att få det att fästa därför att du 

får ju ljud från, du hör ju  så att säga sex  högtalare ut med scen eller runtomkring på en gång. 

Det blir tidsfel. Till exempel ett line array bygger ju på att det inte ska vara tidsfel.  

Hur många scener har teatern? 

Jag tror att det är sex stycken just nu? 

Jobbar du på alla lika mycket? 

Nej, jag har jobbat för i tiden, vi hade en omorganisation så att tidigare gick man runt som 

ljudtekniker och följde egentligen pjäs eller regissör kan man säga. Nu är jag mer fast placerad 

på lilla scenen sen ett antal år tillbaka. Så jag jobbar mest på lilla scenen.  

Om vi tar den scenen, hur många sittplatser? 

300 ungefär, 280 något sådant där. 

Ändras scenen någonsin om. 

Det är inte en blackbox, så du flyttar inte liksom scenen från en sida till en annan och bygger 

om gradäng och sånt där utan den är en före detta biograf, så det är som en biografsalong.  

En proceniumscen? 

Ja precis.  

Om jag förstår dig rätt, använder ni myggor över huvudtaget på lilla scen?  

Ja, normalt sätt så myggar man inte, men är det en barn föreställning där det är mycket barn 

som har svaga röster eller man vet man vill ha mycket bakgrundsljud så bestämmer man sig för 

att mygga. Nästa produktion som börjar nu den här veckan som heter Linjelusta. Där har de fått 

för sig att de ska filma så att det finns egentligen tre små rum uppbyggda på scenen som 

publiken bara ser utsidan på, sen ska de smyga runt och filma alltihopa som sen ska visas på en 

skärm; Det som händer i de här rummen med live kameror, och då myggar jag naturligtvis för 
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att få någon sorts tydlighet på rösterna. Så det är lite till och från, men det myggas liksom då 

och då, så kan man säga.  

Finns det några särskilda utmaningar när det kommer till att förstärka tal på lilla scen? 

Nej, den är akustiskt inte jätterolig. Men det är snarare så att den inte har, rummet är byggt så 

att det är fyra, det finns ingen vinklad vägg. Det gör att det reflekteras i sidoväggarna. Det är 

lite svårt på den scenen allmänt sett att få till exempel ett ljud som du vill ska låta från vänster 

sidoscen eller vänster sida av scen, så reflekteras den gärna på högersida i salongen, så just 

riktningar kan bli lite konstigt därinne men det är ingen svår scen att mygga, det skulle jag inte 

säga. Framför allt inte sen då 15-20 år tillbaka just gått över till line array. Då får man ett helt 

annat headroom för myggor än äldre ljudsystem och det är ju bra.  

Är det särskilda mikrofoner eller myggor som ni använder frekvent? 

Vi använder bara DPA 4060 tror jag de heter, omni inte njure (kardioid).  

Har du använt njure? 

Ja headmics med njure har jag använt. De kan vara bra att ha när man måste pressa upp nivåerna 

mer. Men det de gör är att de dom dels, med headsets är de väldigt beroende av att de är exakt 

rätt placerade. Halkar de åt sidan lite grann så är du rökt liksom, då är det sämre än rundtagande. 

Och ska du tejpa upp någonting som jag inte vill ha för långt fram, jag vill inte ha dem nere i 

mungipan liksom som man normaltsett gör. Vi kör inte headmics på föreställningar utan det är 

på seminarium och sånt där. 

Är det för puffar och sånt där? 

Nej det är fult.   

Så jag förstår dig rätt, när är det lämpligare att använda den ena framför den andra? 

Man skulle kunna använda headmics om jag vet att jag har ett trumset och en basist och en 

gitarrist som inte kan hålla ner sin nivå ordentligt. Då skulle det vara lämpligt med kardioid, 

och då skulle jag bråka till mig en headmic på allihopa just för att kunna få en kardioid. Men 

det behovet har inte rikigt uppstått. Om man gör en show (På hamburgerbush i stockholm) där 

det är en hel orkester tre meter bakom skådisarna använder man kardioid och där vill man också 

komma upp i en högre ljudnivå än vad vi gör på teatern. 

Används även andra mikrofoner förutom myggor? 

Ja det är klart det gör, om vi har en orkester mikar vi ju upp den. Det jag försöker undvika som 

man gärna föreslå folk, det är att distansmika istället för att ha myggor för att skådespelarna vill 

inte ha myggor i ansiktet, och det där försöker jag alltid komma ifrån, för det som händer med 

en distansmik är dels att det låter olika om en skådespelare står fyra meter bort eller om man 



 

 

94 

 

står två meter bort ifrån mikrofonen och sen så får man ju den här effekten som man får även 

när man sätter upp en mik i ett rum och spelar in, det låter väldigt skrälligt och konstigt. Det är 

någonting med örat kan inte sortera på samma sätt, man får med hela rumsklangen. I en akustisk 

levande situation så styr hjärnan bort det där (rumsklangen), den sorterar ju på det vi hör 

(cocktailparty effekten). Har man distansmikrofoner tycker jag dessutom att det låter illa och 

är även väldigt rundgångskänsligt. Däremot ska jag prova det i nästkommande föreställningen 

då det är tre små rum som är uppbyggda med väggar utan tak, där de ska springa runt med 

kameror. Dels har de idéer att de ska bada i ett badkar på riktigt. Då blir det jättesvårt att ha 

mygga och beltpack på sig. Så jag kommer nog sätta upp distansmikar för att rummen är så 

pass små så jag tror att det eventuellt kan funka för att kunna täcka upp när det blir för svårt att 

mygga. Sen har jag en liten vag ide att man kanske kan använda det här, för helt plötsligt blir 

det filmljud som jag ska spela upp. Man kan använda ett stereo par för att till exempel skapa en 

badrumsklang. Man kan använda distansmikarna för att skapa olika klanger i de olika rummen; 

ett kök, vardagsrum och ett badrum. Det är sånt jag experimenterar med, det kanske inte ger 

någonting, jag ska testa. 

Med distansmikrofoner menar du då shotgun, tryckzons mikrofoner? 

Ja precis.  

Finns det någon speciell situation där man inte kan använda sig av myggor på scenen och 

får förstärka på något annat sätt. 

Jag föredrar alltid att mygga. Det man har gjort ibland det är att om man hamnat i akutkris. Jag 

var ute på turne med en pjäs där vi spelade på olika scener runt i Sverige. Vid en tillfälle var 

skulle vi spela i en konsertsal som tog in 2000 personer, och den här pjäsen var omyggad vilket 

inte skulle bli något bra, och jag hade inga myggor med mig, men jag hade lite mikar och kunde 

låna ihop några mikar från konsertsalen. Då frontmikade jag det med distansmikar i framkant 

på scen för att folk skulle höra längst bak. Med att lösa problemet. Jag ökade hörbarheten, men 

jag kan inte säga att det lät något bra. Det lät inte naturligt eller någonting. Så, jag vill alltid 

mygga. 

Var brukar du placera en mygga på en skådespelare? 

Numera så gör jag det på ”kindbensknölen” lite snett nedanför ögat, sladden kommer ju ut via 

örat och sen går den fram dit. Inte längre fram än den där knölen tycker jag man behöver. Det 

har ju att göra med hur mycket ljudtryck man vill ha såklart men, nu är man inne på filosofi 

här. Jag har också jobbat mycket med att myggorna inte syns alls, ju längre bak du sätter den, 

mot örat, då får du mer distans och så låter det lite svagare och lite sämre. Jag vet att i England 
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har man provat det att man sätter myggan i pannan, då är det väldigt viktigt att man kommer så 

långt ner i pannan att den inte blir riktad framåt, därför hela ansiktet skapar en akustisk miljö. 

Teori vi har i pannan är ju att då har du liksom ingen skillnad på vänster och höger framsida. 

Bara så jag förstår dig rätt, myggan ska vara i fram i pannan? 

Ja man sätter den så den kommer fram, mitt i pannan, och så sticker den ner i hårfästet, och då 

får det gärna vara någon som har lite hår kvar såklart. Men sen har jag också en teori, det finns 

ju dem som vill mygga mycket längre fram, och där har jag genom åren tyckt att mygga är en 

kompromiss, att jag som ljudtekniker får med på att kompromissa på grund av att de ska kunna 

röra sig, dansa eller spela teater. Om jag skulle bestämma och inte kompromissa, då skulle dem 

ju få varsin 58:a punkt slut liksom. Och i och med jag har gjort den kompromissen, då vill jag 

också att myggningen ska bli så diskret som möjligt. Jag får liksom utslag när man ser 

myggningar som är gjorda neråt kinden, då kan de lika gärna ha en mik i handen, vad spelar det 

roll liksom, det skulle låta bättre också. Man får liksom leva med sin kompromiss på något sätt.  

När du arbetar som tekniker på en tekniker, är det alltid du som mikar upp 

skådespelarna? 

Nej. Vi har en uppdelning som heter designer a och b ljud. Designer det är vad jag är vilket 

betyder att jag egentligen inte hanterar myggorna alls mer än om det är bråttom eller sådär. 

Utan jag sitter i salongen, jag har mixerbordet via en PC och jag har Qlab där vi har mycket 

ljudeffekter. Sen är det en person som kommer köra myggorna som då är A-ljud, hen kommer 

sen också köra föreställningen. Sen har vi ett B-ljud som hanterar radiomikarna som myggar på 

och myggar av och som också kan vara med och justera under föreställningens gång eller vad 

man ska säga.  

Så det är A-ljud som kör föreställningen sen. 

Ja, de sitter vid mixerbordet och kör. Det är ju så att när du väl har bestämt dig för att mygga 

en föreställning, då så fort du har myggor på skådisarna så behöver du en person som kör hela 

tiden på repetitionerna som är låst vid mixerbordet, för annars kan de inte repetera, och det 

betyder att jag som är designer, jag måste kunna gå iväg för att leta efter ljudeffekter eller 

diskutera någonting, så jag kan inte sitta längst bak i salongen, så därför behöver vi en person 

som också ska lära sig föreställningen, det blir ju oerhört mycket som du ska lära dig när du ska 

köra myggor. Du måste ju kunna alla repliker och alla tempon, veta när skådespelarna är nära 

varann och när de är långt ifrån varann och sånt där. Man kör ju manuellt hela tiden. Nu ska vi 

använda Dugan på nästkommande föreställning som är en automixer som helt enkelt bara ligger 

och bevakar gainen. Den mygga som har mest gain, då kompenserar den bort de andra 
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myggorna. Det har jag inte använt innan, De har gjort det på Stora scen och säger att det är bra, 

och jag tror att det är helt nödvändigt på såna här konstiga pjäser som denna eftersom att de är 

i ett jättelitet rum och ska prata med varann, så det finns ju alla möjligheter till utfasningar och 

såna grejer, så jag tror att Dugan kommer att hjälpa oss väldigt mycket.  

Vilka faktorer gör det svårt att mygga en skådespelare? 

Det som är ett allmänt problem är ju faktiskt att du behöver en B-ljudsperson som är ganska 

socialt bra. Därför att du ska in och pilla människor i ansiktet och under kjolar och sådär, det 

betyder att man kan inte hålla på och byta folk det måste skapas ett förtroende mellan B-ljudet 

och skådespelarna. Så att de känner att det är en trygg person som kan få hålla på och meckla 

med sladd och tejp och grejer i ansiktet på dem. Det kan vara känsligt för många. Sen är det ju 

alltid ett problem att du har en väldigt känslig teknik, som tillexempel är väldigt känslig för 

fukt, och du stoppar det på en människa som gärna har jättevarma kläder eller dansar eller så 

som gör att de blir svettiga. Så att få in fukt i myggor är väldigt vanligt och väldigt tråkigt och 

blir ett problem.  

Hur kan man lösa en sån situation? 

