Bilaga 2. Förtydligande till äskning för ljud- och ljusutrustning

Hej!
Ledsen om jag var lite väl otydlig men här kommer en mer ingående beskrivning. Jag har gjort lite mer
efterforskningar på andra alternativ och insåg att den produkt jag först hade i åtanke finns i en
budgetversion för inte ens halva priset. Den här var den jag tänkte på först
http://www.adj.com/mydmx20
, men den här skulle fungera minst lika bra för ändamålet
http://www.adj.com/mydmxbuddy
. De bygger på exakt samma programvara med ett fåtal begränsningar
i den billigare som jag inte tror kommer spela någon roll för oss i vilket fall.
Den billigare modellen kostar 730kr. För att vi ska kunna använda den behövs ett par kablar som vi
saknar i dagsläget som totalt kostar 210kr. Frakt kostar 140 kronor och kommer tillkomma även för den
första delen av äskningen. Alla priser är hämtade från 
www.thomann.de/se
Inklusive frakt skulle alltså hela ljusstyrningspaketet kosta 1080kr. Kåren har ett ljusstryrningsbord som
går att hyra för en kostnad på 500kr. Fördelen med den jag hade i åtanke är att det enbart är en liten
dongel som kopplas med usb till datorn. All programmering görs enkelt i ett lättanvänt program på
datorn. Kårens bord är ett stort ljusstyrningsbord, likt ett mixerbord, och kräver större kunskap och är
inte alls lika lättanvänligt. Jag tror att vi skulle kunna ha mer nytta av den jag vill äska för, istället för att
hyra kårens, och att fler skulle kunna använda den. Dessutom tror jag att vi skulle kunna dra nytta av vår
egen utrustning oftare i och med det köpet. Det vore väldigt tråkigt att ha massa fin utrustning som vi
aldrig använder. T.ex kommer festI använda uteslutande sektionens ljud och ljus på vagabondsittningen
för att kunna sänka kostnaderna för sittningen och vi skulle kunna göra liknande saker i framtiden.
Billigare än så är jag nästan säker på att vi inte kan hitta. Det finns ett fåtal billigare alternativ men ingen
av programvarorna till dem har stöd för mac, vilket skapar stora begränsningar. Jämfört med att hyra
kårens blir det också lönsamt i längden. Hyr vi från kåren endast två gånger är vi redan uppe i samma
kostnad som att köpa eget.
Jag hoppas jag var tillräckligt utförlig så att ni förstår! Jag önskar att jag kunde vara med på mötet men
jag måste hem till Linköping en snabbis så har ni några frågor får ni gärna höra av er.
Allt väl!
Karl

