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Elsäkerhet är en ledningsfråga
Stora tillfälliga elsystem, specialanordningar som
exempelvis inbyggda i dekor, vatten och regn vid
utomhuskonserter. Det och annat gör elsäkerhetsarbetet
speciellt och det ligger i fokus på Ulf Nielsens seminarium
”Elsäkerhet – en ledningsfråga”.
Sedan 1 juli ifjol gäller en ny lagstiftning när det handlar
om elsäkerhetsarbete. STTF har varit representerade i
Elbehörighetsutredningen.
- STTF har varit kallad som branschrepresentant i den
arbetsgrupp som har jobbat fram det nya systemet.
Kan du kort beskriva vad den nya lagstiftningen innebär?
- All elbehörighet kommer inte att finnas längre, utan det
införs ett annat kontrollsystem.
Och vilka regler är det som gäller?
- Det kommer att införas ett egenkontrollsystem som är
kopplat till elinstallatörsföretagen, säger Ulf Nielsen.
Mer om Ulf och föredraget »

Största och mest kraftfulla högtalarsystemet

Arva Trading har ställt ut på samtliga LLB-mässor sedan starten, frånsett 2015. I år lockar man
bland annat med de omtalade högtalarna GSL, som ingår i d&b:s nya SL-Series och som är det
största och mest kraftfulla högtalarsystemet från d&b audiotechnik hitintills.
- Vi ser mässan som en viktig del i vår marknadsmix, ett forum att visa upp oss och våra
leverantörer, träffa gamla och nya kunder, knyta kontakter, säger Pierre Couriaut.
Vilken fråga är den hetaste inom er bransch just nu?
Därfär ska du göra ett besök i Arvas monter »

Ljusproduktion av Melodifestivalen,
17 år och 528 låtar senare
En rapport från ljusavdelningen på front of house under
Melodifestivalen 2018, vad gör vi egentligen innan, under
och efter att cirkusen kommer till stan.
Fredrik Jönsson har arbetat med ljus I 30 år och är
vinnare av LLB Award Ljus 2015,Tpi Award Lighting
Designer of the Year 2017 och RIA priset 2017 för ”Årets
visuella uttryck”
Lyssna på Fredriks föredrag:
LLB scenen den 24 april klockan 14.00
Se hela seminarieprogrammet här »

Att hitta lönsamhet en utmaning

Som vi ser det är utmaningen för många i branschen just nu affärsutveckling och
affärsmässighet, helt enkelt att hitta lönsamhet i sina verksamheter.
Det säger Emma Smedh, Communications Officer vid Woodlite, ett företag som nu finns med för
femte gång på mässan.
- Mässan är en trevlig mötesplats för hela branschen och därmed en möjlighet för oss att träffa
både kunder och leverantörer under de här dagarna.
Varför ska besökarna stanna vid er monter?
- Vi levererar en enklare, kortare och säkrare dag på jobbet - kom förbi vår monter så berättar
vi hur!
Utställare: Woodlite Sweden AB
Monter: B05:20

Tillfälle för certifiering under mässan

Under LLB-mässan kommer det finnas möjlighet att ta certifiering för Ljud, Ljus och Bild,
arrangerat av föreningen LLB. Provet tar cirka 90 minuter där ett antal frågor ska besvaras.
Alla som upplever en yrkesstolthet inom en bransch med specialkunskaper inser värdet av att
kunna verifiera sin kompetens. Provet gäller alla i branschen som kommer i kontakt med
tekniken, från installatörer, säljare och konsulter till den som behöver kunna felsöka och sköta

utrustning på plats. Deltagaren kommer att kunna visa att man har de teoretiska kunskaper som
är en grund för 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.
Hur gör du för att certifiera dig »

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 »

SEMINARIEPROGRAMMET FÖR ALLA DAGAR UPPE NU!

Alla seminarier är 30-45 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 e-post
Läs hela programmet här »
Du bokar dina seminarier på via Seminariebokning för alla dagar här »

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»
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