Det finns säkert hundra såna där husmorstips. En som vi använder oss av är att vi använder, är 

att när man myggar på skådespelaren så använder man sig av en liten specialklippt kudde, om 

du tänker det finns såna där kuddar som man har för att sätta upp affisher på väggar och sånt 

där, en sån klipper du till och sätter den mellan myggan och kinden, så att du får ett litet avstånd. 

Som gör att svetten förhoppningsvis rinner vid sidan om och inte in. DPA-myggorna är ganska 

bra därför att om du får in en droppe så kan trillar den ganska lätt ut efter en stund. Jämför med 

Sennheisers MKE 50 som man använde mycket förr i världen, där drar vatten in av kapillärkraft, 

in i myggan och sen sitter den där, så DPA är mycket bättre på det. Sen får du, sen så är det att 

tejpen kan släppa, sladden är väldigt tunn det är en väldigt liten kontakt som går in i beltpacken, 

och även beltpacken kan ha problem med (Hör inte vad IP säger här), bra blött efter ett par 

timmar, därför håller man på att experimenterar med att lägga dem i plastpåsar och stänga igen 

och sådär, det finns olika idéer som allihopa är lite sådär, dem är väl inte vetenskapligt 

utprovade utan mera viss, vi gör vad vi kan. 

Använder du någon processering på skådespelarnas röster? 

Nej inte mer än när det är, asså ingenting som standard. Jag lägger inte ambiens eller någonting 

sånt, om det inte tillför någonting. Det kan ju vara så att de plötsligt ska befinna sig i en kyrka 

och då kan man ju med fördel lägga en large hall eller någonting på hela samtalet, men det är 

ju en effekt man gör då. Men inte någon, däremot så försöker jag ju laborera lite med 
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panoreringar och delay för att få dem just ((i)) positioner så att de inte allt för känsliga för, vad 

heter det, att ljudet kommer ifrån högtalaren och inte från skådespelaren. Du känner till 

begreppet Haas effekt? 

Ja, Och man kan på en liten scen som lilla scenen så kan man komma ganska långt genom att 

helt enkelt bara delaya högtalarna, asså hela paketet, delaya det så att det är bakom 

skådespelarna tidsmässigt. Om du har till exempel en tio meter djup scen, så kan du delaya 

liksom PA:t åtta meter. Då hamnar ju så att säga ljudet tidsmässigt någonstans i bakkant, ((dem 

vill)) sällan längre bak på scen än så. Då kan du använda dig lite grann av Haas effekten, då får 

du en viss liksom ((bit)), då kan du spela myggorna lite högre utan att ljudet flyttar sig till 

högtalarna, upplevelsen (…). Jag jobbar alltid ganska mycket med delayer, korta delayer asså 

PA:trimmning liksom. 

Och du fördröjer då vänster och höger kanal på masterbussen? 

Ja, så att ljudet från skådespelaren kommer före ljudet från högtalaren, lite grann. 

Jag antar också att användning och EQ och kompressor används? 

Jadå, EQ lägger ja, jag brukar göra, jag vet inte riktigt om det är bra men det har blivit så för 

mig. Det viktigaste jag gör är att lägga highpass och lowpass filter ganska hårt. Så att jag skär 

med ett lowpass någonstans, det beror lite på om det är en kvinna eller en man eller hur rösten 

är, men någonstans mellan 9 och 8, och 10 kHz 

Så allt över det tar du bort? 

Ja allt över det tar jag bort. Och upplevelsen jag har, det är ganska vanligt att man gör så tror 

jag, det är att, det låter inte riktigt lika elektriskt. Det låter inte fullt så mycket högtalare eller 

vad man ska säga. Det låter lite naturligare. 

Skulle du säga också att det kan ha med Haas effekten, alltså att man kan trycka på lite 

ytterligare? 

Ja möjligen. Det är ju inte så att jag tar bort liksom, sen så jag tar ändå bort, det ligger ju ändå 

kvar ganska högt upp, jag tar det vid 10 kilo liksom, men den allra högsta toppen där. Sen är 

jag ju gammal så jag hör väl inte det i alla fall. Men det som är, sen så är det ju också att man 

kan lägga hihgpass filtret ganska högt på 140 eller något sånt där därför att det finns inte så 

mycket under där, förutom om du har riktig basröst. Sen så brukar jag skära någonstans vid 

400-500 sådär som man gör på en sångmik ofta. Men jag håller inte på att försöka pressa upp 

någonting genom att ringa ut feedback och sånt där, ligger jag så högt då mixar jag för högt. 

Då måste jag flytta högtalare eller något. 

Använder du någon teknik för att skapa en dramatisk effekt på skådespelarens röst? 
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Ja det är om man lägger ett reverb för att skapa ett större rum eller, man kan ju liksom. Det har 

ju helt att göra med situation liksom. Jag tror inte att jag skulle lägga tillexempel en, har de en 

mik de ska prata i, då är det ju ofta så att regissören vill att det ska låta sådär lite telefon alltså, 

mikförstärkt, lite fult. 

Om de ska ha en handhållen mik? 

Ja, alltså inte om de ska sjunga någonting vackert, men när det kommer in någon som ska hålla 

ett tal, en fascist till exempel. Då vill man att det ska låta lite illa. Det är ungefär som på filmer 

att du kan ju aldrig sätta upp en mik för det första som händer är att det går runt i den. 

Men för att göra en sån effekt, då vill man gärna att man ser mikrofonen, annars så fattar man 

inte, annars låter det bara dåligt om jag skulle försöka göra det på en mygga på en person så 

låter det bara illa. Då låter det trasigt och inget annat. Eftersom myggningen bygger på att den 

inte ska märkas på samma sätt. Jag brukar säga att mygga en föreställning är väldigt svårt, men 

det är ett hantverk, det är inte konst. Du ska lösa ett problem, så att de längst bak ska höra lite 

bättre vad dem säger, vilket gör att jag också myggar ganska svagt på talteater. Jag tycker att, 

nu är jag inne på åsikter, men jag tycker ofta att, som kommer folk, det kanske har ändrat sig 

med åren, men det kommer folk från musiksvängen liksom, och så myggar dem och så ska de 

göra teater och då är de kvar i att det måste vara jävligt högt. För det är dem ju vana vid liksom 

och det är så här att, nej det kanske inte behöver vara fullt så högt därför att målet är inte, målet 

är att folk får gärna spetsa öronen lite i publiken. Målet är att göra en förhöjning. Det är ju också 

så man kan använda och det har vi gjort flera gånger på lilla scen att dem myggar därför att 

man vill kunna. Regissören vill kunna lägga att folk pratar väldigt svagt långt bak på scen. De 

kan stå och viska där bak och då vill man att man ändå ska höra vad dem gör, man får en annan 

närhet med myggljud, än helt akustiskt därför att du kommer närmare och regissören kan lägga 

svagare partier. Det är en del regissörer som gillar det. Och då myggar man, inte egentligen för 

att man inte skulle höra vad dem sa, tog de i lite så hör man, för att de inte ska behöva ta i. Och 

då är det ännu försiktigare myggning man gör.  

När man skapar en dramatiskeffekt. Ändras placeringen av myggan? 

Det är svårt under förställningens gång att flytta myggor. 

Jag tänker att man lite snabbt till exempel slänger på en clip-on på en svart kostym? 

Det har jag gjort i andra sammanhang. Det är när man till exempel vet att man har en scen som 

är väldigt ljudlig, massa ljudeffekter. Jag gjorde en föreställning som inte var myggad, däremot 

hade vi en del distansmikning för att kunna skapa reverbrum och sånt där. Och så hade vi en 

scen där det var ett jävla liv på ljudeffekterna. Och då visste man att den här scenen måste 
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myggas. Och då sydde vi in myggor i kläderna på skådespelarna. Så att dem så att säga blev 

myggade som en clip-on, som på tv på slipsen om man säger. Det är ju sämre att göra så men 

det funkade för att den scenen pågick under fyra minuter av en tretimmars föreställning, och 

det fanns liksom ingen anledning av att mygga dem genom hela föreställningen för det liksom, 

utan då hade de myggorna i kostymen, och det är ingenting jag vill göra för en hel föreställning, 

för att det är sämre och det prasslar om kläderna och så där, men just i det här sammanhanget 

funkade det när det var så mycket annat som lät: maskinljud och bomber och granater och 

grejer. Så det är mer för att lösa ett problem. 

Om du skulle beskriva ett scenario där allt är som du vill att det ska låta för att ge 

publiken den bästa upplevelsen av ljudet ifrån skådespelarens röst som möjligt, vad skulle 

det vara? 

Då skulle jag vilja använda ett väl fungerande Timax-system alltså ett placeringssystem så att 

ljudet upplevs att det kommer ifrån där skådespelaren är. Och sen så vill jag att det inte är allt 

för mycket förstärkning, bara så att du hör vad dem säger. Nästan så att om du, vi använde det 

väldigt mycket på en pjäs som heter Stormen på stora scen, där det gick så långt att folk fattade 

inte att det var igång, producenten var så här att ”Vafan är det här, jag har betalat trehundratusen 

liksom, vad är det som händer” då kunde man säga så här att ”jo, men nu stänger jag av 

myggorna” Varpå ljudet plötsligt åker magiskt in på scen och blir jätte lågt. Då var jag rätt nöjd 

faktiskt. Det är det som är Timax problem. Det kostar kostar mycket pengar och effekten är inte 

sådär obvious liksom. Köper du ett TC-electronic system så märker du vad du har köpt liksom. 

Köper du det här avancerade placeringssystemet så är det bara gjort för att det inte ska märkas 

att det finns ens. Och det gör det lite svårt, det hamnar gärna sist i budgeten och stryks först har 

jag förstått.  

Byta till PA  

Vad är det för system som ni använder? 

Vi har någonting som heter Alcons, holländskt PA, och dem lådor vi har heter LR7 det är sex 

stycken per sida, de har vi därför att de är väldigt små men bygger ett line array och har 

bredbands diskant, så det finns inget horn och då tycker jag diskanten är betydligt bättre än i 

traditionellt ((hornladdade)). Vi har samma system på stora scen, men där har vi 15 stycken per 

sida. Till det har jag en CL1:a (Mixerbord) och shure system; trådlöst, och sen har jag ju 

dessutom då fondpaket som är L-acoustics 112:or sen har jag en del SX 300 (Electro-voice) jag 

kan ställa ut på golvet på scenen och sådär. Och sen har jag ett salongssystem som är på åtta 

kanaler. Det är grundriggen.  
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Vad menar du med salongssystem? 

De är om man vill att det ska storma och blåsa. Precis som på en biograf. Det sitter fyra till 

vänster- och fyra till högersida av salongen. 

Rösten från skådespelaren förstärks i PA:t, vad är det för faktorer som du tänker på? 

Det som är lite intressant är att det finns skådespelare, alltså röster är ju olika precis som det 

finns i musiksvängen så finns det ju folk som sjunger bättre och sjunger sämre. Det finns folk 

som magiskt fäster i effekter, du kan lägga ett kanonsnyggt reverb på en sångare som bara finns 

och blir jättebra på engång. Sen finns det andra där du kan liksom lägga på hur mycket som 

helst men det blir liksom inget. Och det är samma sak med myggade röster att det finns 

skådespelare som du sätter på en mygga du behöver inte filtrera, du drar upp och det låter som 

den här personen i högtalaren direkt, det är klart liksom. Och folk säger ”varför myggar ni 

honom så (…)?” Nej det gör vi inte det är bara att han låter så, det är någonting med hans röst 

som gör att det bara funkar. Och sen finns det andra människor som har röster som man får 

filtrera rejält och hålla på fnula som fan för att inte få dem att låta mikrofon. Det där är ju från 

individ till individ. Men det tycker jag är ganska tydligt, om man då myggar upp sju stycken 

skådespelare så kommer tre vara såhär ”Jag behöver inte fixa någonting” och tre andra kommer 

du liksom skruva till ”ja men det blir bra” och den sjunde kommer du hålla på med i tre månader 

och aldrig tycka att det låter bra. Det har att göra med hur karaktären är på ljudet liksom. En 

del människor så sticker det ut frekvenser som inte låter bra liksom. 

