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Missa inte Norbert Tripps seminarium
The Thruth behind the truss!
The truth behind truss seminaries cover regulations for
truss manufacturers and truss users, statically
undetermined systems and cantilevers on truss.
Furthermore, about the correct orientation of truss, the
correct way of slinging truss and continuity of truss
bracing and how to calculate loads on trussing system. If
you are a professional user of rigging and using truss in
different application and you want to learn more from a
technical perspective of using truss you should join this
seminar.
Dipl.Ing. Norbert Tripp is a graduate of the Münster
University of Applied Sciences in Germany where he
received a degree in Engineering. He has 14 years of
experience as a structural engineer in the event industry
and has been working as Technical Director at Area Four
Industries since early 2016.
Seminarium den 24 april klockann 13.00 på scen B10.
Se hela tisdagens seminarieprogram här »

LLB certifierar, mässerbjudande – 2 för 1!
LLB certifierar Ljud, Ljus och Bildinstallatörer  Certifieringstillfällen i samband med Ljud, Ljus
och Bildmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö
Detta prov rör alla i branschen som kommer i kontakt med den här tekniken, från installatörer,
säljare och konsulter till dig som behöver kunna felsöka och sköta utrustning på plats.
Du kommer att kunna visa att du har de teoretiska kunskaper som är en grund för att du
kommer att klara av att leverera en bra installation av Ljud, Ljus eller Bild i ett konferensrum av
alla storlekar och mindre scener, skolor och teatrar.
Kraven och frågorna har tagits fram av tre ledande branschspecialister; Per Sjösten för Ljud, Ulf
Sandström för Ljus och Benny Norling för Bild.
När du klarat certifieringsprovet kommer du att få ett diplom och en personlig elektronisk
stämpel som du kan använda i dina mail, offerter m m. Certifieringen kommer att gälla i 5 år.
Tisdagen den 24 april kl. 11:.0012:30 Onsdagen den 25 april kl. 11:0012:30 Torsdagen den
26 april kl. 11:0012:30
Sista anmälningsdatum 23 april
Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö, Lokal M20
Praktisk information:
Som provtagare behöver du ta med en egen laptop till provtillfället. Provet startar kl. 11:00, så
du bör infinna dig på plats i god tid innan. För att registrera dig går du in på länken:
Du väljer även där certifieringstillfälle och vilken av certifieringarna Ljud, Ljus eller Bild som du
vill göra. Observera att du bara kan anmäla dig till ett certifieringsområde i taget.

Anmäl dig här »
Vid frågor kontakta: llb@branschkansliet.se
För att registrera dig som besökare på Ljud, Ljus och Bildmässan besök www.llbmassan.se
När du besöker mässan, passa på och skriv LLBs certifieringsprov!
Ordinarie pris 2.990 kronor (ex. moms) per certifieringsområde – Mässerbjudande! Ta med dig
en kollega och ni får båda två skriva provet för samma pris.

Alla besökare är rätta kunder
Bison har deltagit på LLBmässan fem gånger.
 LLB mässan är viktig för oss. Alla besökare är oftast våra rätta kunder, säger Susanne Hjert.
Varför ska besökarna stanna vid er monter?
 Musik/orkesterstol MUSICA PRO, notställ KONSERT och Mobila Podiesystemet ESTRAD.
Utställare: Bison
Monter: B:08:02

Fokus på trådlös batteribelysning

Fokus på trådlös batteribelysning
Sverige är vår viktigaste marknad och därför är mässan mycket viktig för oss.
Det säger Allan Bagger på Cablefree, som finns med som utställare för tredje gången på
mässan. Fördelen med mässan är också att det är lätt för kunderna att se företagets nyheter
och möta medarbetarna ansikte mot ansikte.
På frågan om vilken som är den hetaste frågan inom branschen just nu svarar Allan Bagger att
ett stort fokus ligger på trådlös batteribelysning, där Cablefrees produkter som marknadsledare
får stor uppmärksamhet.
Varför ska besökarna stanna vid er monter?
 Vores trådløse Astera AX5 TriplePAR og Astera AX1 Pixeltubes er blandt de produkter de
besøgende ikke må misse. Samt den nye AsteraApp til styring og afvikling via Tablet eller
Smartphone.
Utställare: Cablefree
Monter: B07:30

SEMINARIEPROGRAMMET FÖR ALLA DAGAR UPPE NU!

Alla seminarier är 3045 minuter långa om inte annat anges, samtliga är kostnadsfria.
Nya seminarier kan tillkomma upp till 7 dagar innan mässan. Håll utkik!
Vi reserverar oss för förändringar. Om sådana uppstår på ett seminarium du bokat kommer du
att informeras via epost
Läs hela programmet här »
Du bokar dina seminarier på via Seminariebokning för alla dagar här »

Glöm inte bort vårt mingel
Välkommen på mingel och prisutdelningar
den 24 april.
Vi börjar mingla 17.30 under minglet
kommer Bullen Awards delas ut till minnet
av Pontus ”Bullen” Lagerbielke.Hedersgäst
och prisutdelare är artisten Eva Dahlgren.
Alla som vill vara kvar och mingla med
branschen är välkomna till Backstage Bar.
Vi håller på till 19.30
Mer om kvällen »

Registrera dig här

Utställarlistan

Välkommen till Ljud, Ljus och Bildmässan
och Expodagarnas besöksregistrering.
LLB Expo och Expodagarna 2018 är en
fackmässa med fri entré, det enda du
behöver göra är att registrera dig. Ange den
registreringskod som står på din inbjudan.
Har du ingen inbjudan, ange koden: EXPO18

Här hittar du utställarna, listan uppdateras
ständigt.
LLB mässans hemsida, www.llbmassan.se
Hela seminarieprogrammet kommer att
publiceras senare i nyhetsbrev och på
hemsidan.
Seminarier för alla dagar, läs och boka här»

Klicka på länken för registrering

Utställare LLB & Expodagarna
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