NorthStars englelyd - skræddersyet til kirker

Roskilde Domkirke har fået Englelyd
Siden kirkens lydanlæg i 2008 blev installeret af NorthStar
med hele 49 Bose søjlehøjttalere, har alle i kirkerummet
tydeligt kunnet høre præstens tale, og kirkebygningsudvalget glædede sig over et lydanlæg, ’der helt lever op til
forventningerne’. Lokalavisen skrev dengang: ’Domkirken
har englelyd’.
NorthStar er stolt af installationen og har løbende opdateret lydanlæggets styring og betjening, så det i dag
fortsat er helt moderne og optimeret i forhold til kirkerummets vanskelige akustiske forhold med en efterklang op til 7-8 sekunder.

De valgte søjlehøjttalere fra Bose er designet med fokus
på optimal taleforståelse, og ved NorthStars computersimulering af kirkerummets akustiske udfordringer
blev deres placeringer udvalgt, så lyden blev fordelt
bedst muligt - med mindst mulig efterklang.
Roskilde Domkirkes mange musikkoncerter var dog
stadig udfordret af rummets lange efterklangstid, dels
fordi musikerne brugte deres eget lydudstyr med for
stor lydspredning - og dels fordi kirkens eget lydanlæg
ikke havde basenheder til at få musikkens bundklang
med.

Ole Højlund bad derfor NorthStar om at se på en skræddersyet lydløsning med bas til det eksisterende lydanlæg
- og hvilket højttaler set-up, der bedst ville egne sig til
koncerter med orkester opstillet foran koret.
I juli 2017 rykkede NorthStar ind i Roskilde Domkirke
og installerede den nye udvidede lydløsning med hele
16 stk. kompakte Bose MB4 basenheder og 3 stk. ekstra
kraftfulde og pålidelige Bose PowerMatch forstærkere
med en samlet effekt på 9.000 watt. For at skabe ideelle
forhold for musikerne ved opstilling foran kortrappen,
blev der monteret 2 nye højttalersøjler. Derved undgår
musikerne at få egen lyd forsinket i nakken fra korhøjttalerne, der nu kan afbrydes under koncerterne.

Nyt lydanlæg i Aarhus Domkirke

Odense Domkirke - komplet lydløsning

Påsken 2016 lød præsten i Aarhus Domkirke anderledes.
Talens rungende efterklang var reduceret betragteligt,
og ordene var nu lettere at høre. Forklaringen på den
klare lyd og forbedrede taleforståelighed i kirkerummet
var et helt nyt lydanlæg skræddersyet og installeret af
NorthStar.

Odense Domkirkes nye ydløsning var længe undervejs
fra menighedsrådets første ønsker om at få udskiftet lydanlægget til et nyt, der kunne løfte præstens stemme og
bruges til musikafvikling - også ved livekoncerter.

Aarhus Domkirke er Danmarks længste kirke, og 20
meter under hvælvingerne er menigheden udsat for en
efterklangstid på ca. 6 sekunder. Den meget lange efterklangstid er god til orgelmusik, men udfordrer præstens
tale, så mange af tilhørerne på de 1.200 siddepladser har
svært ved at høre ordene ordentligt.
Før valg af lydleverandør var de indhentede tilbud genstand for en grundig vurdering af menighedsrådet i tæt
samarbejde med 2 lydkonsulenter. Valget faldt på NorthStar, der har installeret lydanlæg i mere end 130 kirker.

NorthStar har designet antallet af højttalere, og hvor
den optimale placering af disse skal være for at få bedst
mulig lydgengivelse uden forstyrrende refleksioner - og
med mindst mulig efterklang. Den skræddersyede løsning inkluderer bl.a. 23 stk. højttalersøjler på 2 meter
og 8 stk. enkelthøjttalere - alle fra Bose.

I løsningen er der også lagt vægt på at levere nem betjening. En lyssensor på prædikestolen justerer automatisk lyden, så den er lokaliseret, hvor præsten taler
fra. Hvad enten det er fra alteret eller prædikestolen.
Derudover styres mikrofoner, lydstyrke og til-/frakobling
af lydzoner med en tablet eller et brugervenligt digitalt
kontrolpanel.

Efter en grundig vurdering blev NorthStars løsning
valgt, da de bl.a. kunne præsentere, dokumentere og
garantere en lydløsning, hvor dækning og lydgengivelse
var optimal.

I november 2016 installerede NorthStar et lydanlæg
med 13 stk. højttalersøjler på 2 meter og 9 stk. 1 meters
højttalere fra Bose. For at optimere lyden til aktiviteter
med rytmisk musik blev anlægget suppleret med 6 stk.
basmoduler, så musikken fik den rigtige bund.
NorthStar kontrolmålte lyden fra det færdige anlæg, og
resultatet blev bedre end forventet - og garanteret.

højttalere i 2 delay-kæder og en højttaler i sideskibet.
Resultatet af dette er fuld lyddækning og høj taleforståelighed i hele kirken. Ved kirketjenerpladsen er der
opsat volumeknap og inputstik for musikafspilning.