Vad anser du vara en naturlig teaterröst? 

Oj, det var svårt att svara på. Alltså det är såhär, jag kan svara på ett annat sätt tror jag. Det är 

ju så att vi har ju gått från, på teater som har man ju gått ifrån för 50 år sedan. Då stod man 

bredbent mitt på scenen och pratade ut till publiken med tydlig röst och det lät som det gjorde 

i gamla filmer. Sen har ju i och med att film har kommit och tv har kommit och sådär, så är folk 

vana vid att, att det låter, att folk pratar mer naturligt, och det där har ju kommit över på teatern 

också att man, folk pratar lägre idag än vad man gjorde för trettio, fyrtio år sen. Och så hjälper 

man till med myggor istället och det gör att det blir, man vill ha en större realism. Om folk står 

och pratar lågt, då ska dem göra det och inte skrika varann i ansiktet. Men det gör också att folk 

upplever, det finns det här klassiska dem säger ”för i tiden kunde skådespelarna tala minsann” 

vilket är sant, de hade en teknik som man inte använder riktigt lika mycket, och folk skulle väl 

tycka det var väldigt konstigt egentligen om man använde den där tekniken plötsligt idag. Där 

kan ju myggorna hjälpa till med det här, att skapa hörbarhet liksom. Det är också en sak som 

jag brukar säga till våra garderobiärer. Förr i värden så var det så att man myggade ju aldrig, 
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och folk säger gärna att ”när jag gick på teater förr i världen då hörde jag så bra, då hörde man 

precis allt dem sa” Och då är det såhär, nej det gjorde du inte. Men gamla farfar som var med 

då, han hörde lite dåligt och så var det inte mer med det. Idag är man van vid att om man inte 

hör, då letar man efter fjärrkontrollen så höjer man tills man hör liksom. Det ska bara lösas. 

Även gamla farfar tar fram sin fjärrkontroll, så det finns högre krav idag på hörbarhet och då är 

ju myggorna en hjälp såklart.  

Naturlighet kontra tydlighet. 

Där är ju ett problem som man aldrig kommer runt. En skådespelare som mumlar eller pratar 

otydligt uppmyggad låter ju bara högre och otydligt, det är svårt att filtrera fram en tydlighet 

från en skådespelare som inte har en tydlig röst. Det är precis som när det kommer till musik 

asså sångare som inte sjunger särskilt bra, kommer inte att sjunga särskilt bra fastän man lägger 

ut det i PA:t, det finns ett uttryck som heter skit in skit ut, och det är svårt att trolla med knäna 

och få en skådespelare som då pratar, om de står och mumlar för de ska mumla. Det är klart att 

man hör bättre att de mumlar, men de får nog i slutändan skapa tydligheten själva, det säger jag 

ofta till skådespelare att när de anävänder sig av myggor så ska de agera som om de inte hade 

myggor, de får ju inte lite på myggorna. För då blir det inget bra. 

 

 

 

 

6.3.5 Engineer 5 

Hur länge har du arbetet som teater ljudtekniker 

10 – 15 år.  

Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande jobb? 

Det är samma längd, Jag kom ifrån ett frilansliv och så blev det en chans att jobba här, så det 

var då jag började här och började med teater då.  

Arbetar du heltid? 

Ja 

Gör du andra teatergigs utanför den här teatern? 

Nej det har jag inte gjort. Inte teater har jag gjort. 

Vad för olika uppträdanden görs på teatern? 

Oj, det är allt skulle jag säga, vi är en väldigt bred teater. Så att det är allt ifrån vanliga, alltså 

vanliga, men alltså riktiga text baserade pjäser verkligen, och då har vi väldigt sällan myggor 
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egentligen om vi kopplar till det, och sen så, just nu så gör vi en, ja just nu jobbar jag med en 

musikal. Så att det sträcker sig från musikal via musikteater och nertill liksom enklast möjliga 

monologer på en liten scen liksom.   

Du nämnde musikaler. Hur skiljer sig detta från en vanlig teaterpjäs om du tänker rent 

förstärkningsmässigt?  

För det första mängde människor är ju liksom den stora saken. Man har huvudroller och 

ensemble roller liksom sådär. Men annars är den stora skillnaden att man också har en orkester 

som sitter och spelar, och att man går upp i shownummer som då kräver en balans i musiken 

och myggor och att man får fram det talande, att man får fram texten hela tiden, även fast det 

ska vara fullt ställ med mycket musik, och sen så varvas ju det där med att man går ner i talade 

partier förstås som är mera teaterpartier och då kan man ju inte bara tappa myggorna, för det 

blir ju så konstigt. Så att därför, där handlar det om att hitta någon slags balans i de talade 

scenerna och som sen ska gå över i ett sångnummer, så att det inte ligger på samma nivå, men 

inte heller blir det att man blir liksom, att det är två olika. Att man befinner sig i två olika 

föreställningar. Det måste sitta ihop på något sätt. Men skillnaden är ju den att man måste upp 

i nivå och att det finns musik runtikring men, för mig så är ju fokuset samma sak alltid, och det 

är ju rösten. Det är ju rösten som styr hur jag kan göra musikalljudet sen också eller om det är 

någon musikteater-grej sådär. För att i musikal så är ju både talad scentext men även sjungen 

text för historien framåt. Det är viktig information som kommer fram i, det är inte bara ett sång- 

och dansnummer utan ganska ofta förs historien vidare med sångnumret och sen så tar nästa 

scen vid. Så att det så viktigt att man får med alltid även när det är show.   

Hur många scener har teatern du jobbar på? 

Vi har fyra kan man nog säga ändå. Så att vi har våran stora scen, sen så har vi den som vi kallar 

mindre scenen, som är mer av en blackbox, sen har vi en scen nere i källaren, som är en enkel 

blackbox, och sen så har vi en liten caféscen. 

Arbetar du på alla scener lika mycket? 

Nej, det gör jag inte. Sista åren har jag mest jobbat på stora scenen och sen så till viss mån på 

lilla scenen.  

Om vi tar stora scenen, hur många sittplatser finns det? 

Det är 550 sittplatser ungefär. 

Ändras scenen någonsin om 

Nej det är den enda tittskåps-teaterscenen med en tydlig publikutrymmet och tydligt 

scenutrymme med ridåer och torn och såna här saker.  
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Om vi tar lillascenen som var en blackbox ändras den någonsin om att publiken 

tillexempel sitter runtom skådespelarna? 

Ja  

Blir det något annat tänk när man förstärker en röst på det sättet, att vissa av publiken 

kanske hamnar bakom skådespelaren? 

Ja, för mig har det väldigt sällan som jag hamnar i en förstäkt situation med röster i den lokalen, 

för det är liksom. Skådespelare är skådespelare, dem har röstresurser. Det är om det skulle 

behövas för något estetiskt skäll, att man vill kunna använda sig av klanger och sådär, så i den 

lokalen har inte jag gjort så mycket, och inte i den typen av sammanhang. Men jag har en 

kollega vi gjorde, vi satte upp ”scener ur ett äktenskap” härom året, och där ville regissören 

koppla pjäsen till, det är ju en tv-produktion från början som Bergman gjorde och sen så har vi 

gjorde den som teater och då vill dem koppla det, så då var det ganska mycket kameror i rummet 

och närbilder på människor och på scenerna, regissören ville blanda tv uttrycket med att man 

har en levande teaterpjäs. Och då blev det så också att min kollega, han satte myggor på dem 

för att även kunna lägga ljudbilden där. Jag kommer inte riktigt ihåg hur han liksom, tänket 

med det. Jag tror att man brottas mycket mer med, det  var ju också precis det här som du pratar 

om. Då satt man i en arena, ett arena bygge, och det ju liksom egentligen den jobbigaste 

situationen för att ha myggor. Så att han kunde ju inte ligga särskilt starkt med dem, med 

myggorna, utan det handlar ju mer om att lyfta upp dem i högtalarna och rigga högtalarna så 

att man täckte in. Så att det vart nästa som något slags centerkluster eller som en sån här 

jumbotron liksom där man fick jobba för varje sektion utifrån den där mittklumpen liksom, och 

då blir det ju ganska lika för alla. Men det är klart, står man då med en skådespelarröst och talar 

rakt emot publiken på ena sidan så blir det ju någonting annat för dem på andra sidan. Jag tror 

att de använde det ganska mycket för att kunna gå ner i röster också, att kunna viska eller kunna 

hamna i liksom intimare ljudmiljöer och då blir det ju inte så stor skillnad tror jag för publiken 

där inne.  

Om vi går tillbaka till stora scenen. Finns det några speciella utmaningar när det kommer 

till att förstärka tal? 

Ja det gör det ju, alltså det är ju alltid utmaningar tycker jag med att förstärka tal. Den stora, ja 

stora, jag vet inte. En av utmaningarna är ju förstås. Vi har ganska stort scendjup så vi har 12 

meter, säg 12, 15 meters scendjup och om man då bestämmer sig för att använda hela det där 

scendjupet och använda sig av myggor i talade scener. Då måste man ju jobba med lite delayer 

helt enkelt på rösterna och bygga scener utifrån det, var de hamnar djupmässigt på scenen, och 
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även blir ju det en utmaning då för att, jag tycker att om man har en talpjäs och av någon 

anledning man bestämmer sig för att ha myggor vilken anledning det nu kan vara. Då handlar 

det ju rätt mycket om att balansera myggan mot den akustiska klangen och akustiska rösten och 

att det är ändå den akustiska skådespelarens röst i rummet som måste styra det där vad man kan 

ligga på för nivå och var, så att man verkligen bara får en lite inblandning av myggan eller man 

kanske få en liten upplättning av rösten upp i luften, jämfört med den där tydliga positionen 

som en, och även då att man kan få fram liksom lite mera, en intimare röst liksom. Men då blir 

det ju förstås också det här djupet kan ju vara problematiskt eller man kan tycka, för då ändras 

det ju rätt mycket om de står långt fram eller långt bak. Men ganska ofta så följer ju det också 

automatiskt då att den scenen kanske, alltså att det ska vara ett avstånd att man är längre bort 

så kan man. I alla fall det är något man måste tänka på, sen hur det. Det får man ju se. Det är 

väl det som är, kanske utmaningen där på det sättet. Men sen är det ju som alltid utmaningen är 

att att man ska få en röst att låta naturlig eller låta bra och full förståbarhet och sådär. Men inte 

hård och inte låta högtalarförstärkt. Det tycker jag inte om. Så egentligen tycker jag inte om 

myggor, att när man använder sig av myggor i en talteater det kan jag, alltså bara så här generellt 

så tycker jag att det är såhär onödigt, men sen kan det ju finnas, man vill lägga på klanger eller 

vad det nu kan vara man vill göra någonting speciellt av det, eller somsagt viskningar och sånt 

där eller göra rösterna läskiga eller vad det kan vara.  

Kan du beskriva ett typiskt scenario där du mikar upp en skådespelare för att förstärka 

dess tal? 

Vi har gjort två produktioner nu i år, alltså det här spelåret där vi har, liksom, som har varit 

ganska stora där vi har använt myggor. Men som har varit ganska olika. Så att det kan man väll 

ha som något slags exempel, och det är ju det att som jag nämnde så är det ju musikal nu och 

då är det inte så mycket att snacka om. Där det är, genren, både genren och situationen kräver 

att det blir röst upp i högtalarna. Man vill ha kraft och det är live-musiker på scenen. Det är 

trummor och allt sånt där. Så att, där är det ju genremässigt pålagt, då man behöver ha det här, 

så. Sen hur löser vi det här eller hur gör vi det så att det blir bra. Så att det är ju den ena. Den 

andra är vi gjorde en pjäs i höstas som egentligen man inte kanske hade behövt ha myggor på. 

