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”Med så komplekse forhold er det AFGØRENDE
at kunne føle sig fuldstændig tryg og rolig.”
Jakob Qvist Hansen – Teknisk koordinator / Dronningesalen, Den Sorte Diamant
For os er pålidelighed og grundighed virkelig vigtig. Der sidder mange mennesker nede under alle installationerne i Dronningesalen, så det kan gå rigtig galt, hvis ikke der er 100% procent styr på alting.

Søren Hall har haft sin gang i huset i 4-5 år, og udover at være ekstremt behagelig og rar, så er han
pålidelig. Og troværdig. Og meget, meget grundig.
Det er sket, at Søren Hall har opdaget ting, der
ikke er blevet opdaget af andre, og vi kan stole
på, at han tjekker ALT, når han udfører de lovpligtige eftersyn af vores scenetræk, kraner, akustiske
vægge og andre installationer og udstyr.
Det særlige ved Søren Hall er også, at han er stærk
på både det finmekaniske og det lavpraktiske. Han
arbejder hurtigt, selvom meget foregår 15 meter
oppe i luften på svært tilgængelige steder. Og han

arbejder i øvrigt også på sære tidspunkter, fordi
salen er så meget i brug, og har nogle særlige støjhensyn med læsesale ved siden af.
Ud over eftersyn og vedligehold bruger vi også Søren Hall, når vi har brug for at få udviklet nyt. Han
er god til at tage udgangspunkt i de forhold, vi har
– og så udtænker han nogle smarte løsninger, der
overholder alle de mange krav, vi opererer med. I
Dronningesalen har Søren Hall fx konstrueret en
prototype på et skinnesystem, som flytter de akustiske vægge frem og tilbage. Det system er ved at
blive testet af.
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Den Sorte Diamant blev opført som tilbygning til Det Kongelige Bibliotek i 1999 – tegnet af arkitektvirksomheden Schmidt Hammer & Lassen. Selve Dronningesalen rummer mellem 400 - 600 mennesker, og er rigt udstyret med teknisk udstyr og akustikregulerende panelvægge. Dronningesalen
bruges hovedsageligt til kulturelle tilbud som fx klassiske og rytmiske koncerter, foredrag, debatter
og filmvisning samt kommerciel udlejning til firmaer.
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