Bogø Kirke

Ansgars Kirke i Ålborg
Efter mange års frustration over dårlig lyd og ringe taleforståelighed, kombineret med flere musikarrangementer, ønskedes en helt ny højttalerløsning. Ved hjælp af efterklangsmålinger, Modeler® design, nye søjlehøjttalere
og mobile basenheder placeret de korrekte steder, er det
nu muligt at spille rytmisk musik på trods af den lange
efterklangstid. Præsterne har fået deres egen mikrofonsender, som er indstillet præcis til deres stemme, hvilket
højner taleforståeligheden. Alt i alt en flot vellydende og
diskret højttalerinstallation.

Bogø Kirke fra 1500-tallet, ligger smukt placeret på
nordsiden af Bogø, med udsigt til Ulvsund og Sydsjælland. Kirken har nu fået et tiltrængt lydanlæg, og det har
der ikke været hidtil i de 500 år kirken har eksisteret.
Bogø Kirke er nu fuldt opdateret med et professionelt
NorthStar lyd- og teleslyngeanlæg, samt mikrofonudstyr
fra Sennheiser og DPA. Nu glædes menigheden over
præstens ord, søndag efter søndag.

Ballerup Kirke (Sct. Jacobs Kirke)
Ballerup kirke (Sct. Jacobs kirke) er opført omkring år
1200, men er præget af mange senere ombygninger og
udvidelser. Kirken har mange kalkmalerier, der er malet
af en anonym maler - ”Kongsted-maleren” - som bl.a. er
kendt for de fyldige og personlige ansigter, og de smukke
og tidssvarende dragter.
Da Nationalmuseet hørte, at der skulle bores huller til
nye højttalere, blev NorthStar bedt om at vente med
installationen, til de havde været inde og forbore. De
kunne dog konstatere, at der ikke var yderligere malerier
under pudsen, og vi kunne påbegynde installationen.
Da kirkeskibet er forholdsvis langt, og højden op til
kalkmalerierne er lav, var det ikke muligt at opsætte 2
meter søjlehøjttalere, derfor blev valget 1 meter single-

Egedal Kirke
Egedal Kirke er en moderne kirke fra 1990. Akustikken i
kirken er rigtig god til orgelmusik, men taleforståeligheden har drillet menigheden i mange år. NorthStar skræddersyede en lydløsning med Bose Modeler® lyddesign og
efteråret 2017 installerede teknikerne en løsning med to
2 meters højttalersøjler forrest og to 1 meters højttalere
under orgelpulpituret. Løsningen inkluderer et basmodul, nye mikrofonsystemer og digitalt kontrolpanel
kombineret med iPad-styring for fleksibel betjening.
Endelig blev teleslyngeforstærker udskiftet med en ny,
der opfylder de seneste standarder.

Haderslev Domkirke
Farum Kirke
Farum Kirke er en typisk sjællandsk landsbykirke. Den
oprindelige kirke er fra 1130, og er den ældste bygning
i Farum.
NorthStar har installeret et lydanlæg noget før og teleslynge, så det i dag lever op til tidens ønsker og behov
for at lytte til præstens ord.

I kirken findes 17 epitafier (mindesmærker) til minde
om nogle af byens og kirkens kendte personer fra 1600og 1700-tallet. Lige så mange nye højttalerpositioner er
der opsat i kirken, så der derved er opnået fuld taleforståelighed i hele kirken.
I hovedskib og sideskibene er installeret henholdsvis 2
og 1 meter højttalersøjler. Ved kirketjenerens plads er
der opsat brugervenligt betjeningspanel, som både kan
ændre volumen på hver mikrofon og antal tilsluttede
højttalere.
Med dette højttaleranlæg har kirken fået styr på lyden
trods høj efterklang og prædiken gengives, som stod
præsten lige ved siden af.

Frederiksholm Kirke
NorthStar har installeret helt nyt lydanlæg med to bashøjttalere, teleslynge, projektor og lærred i Frederiksholm
Kirke, så menigheden i Sydhavn Sogn nu har fremragende
lyddækning og høj taleforståelighed under kirkens mange
aktiviteter.
For at sikre en brugervenlig betjening i top har NorthStar
integreret styring af projektor, lærred og præsentationsinput på kirkens iPad, så både lyd og billede nemt kan
styres herfra. En ny teleslynge fungerer optimalt med
lydanlægget og sikrer, at de nyeste krav opfyldes.

Høje Tåstrup Kirke
Kirken, som i dag ligger tæt ved trafikknudepunktet Høje
Tåstrup station, lå engang langt ude på landet. Ved kirken
blev kongeslaget i år 1149 udkæmpet mellem Svend og
Knud. Siden mistede Danmark Skåne, Halland og Blekinge
under fredsforhandlingerne i præstegården i de skæbnetunge februardage i 1658. Nu mistede hverken Danmark
eller kirken noget, da Northstar rykkede ind og skiftede
hele lydanlægget ud. Tværtimod er de blevet beriget med
et anlæg, som både kan bruges til tale og musik.