Men där hade regissören, det var sjunde inseglet gjorde vi. Och där, det var liksom en dans, 

både dans och talad pjäs samtidigt, två stycken, de gjorde, ja det var väldigt koreograferad pjäs. 

Och då blev det så att det lyftes in mycket musik och musiken skulle kunna vara på så pass 

stark nivå att de kunde dansa fullt ut, och så ville dem ha ganska mycket alltså, jag gjorde ett 

väldigt stort ljudarbete på den pjäsen också så att det ligger i princip någon typ av ljudlandskap 
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och ljud design över, från första, ja från start till mål i hela den pjäsen. Det är bara några små 

snuttar i, och där ville regissören väldigt gärna ha myggor då för att kunna liksom, för att inte 

man skulle hamna i en situation att man inte hänger med i dialogen. Så att det är väl det andra 

läget, det är om man hamnar i en sådan. Idén med pjäsen eller tanken är att det ska vara så 

mycket ljudlandskap och ljudarbete eller ja, ((kanske upp i dans)) eller inte, det är då det blir 

myggor skulle jag säga. 

Är det särskilda mikrofoner du använder frekvent? 

Ja vi använder Sennheiser, vi har Sennheiser-system, alltså våra trådlösa system är sennheiser 

den här 2000-serien. Och då använder vi oss av Sennheisers myggor. Vi har testat alla möjliga, 

DPA förstås och sen kommer jag inte ihåg något annat märke som vi testade lite grann för att 

de skulle vara väldigt vattentåliga men de lät ganska illa. Men det som vi har fastnat för allihopa 

och jag tycker absolut att Sennheisers myggor och headset låter väldigt bra. Så att det är vi 

jobbar med, jag kommer inte ihåg vad dem heter, MKE 1 tror jag dem heter.  

Används även andra mikrofoner för att förstärka tal, och då menar jag inte myggor, utan 

exempelvis tryckzons mikrofoner?  

Det har jag ju gjort förstås, men alltså det funkar ju ofta ganska dåligt att släppa ner eller ha 

mikrofoner i taket eller den där typen av om man skulle säga någon slags 

konsertinspelningssituation eller något sånt där, därför att det går inte att få, man kan inte få 

rösterna att möta förväntningarna av ljudbilden utan då måste man ju mycket närmare. Men jag 

har använt det för att göra bara klanger, alltså om man har en talad pjäs och det kanske är något 

parti där man helt plötsligt vill kunna befinna sig i en miljö där det finns en efterklang. En kyrka 

eller vad det nu kan vara, eller ett öppet fält eller så där, och då har jag använt mig av 

tryckzonsmikrofoner, Beta 91:or tillexempel, och även på lilla scenen har jag använt mig av att 

hänga mikar, shotgun-mikar i taket och rikta ner mot en viss plats, och då får man ju en lite yta 

där skådespelaren kan gå in och tala som vanligt men jag kunde ändå lägga på en klang där. 

Det var en pjäs där jag gjorde faktiskt så, de skulle stå nere i tunnelbanan helt plötsligt och prata 

och då ville vi liksom förflytta oss ganska tydligt ifrån scenutrymmet där vi var. Och då använde 

jag mig av shotgun-mikar, så dem kunde stå där, och sen så hade jag riggat väldigt noga då 

högtalare bara runt publikytan så att dem var verkligen liksom om man tänker sig publikytan 

som en fyrkant, så var det verkligen bara högtalare sådär bak och fram. Men sen var ju, så långt 

ifrån spelyta som möjligt. Men där la jag ju bara upp klang då, så att man fick ju rösten ifrån 

skådespelaren rakt, och så fick man en känsla av rum runtikring då.  

Så skådespelaren hade då ingen mygga på sig? 
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Nej precis. Utan det var en vanlig talscen, de går in i den här lilla zonen och då kunde jag slå 

på så att vi fick någon typ av tunnelbaneklang, eko-reverb liksom. 

Kan du beskriva en speciell situation där du inte kunde använda dig av myggor? 

Är man naken och det är viktigt, då är det rätt svårt. Och där hade vi, just Sjunde inseglet. Då 

var det en scen där de skulle ha någon typ av, det fanns en konstnärlig ambition att de skulle 

honungssex, så att de skulle liksom verkligen i en bassäng det skulle droppa något 

honungsliknande från taket ner i den här bassängen och så skulle dem ligga i den här bassängen 

och åla runt, och då skulle de inte vara nakna på riktigt, men de skulle ha någon typ av 

kroppsstrumpa på sig sådär. Och där kunde vi konstatera ganska tidigt att det går ju inte ha på 

sig myggorna där utan då måste vi ordna en plats före där dem kan ta bort myggorna och sen 

så är det scenen och sen en plats efteråt där de kan gör sig rena och få på myggorna igen för att 

fortsätta pjäsen. Nu togs det där bort av andra skäl, men det var ju en typiskt sån situation att, 

det funkar inte, för det skulle bli kladd och klibb som skulle förstöra hela utrustningen plus att 

man kunde inte gömma det på ett tillfredställande sätt heller. Men de flesta begränsningarna 

handlar väl kanske om det ska kastas mjölk och mjöl i ansiktet på folk eller asså sådär, där får 

man börja tänka till i alla fall.  

Gör man något också, händer det då att man tar till en tillexempel en tryckzons mik eller 

liknande i sådana lägen? 

Det kanske man skulle göra, men jag tycker inte, asså då måste man börja tänka varför man ska 

ha miken där överhuvudtaget asså för att, då hamnar man i så olika ljudbilder så att det blir ändå 

annorlunda så att. Visst det kunde man väl göra, och så får man göra någonting utav det, om 

det nu är viktigt. Men att göra en sådan, vad ska man säga, kladdscen och tänka att den skulle 

fortsätta i en, att vara, befinna sig i samma ljudbild som talscenerna före och efter, det går ju 

inte då om man liksom hotar att gegga igen miken, och att då ha en mik bredvid, det blir det 

kommer inte låta likadant. Utan då måste man göra ett annat, ta ett annat grepp där då liksom. 

Så är det helt klart. Men annars kan man ju använda myggor i regn och vi har haft myggor i 

visst mått av kladd och alla möjliga, ja och nä men asså och kasta vatten i ansiktet på varandra 

och sådär, så det får man ju försöka lösa då utifrån, och det var det jag försökte med de här 

vattentåliga myggorna, men det funkade inte så bra så att. Tillslut utvecklade min kollega en 

liten vaddmalls-puffskydd kan man väl säga, och då ((kunde det bli blött)) och inte påverkade 

det ljudbilden så mycket, och det kunde man kasta direkt vatten på, eller kan man och sen tar 

det en stund, så att säga att det tar en halvtimme för den där att bli helt genomblött och då hinner 

man oftast ta bort den eller byta eller ja. Då kan man få vatten, stå i regn sådär.  
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För myggorna, vilken karaktäristik brukar du använda? (Omni, kardioid) 

De är riktade, dem är ganska väl riktade skulle jag väl säga. Och det är ett av skälen till varför 

jag tyck, asså DPA-myggor tycker jag förstås låter bra för att DPA är ett jätte, är ju väldigt 

duktiga på att göra mikrofoner men Sennheiser har lyckats att få sina myggor mer riktade, mer 

vad ska man säga, någon avståndskänslighet som är alltså negativ då eller vad man ska säga, så 

att på den personen den sitter, så när man sololyssnar på en skådespelare med sin mygga så hör 

man, så är det ganska stor skillnad på en DPA-mygga och dem här Sennheiser-myggorna med 

hur mycket man hör av den övriga scenen, den övriga ensemblen och sådär. Även de DPA-

myggorna som då enligt utsago ska vara kardioider så tar de ganska brett jämfört med 

Sennheiser-myggan. Så, jag vet inte vad dem har gjort eller ((om)) de kallar den för en kardioid 

eller, men förstås. Jag upplever ändå att den har en väldigt tydlig avstånds rolloff liksom. Vilket 

gör att de blir väldigt användbara, man får inte så mycket läck in i varandras myggor och de 

kan gå ganska nära varandra innan man måste börja sitta och jobba med balanser och sådär.  

Har ni provat myggor rundupptagande karaktäristik?  

Ja, asså rundupptagande är ju att tigga om problem på en tal scen och särskilt om man kommer 

då till en musikalsammanhang. Rundupptagande då börjar man hamna i opera sammanhang att 

man ska ha, asså att man har en människa som har en rejäl klang, de sjunger ordentligt. Vi har 

haft opera här någon gång. Det gjorde jag inte själv utan det var ett gästande sällskap, och de 

hade ju då den här typen av myggor väldigt gömt uppe i peruken, fick inte synas eftersom de är 

operasångare så är dem som inte, är dem inte, man har inte myggor. Det är ju nästan en skymf 

och dem jobbar i rum som har en bra klang, men vår stora scen är ju absolut ingen opera klang, 

och när man kommer runt till den typen av scener, då måste man fuska lite grann för att det 

faktiskt ska bli vacker musik också. Så då körde dem ju med myggor, egentligen också bara för 

att fylla på lite grann och för att kunna efterlikna någon typ av konserthus klang liksom. Och 

då blir det ju intressant med rundtagande för att då ligger man i så pass låga nivåer, men då får 

man en mycket jämnare, man plockar upp basklangen mycket jämnare och sådär, så riktningen 

blir inte så känslig och sådär. Det blir mer naturligt skulle jag nog säga.  

Tejpar ni de riktade myggorna eller är det med bygel? 

Vi har både och. Det finns samma kapsel som vi tejpar eller har en någon såndär bygel eller 

headset. Myggan är ju väldigt små också, det är också en stor fördel med dem, så att dem är 

kanske 3 millimiter i diameter och 5 millimeter eller lite mer i själva liksom myggan och sen 

så är det en liten sladdavlastning som kanske är också 4 millimeter eller något sånt där. Dem 
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tejpar vi, nu på musikalen så har jag tejpmyggorna. När vi gjorde en annan musikal häromåret 

så hade jag bågarna istället.  

Kan du visa mig var du brukar placera en mikrofon på en skådespelare 

Ja där är jag ganska, det kan jag säga väldigt noga och exakt var jag kommer sätta och det är 

vid ögonvrån, och sen så har man ju kindbenet, så att den sitter liksom man måste över den lilla, 

över kullen av kindbenet. Ögonvrån kontakt med kindbenet och sen så riktning är som jag pekar 

nu alltså, mellan näsa och mun. Så att den kommer ju från örat här och sen så tejpar man den 

där (IP pekar strax under sitt högra kindben). Det är mitt recept. 

Använder du alltid den placeringen eller kan den ändras? 

Den kan absolut komma och ändras om det kommer en regissör eller en scenograf och säger att 

man absolut inte se myggan, men vi måste ändå på något sätt ha, ja då hamnar man ju att man 

måste liksom sätta den högre upp (IP pekar på sin högra tinning) eller sätta den i pannan eller 

vad det nu kan vara. Då är man som inne på något annat, det har vi ju, återigen då kommer man 

till det där med att möta en förväntad ljudbild som, vi har prövat det och det kommer regissörer 

och säger -nej, nej, myggan kan inte sitta så långt ner, det blir inte bra, det stör. Men samtidigt 

så förväntar dem sig en ljudbild som är nästa musikalartad med en tydlig, nära röst med 

övertoner och musiken ska vara stark och rösten ska vara stark och sådär för att det, jag tror det 

är mycket av film, det blir väldigt mycket mer och mer filmiskt när man gör storeffektteater 

idag modern teater liksom, där myggorna börjar att kom, och bli mer och mer användbara eller 

eftersträvansvärda. Då handlar det ju också om att man jämför sig med film och filmljud och 

då går det inte att möta det med att ha en mygga i hårfästet. Det var det jag var inne på förut, 

en opera, asså är det sång ska man bara lägga på klang, jobbar man med någonting annat, ja då 

kan man möta det. Min kollega gjorde en pjäs som jag nämnde tidigare på lilla scen, där var de 

ganska noga med att myggorna inte skulle synas, eftersom det skulle vara så realistiskt som 

möjligt på någotsätt trotsallt med det här, så att han fick kämpa och slita rätt mycket, men där 

handlar det, då måste man jobba med högtalarplacering och öka avståndet emellan dem, skära 

ganska mycket i frekvenser och få fram, där var som sagt det här med viskandet som var viktigt 

så att då kanske man inte behöver ha så mycket botten i myggorna och sådär. Man är nära 

skådespelarna får man botten ifrån deras egen klang.  

Men det är mest den faktor att en regissör tillexempel inte vill att myggan ska synas 

liksom? 

(…) det är det som skulle få mig att ändra på det. Annars så vet jag. Såhär, för det är så många 

parametrar det där med myggor och hur det låter och, sen är det ju en väldigt stor parameter 
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med att hitta en myggplacering som fungerar. Det handlar ju om att det här ska vi ju kunna 

återskapa kväll efter kväll efter kväll. Och jag sitter med ett ljudbord och vi jobbar i fem veckor 

på scenen med repetitioner och då sätter jag ju, då jobbar jag ju med bordet och med klang eller 

med skådespelarna med deras röster och sådär. Och där är det väldigt viktigt att man är 

superkonsekvent med var man sätter myggan. Sen om det är exakt där jag sätter den eller en 

del sätter den högre upp, det är ju en annan, det kan man ju göra sina val. Men konsekvensen 

är väldigt viktig och där har jag genom åren laborerat mig fram där jag tycker att, jo men när 

jag kommer hit, då blir det förutsägbart, och sen kan man på vissa skådespelare får, de har mera 

övertoner än andra, då finns det en poäng att krypa bakåt eller lägga den lite högre upp och är 

det dem som inte har så mycket övertoner, då kanske man får krypa ännu lite närmare bara för 

att rösterna inom produktionen ska matcha varandra också. Men en jättestor och viktig faktor 

är ju att det blir likadant varje kväll så att mina inställningar som jag har jobbat med också 

gäller för varje kväll. Annars måste man göra en ny soundcheck varenda röst och varenda 

skådespelare och flytta runt myggor och det finns inte. Utan de kommer och sätter på sig 

myggorna, man samlas och sen kör man.  

När du arbetar som tekniker på en föreställning, är det alltid du som mikar på 

skådespelarna? 

Nej inte på de här större produktionerna. På mindre, asså säg att det är fem, sex skådespelare 

eller något sånt där, då gör jag det. Men när det börjar komma över det och upp mot en 10, 15 

och absolut när det är mer så har vi ju B-ljud som myggar. Men då är jag med och visar och sen 

så laborerar vi under gång eller, så att, jag vet exakt hur jag vill ha det. Skulle jag mygga det 

skulle det bli precis så, men så att arbetet för mig där blir ju att grooma den, om jag inte har 

jobbat med B-ljudet innan så får man vara noga och peka och säga ah okej idag blev det bra, 

det där är, nu har du börjat hitta eller nej vi måste ändra på den positionen.  

Vilka faktorer gör det svårt att mika en skådespelare.  

En absolut, en faktor som man inte bara kan sopa bort det är ju skådespelarna själva, om dem 

egentligen tycker om den här situationen eller inte. Det är ganska många av de äldre 

välutbildade som, rutinerade skådespelare. De gillar ganska ofta som de inte tycker att behöva 

vara myggade. Det begränsar dem. De kan inte göra hur de vill riktigt, man kan ju, jag menar 

det gör ju att man inte kan ta sig i ansiktet eller liksom, man måste ju tänka på den där myggan, 

så fort man börjar ta upp händer i ansiktet så ändras, så får man ju en studs och då ändras 

klangen och det blir konstigt så att det är någon som är framme och säger nej nej nej så där kan 

du inte göra och det blir ju jobbigt. Är man van vid det och rutinerad med myggor, då vet man 
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ju det och då jobbar man med den sidan där myggan inte sitter eller, eller man får ta sig för 

ansiktet tillexempel på något annat sätt. Sen är det ju liksom det där rena praktiska som är svårt 

(…) de ska hålla, de ska sitta en hel föreställning och blir svettiga och rör sig och, och hanterar 

det här på olika sätt och det kanske är, man byter ju mask och peruk och kläder och sånt där, så 

att det är ju såna praktiska grejer som är, frågan var vad som var svårt eller begränsande? 

Ja svårt att mygga en skådespelare. 

Det är aldrig någon röst egentligen som är svårt, asså det som blir svårt är ju då när man har en 

kanske produktion med väldigt olika karaktär på röster. Då blir det ju också, då blir det ju en 

utmaning sen ut i salongen vid ljudbordet. Det blir det, om man har en skådespelare med bra 

tryck och klang och hela som kan nå sista raden liksom, vi har 18 rader och man kan nå 18e 

raden ändå. Då är det lätt för mig. Men sen så ska den samtidigt spela mot någon yngre 

skådespelare som inte har utvecklat samma klang, botten och kanske inte har gått scenskolan 

heller, det blir ju liksom, det har vi absolut folk här. Eller som har kommit från någon, ja 

kommer från något annat håll liksom. Och då har en mycket tunnare röst som ligger högt i, högt 

i halsen. Där blir det ju också svårt, för att dem två ska ju ändå försöka, dem ska ju ändå låta 

likadant sen ((till)) publiken. Men då får man, man kan inte göra något annat än att åka med det 

som man får så att säga. Så att, då får man göra liksom en bedömning, ja men hur låter den här 

och hur låter den här och så får du, den skillnaden måste ju också ut förstås, och det blir inget 

fel utan det blir liksom mera, ja, då gäller det att försöka bara föra över den skillnaden från dem 

rena skådespelarna till, ut till PA:t.  

Använder du någon processering på skådespelarnas röster? 

Ja ibland måste man ju använda någon typ av DEesser förstås och komprimering gör jag väldigt 

väldigt sparsmakat. När det är en talteater så använder jag nästan ingen komprimering eller jo 

det gör jag men alltså, det handlar om att man har ett ratio på kanske 2 eller 2,2 eller något sånt 

där, och man plockar bara några. Jag plockar bara några dB på varje röst, 3,4,5 dB som max 

när dem kanske tar i eller ja skriker dem till så, då lägger jag ofta en limiter också bara för att 

inte, att man inte ska få en högtalarskrikröst. Då klipper limitern in och så går deras naturliga 

röst över det, och det tycker jag ofta blir snyggare för att det kan också bra låta fult i högtalarna. 

Så att jag lägger mig i en balans gång där med en liten, liten komprimering bara för att tämja 

rösten egentligen men det får absolut inte låta komprimering och sen så går en limiter som 

klipper i om de skulle skrika till eller bli arga. Sen så ganska ofta skickar jag det till en liten 

busskompressor som hjälper till när dem blir många också, så att när det börjar bli fem, sex, tio 

pers som pratar eller sjunger samtidigt så håller man ner det också. Och i en musikal så är det 
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egentligen samma tänk jag använder mig av. Men jag kanske komprimerar lite mer bara på 

varje röst, för att möta, ibland är dem lite överdynamiska i sången och då får man möte det lite 

grann. Men annars så sitter jag helt enkelt med fingrarna på reglarna och åker upp och ner och 

är, jag kan ju deras dialog eller deras sånger ganska bra så att är det ett parti som är lite lågt för 

dem och dem inte riktigt får ut det, då får jag puffa på en 5,6,7 dB på regeln. Det tycker jag är 

det som blir, det blir mest naturligt och låter bäst. 

Används även EQ? 

Ja förstås, det måste man göra, det tänkte jag inte ens på, men såklart. Myggorna är ju inte, hur 

bra de än låter så hamnar man ju i, ja man måste jobba med EQ. Måste man göra. Både på 

myggan, ibland på grupp och ibland kanske just på grupp tillexempel kanske man vill ha en 

dynamisk EQ då så att man, så att när dem kommer många och börjar att sjunga och ta i så 

kanske det kan bli lite hårt. Men då kan man lägga en lite dynamisk EQ om hjälper till, men 

som inte tar tal, det talade, som inte tar dialogen då. Och sen så förstås att man trimmar in PA:t, 

och där har vi ju liksom mätt in PA:t och haft enligt konstens alla regler men det är ju enligt en 

viss standard och sen tycker jag att för varje pjäs så måste jag tweka lite olika för varje gång 

därför att det har så mycket att göra med hur scenutrymmet fylls av vilken typ av scenografi, 

material, såna där saker. Det har jag märkt att ojdå, här vart det mycket lågmid, här måste jag 

skära lite i 300 eller, den här gången blev det väldigt middigt eller något sånt där. Men det är ju 

ändå samma myggor och det är samma liksom lokal, samma högtalare men när jag tittar på 

pjäserna i bordet så ser jag att, oj här har jag gjort annorlunda mot här, och det kanske är till 

och med har ibland man kan gå till liksom konstnär, asså, man ska kalla det konstnärligt och 

(…) beslutas att ibland vill jag att det ska låta på ett visst sätt och ibland, uppenbarligen har jag 

velat att det ska låta på ett annat sätt om samma personer, samma myggor, samma lokal.  

Använder du någon teknik för att skapa en dramatisk effekt på skådespelarens röst? 

 Nja, alltså, ja utifrån att det ska vara verkligen en tydlig effekt så, då kan vi ju göra det ibland 

som i den här musikalen nu så är det en jätte, jätten Karl, som är väldigt läskig först, och ska 

vara stor och dånande och det är ju en, Musikalen är en berättelse om en man som berättar 

skrönor för sin son då. Men som bygger på sanningen och har ett uns av sanning men han, det 

är ju fiskarhistorier alltihopa, och här pratar han om den här jätten som är livsfarlig och som 

bor i en grotta eller ett garage i vår version. Så där har jag lagt en sån där, någon typ av ned-

pitchning en helicon så att han ska bli, dåna ut i, det blir ingen Smaug precis, men liksom den 

känslan att han låter läskig där inne och då blir ju processering också förstås att när jag lägger 

på reverb och kanske något delay för att också förstora lokalen liksom. Och sen när han kommer 
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utspringandes så fadeas den där processade rösten bort och så är vi tillbaka i vanlig mygg, 

myggröst så är han ju inte så läskig egentligen då, det är väl det som är. Men att göra det 

kontinuerligt genom en pjäs det har jag aldrig gjort. Att försöka förändra en röst genom en hel 

pjäs det har jag inte gjort och det tror jag är väldigt svårt, för man, det här funkar väldigt bra 

därför att han står bakom en dörr, han står bakom dekor så hans naturliga röst är verkligen 

skärmad. men så fort man börjar och (…) komma ut på scenen och komma mot publiken så 

blandas ju alltid rösten. Man ska upp i bra höga nivåer ut för att man ska kunna maskera det 

helt. Så därför så funkar ju sånt där väldigt dåligt tycker jag, om man inte tänker sig att det ska 

kunna ligga som någonting, ja man skulle (…) inte skulle kunna ligga på hans röst under, ligga 

kvar. Det blir konstigt och påklistrat, då är det bättre att man etablerar det sen tar man bort det, 

för då har man kvar det i minnet, ja just det, han har en röst som är lite stor eller lite. Men sen 

så använder jag faktiskt inte så sällan att jag lägger just på någon typ av ambiens på rösterna 

för att kunna få en tydlig skillnad, för att kunna göra intima scener, så att ganska ofta går det 

från, utifrån. När vi gjorde Bröderna Lejonhjärta häromåret så har jag en klang på rösterna så 

fort dem kommer in i Nagijala och i den världen för att, dels för att det skulle vara stort och 

ljust och lite sådär. Men det gör också att jag kan fokusera vissa scener när det ska bli allvar 

ifrån sagoberättandet. Då kan man ta bort den där klangen och då får man en känsla av att man 

sugs in i det här, ja just det, nu blir det fokusering, nu hör man rösterna lite mer, ifrån det andra 

som är lite lättare. Men klangen lägger jag ju ofta på en nivå så att, jag tror att de flesta tänker 

inte på den, och det är ju det som är poängen. Den ska ju finnas men inte höras, jag hör den och 

mina kollegor hör om jag säger att jag har lagt på klang så, jaja, dem känner igen det. Men jag 

letar ju efter en klang som på något sätt ändå kan gifta sig med rummet då. Så att det är ju inte 

så att, det är ju ingen katedral jag bygger upp utan, bara lätta upp med högtalare uti salongen 

bakifrån och från sidorna så att man får lite klang och sen så kan man ta bort det och så får man 

en jättefokuserad röst när man vill det då. Så det, men det kan man väl kanske kalla någon typ 

av processering.  

Beskriv ett scenario där allt är som du vill att det ska låta för att ge publiken den bästa 

upplevelsen av ljudet ifrån skådespelarnas röst som möjligt.  

Ja men det, det är återigen (…) situation så att jag tycker den talade, en vanlig talad pjäs, det 

låter bäst för publiken om det inte är några myggor alls, för att man lägger på någonting som 

inte är naturligt liksom, ja, det händer grejer. Så det tycker jag är det självklara svaret på en 

pjäs, en vanlig pjäs, textpjäs. Men när det kommer till musikal så, nä men då är det, om man nu 

hamnar i musi, som nu i den här musikalen (…), jag har tänkt igenom det lite granna, dels att 



 

 

113 

 

jag håller på och lär upp en kollega som ska ta över föreställningen ((men)) sen så också med 

tanke på dig så tänkte jag, vad är det som är mitt fokus? Och det är ju faktiskt precis det som 

du för in det på. Det är ju rösten. Det är rösten som jag bygger allting kring, och, rösten och 

texten och berättelsen det är det som måste vara nummer ett och det är ju nummer ett för 

regissören också. Så att där jobbar jag ju liksom tillsammans med skådespelare, regissör och 

mig då, och sen så försöker jag bygga allting runt rösten, så att musiken i musikaler som jag 

gör, jag börjar med rösten och lägger upp den så den blir tydlig, och (…) har centerkluster och 

jag kanske, och så har vi left, right. Så lägger jag ut, kanske, jag har 100% i centern så kanske 

jag har 80% i left, right och tar bort lite topp där. Så att jag får liksom en bredd, en bred röst 

men den får ändå en tydlig mitt och sen så lägger jag musiken runtikring där, både 

frekvensmässigt och liksom klangmässigt och då kan man spela ganska mycket musik ganska 

starkt, men man får ändå, man behåller ändå den där rösten. Det är lite grann som när, jag menar 

förstås, när man mixar en skiva eller något sånt att man vill ha rösten tydlig sådär, det är bara 

det att här har man fler högtalare och flera parametrar liksom, Så att det är väl liksom, när jag 

får det som jag vill och där, då är det också att jag är fri att lägga röst och musik utifrån mitt 

eget. För det kan krocka faktiskt, när det kommer då, kapellmästaren kommer kanske och 

börjar- musiken måste vara starkare, du måste trycka på här och här måste det hända så här. Det 

är då, då blir det konflikter liksom i, och även liksom att – ah du måste vässa den där gitarren, 

eller vad det kan vara sådär. Nej men den får inte vara för vass, för då stör det ut rösten till 

exempel.  

Tänkte prata lite om PA 

Du pratade innan lite om delay och att du inte vill att det ska låta högtalare liksom. Är 

det något, fördröjer ni högtalare och sådana saker? 

Jo men det gör vi. Dels myggorna själva då beroende på liksom var de befinner i förhållande 

till högtalarna, och sen så delayar jag, jag menar tillexempel, och även då orkestern tillexempel 

om dem sitter långt bak på scenen så måste man ju använda sig av delay så att det inte blir flam, 

att det håller på och flammar. Och sen är det, ja vad ska man säga. Så att de där fördröjningarna 

handlar ju hela tiden om att tvätta bort ((högtalari)) tycker jag, eller tvätta bort liksom 

skillnaderna då, och komma inom tidsfönstret för att jag ska känna att – jo men det här, det är 

skådespelaren som pratar, det är skådespelarrösten som sen är lite förstärkt, ja men det är fine, 

det är okej, det har vi. Men det får inte vara så att jag hör högtalarna liksom i en talad scen 

tillexempel.  
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Använder något program för fördröjning och positionering av skådespelare? 

Nej, jag har, det där har jag varit på lite workshops med och jag har varit på Dramaten och tittat 

på några olika föreställningar där dem har haft transponder-system och där man håller på, och 

jag har kommit till den enkla slutsatsen att det funkar inte. För mig funkar det inte alls. Jag 

tycker det blir istället tvärtom, jag tycker det jobbar mot, för att det blir någonting påtagligt, det 

är någonting som börjar att hända. Och då börjar jag tappa fokus ifrån skådespelaren och det 

som är viktigt, utan då börjar jag reagera på att en röst, att den flyttas och sådär. Det kanske kan 

vara spännande ur något tekniskt perspektiv på samma sätt som man tyckte att surround ljud 

var väldigt häftigt i början när det kom och innan folk hade lärt sig att mixa filmer med det och 

då, det blev, man tappade fokus för att det liksom – oh kolla, nu kommer raketen här bakifrån. 

Och då tycker jag man jobbar emot det som vi gör på scenerna. Så då har jag istället, istället så 

jobbar jag utifrån någon typ av wall of sound känsla liksom att, jag vill att rösterna ska vara så, 

och det är därför jag jobbar med liksom både center och left, right och så har vi en sån här liten 

snake som ligger på scenframkanten för att, som en frontfill för att täcka upp för de främsta 

platserna. Och det är ju det att, att rösten ska vara egentligen som man tänker sig en glasskiva 

över hela scenöppningen. Om jag får en röst som är balanserad där, och bredd och täcker hela 

den här ytan. Då har jag, då köper man det väldigt snabbt som publik, och sen flyttar dem säg 

inom den här rutan så är inte det något problem, jag är ju med dem med blicken och jag ser dem 

och jag reagerar på var dem befinner sig. Så därför så tycker jag att hittills att dem där typerna 

av tekniska scenlösningar inte funkar så bra, och jag håller inte på och pannar heller då av 

samma skäl, flyttar över folk till höger om de står på högersida av scen och sådär. Det, vi har 

prövat det och hållt på men det slutar alltid med att jag väljer bort det, för att jag har nog en 

annan filosofie istället liksom. Men, som en effekt eller som någonting, om man verkligen vill 

uppnå en effekt eller, om man jobbar med, Cirque de Soleil har ju, vet jag när de har gjort en 

stor liksom Las Vegas, sin stora Las Vegas show där, där man har en jättearena liksom, Globen, 

och sen så där spelar man, och dem har liksom en föreställning då som vrider sig runt så att, 

någon akrobat, skådespelare gör någonting i den här ändan och sen så händer det någonting 

annat där för den publiken och sen vrider det dig på något sätt så att dem, men det sker samtidigt, 

men dem får grejerna fast vid olika tillfällen. Där måste man ju jobba med tydliga riktningar 

och system som följer med, förstås. Men när det kommer till den här typen av tittskåps-teater 

och, eller, och även tycker jag våra små arenor efter som vi, man hör rösterna, man är där i 

samma rum. Så att, som generellt, så nej.  

Vad anser du vara en naturlig teaterröst? 



 

 

115 

 

Ja men det finns, asså det är så olika. Därför att, det är ju frågan vad är man vill uppnå då med 

myggningen liksom. Ibland är det naturligt att, det mest naturliga är ju då att rösten bara 

kommer ifrån en skådespelare och inte har någon mygga alls. Okej, sen hamnar man i sitsen, 

att vi vill ha myggor på den här pjäsen ändå men det är inte en sån pjäs där det ska vara ett 

högtalarljud. Då är det ju det jag måste utgå ifrån då måste jag ju dra ner myggorna, jobba med 

EQ och nivå och med tidsfördröjningar som gör att när jag drar upp regeln så hittar man den 

där lilla sweetspoten där det bara hjälper till, det lyfter rösten lite granna men det tar inte 

överhanden. Så då är det ju det som blir idealet, skådespelarens röst från håll, kan jag säga, inte 

asså om jag står en meter framför utan, på publikplats verkligen. Men sen handlar det ju, ibland 

handlar det ju om att det verkligen ska vara en myggad röst eller alltså en uppmickad röst, och 

den ska komma ut i PA:t och då har man ju liksom en annan möjlighet då kan man lägga på 

lite, då kan man komma närmare, det kan bli lite mera briljans, man kan få lite (IP börjar talar 

väldigt kraftigt med basig röst) mera sån där. Och även där studsar det tillbaka till filmbranschen 

så man får en lite så där kraftig röst med lite botten och den har de där kvaliterna som man är 

ute efter.  Och att den inte blir för hård heller. Inte för stark i högmid, eller i dem här 

porslinsfrekvenser och sånt där. Så att, jag kan inte säga att jag har någon, det finns ingen ideal 

utan det beror på situation och där och då liksom.  

 

Men du vill hålla en skådespelares röst naturlig när den förstärks så att tillexempel det 

inte låter högtalare? 

Ja om det är en sådan pjäs, ja. Men inte i musikal, det går inte. Utan där är det ju någonting 

annat. Där jobbar jag ju med, ja men i den här musikalen som vi har, där har jag ju faktiskt flera 

lägen därför att, det ena läget är nutid här och nu, och då vill jag göra rösterna så naturliga som 

möjligt så att, där vill regissören också det, att vi ska hålla det så akustiskt som möjligt, så man 

får känslan att det är dem här och nu, dem pratar, det finns inget förhöjt. Men sen så när vi 

kommer in i tillbakablickar och i berättarvärlden liksom. Då blir det en bredare, maffigare röst 

med lite mera botten och då har jag lagt på lite ambiensklang och sådana här saker. Så att, nej 

absolut, när man kommer till sådana lägen, då har man ju möjlighet att få en annan röst liksom. 

Det absolut viktigaste om jag ska säga någonting som är jättevik, som jag är allergisk mot det 

är ju när det blir för hårt ska jag väl säga, när det blir förmycket material emellan kanske så 

långt ner som 400, 500 Hz och upp till 5 kHz eller något sånt där. Alltså någonstans där emellan 

så kan det komma hårdheter i dem där olika, i det där spektrat som inte får bli för starkt. Då 
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tycker jag det direkt, då är det direkt jobbigt liksom. Nog för mig att lämna en föreställning tror 

jag till och med (IP skrattar). Det är mycket som ska till, det är nog en tydlig sådan.  

  

6.3.6 Engineer 6 

Hur länge har du arbetet som teaterljudtekniker? 

+20 år.  

Hur länge arbetat på teatern som du nuvarande är anställd på? 

+20 år 

Arbetar du heltid här? 

Ja 

Gör du några tetaergigs utanför den här teatern? 

Samarbeten har vi gjort, men då har teatern varit inkopplad. Sen har man ju fått, nja jag kan 

inte säga att jag jobbar så. Jag tycker jag jobbar tillräckligt mycket här. Det räcker. 

Vad för olika uppträdanden görs på teatern? 

Allt, eller ja vad ska man säga, allt. Det är dansföreställningar, musikalföreställningar, 

dramatiskteater, revy, cabaret. Allt. 

Hur tycker du att musikaler skiljer sig från en vanlig teaterpjäs om man tänker rent 

förstärkningsmässigt? 

Ja asså det är ingen skillnad så, alltså det är det ju inte, vad tänker du på förstärkningsmässigt? 

Att förstärka allt som lämnar scenkanten eller? 

Nej, jag är otydlig. Förstärka skådespelarens röst. 

Jag tycker det ska finnas en anledning att göra det. Det ska inte vara ett självändamål att, oj här 

finns det så mycket teknik och här har vi en duktig människa och här har vi oj vad prylar vi har 

vi måste använda myggor. Det är helt fel väg att gå, utan det måste finnas en anledning varför 

man gör det. Och sen så blir det, det är så lätt att få en vägg mellan publik och det som händer 

på scenen, historien, om man förstärker röster. Vem sa någonting? Vem var det? Vur stor är 

scenöppningen? Var sitter du i salongen? Hänger du med i historien? Hur får du fokus? Så det 

är jättemycket problem att använda myggor tycker jag.  

Hur många scener har teatern du jobbar på? 

5 stycken och vi kommer få en sjätte scen som är mobil som är på hjul för förta gången. Så har 

vi ett släp så vi kan åka runt och spela sommarteater. 

Om vi fokuserar på de fem scener och bortser från den mobila scenen. Arbetar du på alla 

scener lika mycket? 
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Ja det är ingen skillnad 

Hur många sittplatser finns det på dem olika scenerna? 

330 på den stora och på de andra två kan vi säga 100 var, och sen 60,70 och sen har vi utescenen 

som inte är mobil det kanske är 150. 

Är det någon scen som ändras om och då menar jag att någon är en blackbox? 

Alla våra scener är blacka boxar. 

Finns det några speciella utmaningar till att förstärka tal på någon av de olika scenerna? 

Nej, det är samma utmaning tycker jag, alltså så. Det är ingen större skillnad så. Ja man måste 

kanske. Ju bredare scen ju besvärligare är det om vi säger så. För öronen sitter ju som de sitter 

de sitter ju inte här (IP pekar på sin haka och på sin panna) så att det är klart att, är scenen bred 

då är det ju svårt.  

Och då menar du att? 

Du vill ju få fokus på den som säger någonting, man vill ju inte uppleva människa där (IP pekar 

rakt fram) och sedan höra människan där borta (IP pekar upp till höger) då blir man ju knäpp. 

Så man vill ju höra människan därifrån (IP pekar rakt fram).  

Kan du beskriva ett typiskt scenario där du mickar upp en skådespelare för att förstärka 

dennes tal? 

Ja, det beror ju på, vad pratar vi om för ljudtryck. Är det underscore bakom? eller under? eller 

är det bara rösten som ska förstärkas för att rösten inte når 100 meter bort? Ja nu har inte vi så 

stora scener. 

Men det mest typiska som ni har här? 

Det mest typiska här är att inte förstärka med myggor, att inte använda myggor. För att det är 

bara besvärligt egentligen tycker jag. Men sen, ibland så måste man ju ha myggor och sen ibland 

vill man ju ha ett tilltal med myggor och man vill uppnå en viss effekt. Men om det bara är 

information att ”Jorden är rund” om det bara är det man vill säga då behöver man inga myggor. 

Men om det ligger en massa oväsen och så ska man säga att jorden är rund, då kanske inte det 

hörs. Då måste man använda mygga.   

Så det är när det finns exempelvis musik som spelar då behöver man förstärkning? 

Ja, asså i musikteater bör man förstärka rösterna på något sätt. Men även i talteater i viss mån. 

Men ibland kan talteater, blir det så ”Ja men vi måste förstärka talet, och vi ska prata för 400 

personer”. Det ska en skådespelare klara av, om man går man tre år på en högskola ska man 

klara av det tycker jag.  

När ni då använder mikrofoner, är det några särskilda mikrofoner ni använder frekvent? 
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Vi använder DPA-myggor här, i början när det inte fanns hade vi sennheiser, och vi tycker att 

DPA-myggor funkar bra. 

Vet du vad det är för modell på dem? 

Den ena heter väll. 4088 är ju en riktad mik med bygel. Men den gillar inte jag riktigt. Men du 

får ju ett större headroom och du kan ju ha monitorer, men annars tycker jag ju, vad heter dem 

då. 66 slutar de på. fyrahundrasextiosex eller 406 kanske de heter, jag kommer inte ihåg, men 

det är myggor som man tejpar som är rundtagande.  

Används även andra mikrofoner för att förstärka tal förutom myggor? 

Ja det gör det ju, det är alla möjliga. Det kan vara sm58:or och det kan vara sm87:or och det 

kan vara Neumann, ja olika, alla möjliga mikar.  

Använder ni också distansmikrofoner för plocka upp talet? 

Mindre sällan, inte så ofta.  

Men det har hänt? 

Förr hände det mera än. Nu tar man en mygga för att det är enklast om man då ska lätta upp det 

på något sätt.  

Finns det någon speciell situation där man vill använda sig av mygga men inte kan 

använda sig av myggor så man får ta något annat? 

Om man vill använda sig av myggor fastän det inte går? 

Ja finns det någon sådan situation, till exempel. Du vill förstärka den här skådespelaren 

med av någon anledning kan man inte använda mygga. 

Ah, de är i vattnet typ eller? 

Ja vet inte, det är om det har hänt något sånt? 

Ni använder omni, men ni använder även kardioid mikar?  

Ja, 

Och om jag förstod det rätt. Det är mer när det ska vara monitorer och starkare ljud på 

scenen? 

Ja … Då är det 4088:or de använder.  

Och då är det för att de inte lika? 

Det är ju en rock-musikal, så det ska ju spelas på högvolym och de vill ju höra också. Så rör 

dem sig rätt så mycket. Så det är mycket monitorer och så. Det funkar inte med rundtagande 

där.  

Kan du visa mig var du brukar placera en mygga på en skådespelare? 
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Om jag vill ha så mycket headroom som möjligt från en rundtagande mygga, då brukar jag säga 

två fingrar ifrån mungipan (IP visar med genom att hålla sitt pek och långfinger intill mungipan 

där placeringen blir ca 3 cm ifrån mungipan placerad på kinden). Och helst av allt så vill jag ha 

dem här uppe (IP pekar på sitt övre kindben) någonstans, så att de inte syns. Och det är många 

stycken så går ju det. Men om man vill ha lite mer monitor och så, då måste man krypa fram. 

Så är det. 

Okej, så det är mer att man vill ha myggan långt fram om det ska vara starkare ljud ifrån 

scen? 

Ja, om dem vill höra, om de vill på något sätt få en chans att höra sig själva. Att höra andra är 

inga problem och då är det ju såhär med myggor att, jag tycker att man ska använda, framförallt 

när man har rundtagande mikar; Så lite monitor som det bara går. Och ska man ha en monitor. 

Då ska den vara till även för publiken på något sätt, så att den finns med i ljudbilden och inte 

bara skapar något, någonting som gör att hela ljudbilden åker upp i nivå. För att den måste 

finnas med. Så kan man säga. Och det kan jag säga också då att, gör man en musikal, det är 

sällan man turnerar med en musikal. Det är inte ofta, och det är långa repetitionstider, 

förhållandevis långa, och man kan inte släppa, man måste förklara för artisterna att: nu ger vi 

det en chans, försök och sjunga och spela med så lite monitor som det går, så ni lär känna 

akustiken i rummet. Sen när man bygger upp dekoren då händer det ju saker också, men att 

man verkligen får ett slags muskelminne också och att man inte förlitar sig på massa monitorer. 

För att de där monitorerna gör bara ett elände för lyssnaren, för att det suddar och det kommer 

ljud överallt som inte ska träffa lyssnarens öra. Sen är det klart. Vill man ha in-ear då är ju 

problemet löst, men då är det ju andra saker tycker jag som händer då. Man blir lite avskärmad. 

Alltså varje artist blir ju avskärmad ifrån varandra och man lirar liksom inte i samma rum. 

När du arbetar som ljudtekniker på en föreställning, är det alltid du som myggar på 

skådespelaren? 

Nej, oftast inte. Däremot instruerar jag dem, sen om det är någon som speciellt vill att man ska 

mygga på så kan man ju göra det. 

Men de gör det själva? 

Jag visar hur jag vill ha det och sen frågar jag: Vill du att jag ska tejpa dig eller hjälpa dig med 

myggan eller klarar du dig själv? Och då har de ju olika svar där då. Sen går jag runt och kollar 

att ”Nej, nu har den här myggan åkt för långt bak, nu måste du få fram den eller, nu har den åkt 

för långt nära där.” Men våra skådisar här kan, vet. De har jobbat mycket med myggor så det 

är inga problem.  
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Vilka faktorer gör det svårt att mygga en skådespelare? 

Det största problemet är fukt. Det är tveklöst det största problemet. 

Och det är alltså om folk svettas? 

Ja 

I en sådan situation där en skådespelare svettas mycket. Hur kan man ändå lösa det? 

Genom att lyssna på mygga i lurar, för det är nämligen såhär att. En teaterföreställning är en 

väldigt rutinmässig historia. Man gör samma sak om och om igen, hela tiden. Samma rutiner 

före föreställningen, under föreställningen. När man spelar så gör man ju samma sak. Allt det 

här är lika. Så att en människa svettas på exakt samma millisekund varje gång. Så då vet man 

helt enkelt att. Lyssnar man på myggan i en lur, då hör man när den ”gookar” igen. Och då vet 

man, och så tittar man ja hopp okej där är människan. Och då får man vidta åtgärder. Då får 

man prata med. Ett exempel kan vara att man har dansat och är, i början spelar man och man är 

inget svettig och så börjar man dansa så blir man svettig, och så sätter man sig ner. Men sen har 

man gjort någonting som gör att man kanske vill titta åt det där hållet (IP pekar åt vänster), och 

då kommer droppen och rinner ner ”plupp” så är den igen. Och då kan man ju se det och då kan 

man ju säga till skådisen att tänkt på när du sitter på den här stolen, försök att torka bort svetten 

här innan du tittar däråt. Går inte det, det händer ju också att de inte kan för dem är ju i spel och 

i sin roll så att det går inte, de kommer inte åt, det är helt omöjligt. Eller att man håller i 

någonting, då har det hänt att jag har stått i kulisserna också så att när skådespelaren kommer 

ut spå har jag en handduk så att jag bara torkar av dem, så fort huvudet kommer ut så torkar jag 

dem, så klarar sig myggan. Svetten gör ju också att kabeln fastnar, och har man mikar då 

exempelvis DPA-mikar med bygel så drar det i den här anslutningen här bak (IP pekar på sin 

nacke). Den anslutningen där. Den där kan dras. Då fastnar kabeln här i svett (IP pekar på sin 

nacke) och sen så böjer dem sig såhär (IP böjer på sin nacke med ansiktet ned mot golvet) och 

så drar det i det här (IP pekar på sin nacke) och så snap (IP illustrerar med händerna någonting 

som går av), det är en stor felkälla, därför vill jag helst inte ha bygel. 

Använder du någon processering på skådespelarnas röster? 

Ja det gör jag, det viktigaste är hårt komprimerade, skit i hur det låter. Du har inte en chans 

annars. Utan du måste själv köra, sköta dynamiken. Det är väl det viktigaste. 

Och hårt komprimerat då, att man tar topparna? 

Du måste bara trycka ihop skiten, och sen får du själv bestämma ljud trycket. Det beror på, har 

du 100 watt så då kanske du inte behöver. Men har du 20000 watt då finns det inte en chans att 

fixa dynamiken. För att en mänsklig röst, ((mer att)) IP med viskande röst: teater är ju att man 
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pratar så här så att man knappt hörs. Sen kan man ju skrika också, och tro att en mikrofon 

klarar det där så att lyssnaren ska få en behaglig, det funkar inte. Och då blir det ju klart att det 

blir avkall på ljudkvalitén till viss del. Men det beror ju lite på vad syftet med myggan vad det 

är. Om det informationen man bara vill ha fram eller vill man att det ska vara en jädrigt snygg 

klang i ett musikstycke. Då kanske man måste ta till andra metoder och helt enkelt ha en sådan 

här mik (IP gestikulerar en handhållen mikrofon). Det är ju inte för inte man på melodifestivalen 

har såna här mikar (IP gestikulerar en handhållen mikrofon) de sjunger ju inte i myggor.  

Används andra processeringar än kompression? 

Ja, nu har, vi har precis köpt, eller det är några år sedan Yahama QR mixern. De mixarna de 

har en automatmixer som har gjort livet väldigt lätt för en ljudtekniker, det är Dugan. Det är ett 

stort lyft för myggvärlden och musikalvärlden. Du kan ha ett kärlekspar som håller på att greja 

utan att du får en massa fasknas och utan att du behöver hålla på såhär (IP gör snabba rörelser 

med händerna upp och ner för att visualisera reglar som åker upp och ner). Så det är ett stort 

lyft, sen är det klart att, sen till viss del. Först trycker man ihop det ordentligt, sen har man den 

här automatmixern, sen kan man ha också en Deeser eller en dynamisk EQ om det skulle vara 

någon som har absolut besvärlig röst. 

Används även vanlig EQ? 

Ja, och jag. Min kollega här. Han gillar inte att skära i basen, men jag tycker att basen suddar, 

framförallt i riktningen, så att jag brukar skära rätt hårt i basen. 

Hur hårt skär du? 

Ja det kan vara ända upp till 180 Hz, kan det vara. Så att det inte finns någon bas kvar i princip. 

Men jag tycker att det beror på lite vad man är ute men är det en vanlig sång och man vill, och 

det viktigaste är historien att man hänger med i vem som sjunger, då kanske orden är viktigare 

än att det super oj vilken röst eller sådär. 

Använder du någon teknik för att skapa en dramatisk effekt på skådespelarens röst? 

Ja det kan jag göra, jag kan säga till dem att. Som jag sa nu. (IP börjar viska) Prata, asså sjung 

det här, eller prata så tyst du bara kan. Då kan jag liksom dra på, och då kan man få den här 

upplevelsen att shit ((när)) man sitter i publiken och man har den precis här (IP trycker båda 

sina handflator mot sina öron) inne i huvudet, rösten är här. Så det händer, och då kan det både 

vara sång och tal. Och det är ju väldigt effektfullt faktiskt. 

Används andra placeringar av myggan när man ska göra såna saker eller är det samma? 

Nej eller ja, jag kan sätta dem i kläderna här kan de sitta också (IP visar insidan sin krage) det 

funkar också bra, eller här om man har en skjorta eller en kavaj (IP visar på bröstfickan) men 
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en servett eller så, då kan den sitta där bak. Men det beror ju på vilka ljudtryck och vad som är 

i bakgrunden. Hur mycket låter det runtikring. 

Om du skulle beskriva ett scenario där allt är som du vill att det ska låta för att ge 

publiken den bästa upplevelsen av ljudet ifrån då skådespelarens röst som möjligt, vad 

skulle det vara? 

Ja det viktigaste där, eller Haas-effekten om du känner till den? Det är det viktigaste. Innan man 

börjar med myggor ska man ha koll på vad Haas-effekt är och hur man kan underlätta sitt arbete 

med Haas-effekt, och placeringar av högtalare och fördröja saker och ting. Det är det viktigaste. 

Annars tycker jag att det blir radioteater. Då kan man lika gärna sätta på sig hörlurar och blunda. 

Får man inte känna att historien som berättas, berättas ifrån scenen utan att den berättas ifrån 

högtalarna där uppe. Då är det radioteater. Det måste ner på scenen och det är där man berättar 

den, och då får man ju se hur långt man kommer och hur långt man når. Men om man har koll 

på Haas-effekt och myggor och hur man ska delaya och var man kan placera högtalare, då 

underlättar det ju.  

Jag tänkte gå in lite mer på PA och sådär. Men att fördröja det gör ni ständigt, för just 

rösten ska komma före högtalaren? 

Alltid, det spelar ingen roll om det är röst eller vad det är, men allting måste ligga i fas, det är 

det viktigaste.  

Vad för system använder ni? 

Vi använder två system. Dels använder vi det här som heter Stage tracker från Norge, TTA. 

Och dels använder vi, det är ju både ett dynamiskt positioneringssystem och ett statiskt. Sen 

använder vi också Yamahas DME processor burkar. Och där är det ju ett statiskt delay-system, 

det är en mixer som du kontrollerar med en dator, det är en vanlig burk, utan knappar. Och i 

den finns det massa moduler som du kan konfigurera och det är ju, om du har 24:an så har du 

24 in och 24 ut, och däremellan kan du sätta massa olika moduler, och då finns det en modul 

som heter delay-matrix-mixer eller delay-mixer. Och med den kan du i varje korspunkt ändra 

volymen och ändra fördröjningen. Man kan väl säga att idag pratar man inte stereo. Stereo finns 

inte, det är inte något som är naturligt. Utan det som är naturligt är att lyssnaren hör ett direkt 

ljud, man hör en tidig studs, ytterligare en tidig studs, en första studs som kommer. Det är 

sammantagna upplevelsen som publiken har, och det är så man tänker idag. Så idag är det 

källsorterat och det krävs mycket högtalare för att uppleva detta, och då måste man ha någon 

burk för att styra det där, fördröjningen och så. Men man kan väl säga såhär att om vi lämnar 

stereo och vi går till det här källsorterade, så avståndet mellan os. Om vi säger att det är 1. Så 
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ska det vara 0,75 mellan högtalaren till lyssnaren alltså, punkt. Så tätt bör det sitta med 

högtalare, och det gör det på våran scen, om man tar mittpunkten. Om man man tänker bort 

scenframkanten så stämmer det rätt så bra.  

Så ni har inte om man säger, ett line array i stereo? Alltså vänster, höger?  

Nej, ja vi har ett vänster, höger, mitt line array. Sen har vi ett frontfill på minst fyra högtalare.  

När ni har en blackbox, ändras konfigurationen av scenen om, till att tillexempel publiken 

sitter runt om skådespelaren? 

Ja vi gör alla möjliga sådana konfigurationer. 

Blir det någon förändring i förstärkning av talet att man tänker annorlunda? 

Om vi spelar på långsidan, då blir det ju superbrett, då är det ju ännu jobbigare. Då måste man 

ha ännu mer högtalare och ännu mer besvär. Det kan ju vara en utmaning, ibland lyckas man 

och ibland lyckas man inte, tycker man själv.  

Så jag förstår, ni använder delay torn etc så att publiken längst bak ska höra? 

Vår salong är ju inte så djup hos oss, så vi behöver inte inte ha delay system här. Vi har i foajen 

där vi har så lågt till tak, och det är rätt långt, där har vi delay system, men det behöver inte. 

Så mängder av högtalare och alla ska vara i fas i salongen? 

Ja, säg att det ska vara. Om vi har tittskåp med allt proscenie. Då bör det vara minst sju 

högtalarpunkter, och vill man, och det är bättre med en point source än med line array, för i 

naturen finns det inte line array om vi säger. Line array är ju något, det kasnke finns många 

professurer som kan överbevisa mig, men med min kunskap så har jag inte sett någonstans där 

ljudet återgivs som en linjeljudkälla. Alltså, när du pratar är inte du en linje ljudkälla och den 

där väggen där (IP pekar på en vägg till höger om dig) och så får du reflexen i ditt öra, den där 

väggen är inte en linjeljudkälla utan det är en punktformad ljudkälla som studsar tillbaka. Så 

allt som har med den typen av ljudteknik, så är inte line-array bra. Egentligen skulle jag inte 

vilja line array här. Men det blir lite bökigt också. För ibland vill man ju ha line-array, man vill 

ju inte ha dem här tidiga. Exemplet är när någon pratar tyst, man vill inte känna rummet, man 

vill inte höra rummet, så att man vill ju ha hela energin rätt in i öronen från högtalarna. Då vill 

man ju ha line array. Och det är de där ytterligheterna som jag tycker är roligt med teater, att 

man kan spänna bågen åt alla håll. Jag menar hålla med melodifestivalen, då är det ihop tryckt 

”dunka, dunka, dunka” sen är det inget mer. Men här kan det vara så att det är öronbedövande 

att man når smärtgränsen eller det vibrerar i byxbenen. Det är det jag tycker är roligt med teater.  
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Antalet högtalare, det varierar beroende på hur scenen blir? 

Ja, men man kan väll säga att, för att få ihop en musikproduktion där det är mycket musik. Så 

bör du ha minst 16 utgångar på en mixer, minst. Och då är det både för direktljud, för monitorer 

och för surroundljud och allting. Så kan man väl säga. En mixer som har mindre än 16 utgångar, 

då får man banta.  

När man har en skådespelare som har en mygga och rösten förstärks i PA:t, vad är det 

för faktorer som du strävar efter att optimera. 

Att den ska låta så naturtrogen som möjligt, det är nummer ett. Att jag ska höra människan säga 

någonting och sen ska jag dra upp regeln, och det enda som ska hända är att det blir starkare. 

Ingen klangförändring eller någonting. Det är min strävan. När man har kommit dit, då kan man 

fundera på om man vill göra någon effekt någon gång om man vill skapa något mer eller något 

annat, men då har man en grund tycker jag, och en referens att utgå ifrån.  

För att komma åt detta, behöver man också kompromissa för något annat eller så? 

Ja det behöver man ju göra. En pratad röst är ju inte på samma sätt som en sjungen röst alltså. 

Där finns det ju mera, det är ett bredare register. När man pratar har man ju, det registret är ju 

väldigt smalt. Sjunger man så sjunger man tonerna mer spridda. Man pratar ju inte så här (IP 

talar i falsett) i falsett utan man pratar ju vanligt så. Så det är klart att det blir ju en viss 

begränsning i den inställningen när man ska sjunga. Men då kan man ju filtrera om det: byta 

minne eller ha myggan på flera reglar.  

Vad anser du vara en naturlig teaterröst? 

Alla röster är naturliga. Det är ingen skillnad.  

Och när du då förstärker den i ett PA, hur går tankar då? Den kanske inte är så naturlig 

när den förstärks? 

Ja, men jag försöker att göra den, och i de flesta fall handlar det om att ta bort bas tycker jag. 

Då blir den mer naturlig, för att rösten innehåller ju inte bas om man inte pratar så här (IP talar 

väldigt basrikt). Men man gör ju inte det. De flesta gör ju inte det. 

Finns det någon balans tycker du mellan naturlighet och tydlighet i rösten när man 

förstärker en röst? 

Ja vissa människor hörs bättre än andra, så är det, och det handlar ju om de där konsonanterna, 

de hårda konsonanterna. Har man svårt för att få ut dem, de går tre år på skola för att lära sig 

hur man ska få de här P,T,K och S. Och när dem får ut de fyra konsonanterna. Då är det ju 

lättare för en ljudtekniker Att man uppfattar vad människan säger.  Men om inte det sker då, 

och skådisarna pratar ju ofta om att spotta konsonanter. Det ska ligga långt fram och ska man 
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spotta och fräsa och det ska flyga saliv och grejer om man har svårt att få fram dem. Men det 

finns skillnad på röster och röster.  Äldre skådes, generellt kan jag säga att äldre skådespelare 

är bättre än yngre skådespelare, andrasidan har de varit med längre också. Men jag kan ju tycka 

att, nu har vi ju en scenskola här vägg i vägg och, yngre människor förlitar sig för mycket på 

teknik, elektroakustisk än vad äldre gör. Och de får inte träna sig lika mycket tror jag, men det 

är min högst personliga. De får inte öva tillräckligt mycket på att prata tydligt. 