Klemensker Kirke
Klemensker kirke ligger på Bornholm og er opkaldt
efter søfarernes værnhelgen Sankt Klemens. Tilføjelsen
”ker” betyder kirke.

Klemensker kirke bruger sang og musik aktivt. Derfor
var valget af NorthStar naturligt, da vi kunne levere lyd i
kirken, som kan høres og mærkes.
Dette kunne præsten Jørgen R. Bratkov konstatere, ved
en forudgående demonstration af anlægget, som lydtekniker Lars Justesen og direktør Lennart Funch udførte,
inden den endelige installation.

Hørby Kirke
”Det er utroligt, så godt det kan lyde!” lød det begejstret
fra organist og kirkesanger i Hørby Kirke, efter at det nye
lydanlæg fra NorthStar blev indviet.
En oktoberdag rykkede NorthStars teknikere ind i Hørby
Kirke - en gammel middelalderkirke ved Tuse Næs ikke
langt fra Holbæk. Her udskiftede de den gamle lydinstallation og teleslynge med et helt nyt lydanlæg.

Placering af højttalere blev skræddersyet med Modeler®
software, så taleforståelighed og lyddækning blev perfekt
i forhold til kirkens akustik. Den nye lydløsning inkluderer et basmodul til optimal musikgengivelse, trådløse
mikrofonsystemer til præsterne og fleksibel, brugervenlig iPad-styring af anlægget. Derudover blev teleslyngen
udskiftet, så kirkerummet nu lever op til de nyeste krav.

Lennart Funch fortæller: ”Med vores nøjagtige computersimulering kan vi bestemme placering af højtaler med
den størst mulige dækning og en optimal lyd, der fuldt ud
kompenserer for den vanskelige akustik, der er i kirker.”
Anlægget kører stereo fra 2 søjlehøjtalere med hver sin
subwoofer. Ved normal talebrug er der perfekt dækning
i alle rækker.
Til musik tilføjer bas og stereoeffekten prikken over i’et
og fylder rummet med alle toner i det hørbare område.
Med kraftig bas, lydmixer og stage-monitorer kan der
nu afvikles koncerter med eget udstyr i en fantastisk
god kvalitet.

NorthStars teknikere er stolte af deres installationer og
lægger stor vægt på, at finish er i høj kvalitet og helst
overgår kundens forventninger.

Derfor var glæden også stor, da graver Claus Lundquist
kunne give følgende tilbagemelding: ”Tak for det flotte
arbejde med installationen I har udført i Hørby Kirke.
Jeg er yderst tilfreds med kvaliteten af monteringen,
men også af lydkvaliteten. Vi har fået rigtig god tilbagemelding fra kirkegængerne - ikke mindst på teleslyngen.”

Maribo Domkirke
Margrethe den Første forærede et stykke jord til kirken
omkring år 1400. Ved landsbyen Skimminge på Lolland
skulle et nyt kloster grundlægges. Formålet var at bygge
et kloster ”i Vor Frues og Sankt Birgittes Hæder”. Klostret
blev anlagt som et dobbeltkloster.
Nonneklostret kom til at ligge mod nord og munkeklosteret syd for kirken. Byggeriet stod færdigt omkring
1470. Allerede i 1416 gav kongen klostret ret til at
anlægge en købstad.

Købstaden fik navnet Maribo. I 1596 overgik klosterkirken til at være bykirke. Det skete, fordi byens egen kirke
brændte samme år. Omkring 1685 flyttede kongedatteren Leonora Christina Ulfeldt ind i det forfaldne jomfrukloster efter 21 års fængsel i Blåtårn. Tretten år senere
døde hun i Maribo. Leonora Christinas gravsten findes
stadig i kirken.
Udover hendes gravsted kan også ses 24 højttalerpositioner, som er fordelt mellem 1-2 meter søjlehøjttalere
og basmoduler. Hele det tidligere lydanlæg er blevet
udskiftet med et mere tidssvarende, som også kan
bruges til live musik. De trådløse mikrofoner og hele
teleslyngeanlægget er ligeledes blevet udskiftet, så
kirken nu har et lydanlæg i absolut topklasse.

Præstø Kirke
Præstø Kirkes særpræg er, at det har et nordreskib og
et søndreskib, som ligger parallelt af hinanden. Næsten
som 2 kirker, der er smeltet sammen.

Det gamle lydanlæg var primært koncentreret om det
nordre skib, som anvendes oftest, men i dag har vi qua
vore Modeler® beregninger løst opgaven, således at
lydanlægget i nordreskib kan fungere selvstændigt. Med
en simpel funktion kan søndreskib kobles på, uden at
det har negativ effekt på taleforståeligheden.
Ifølge sognepræst Hans Jørgen Østergaard, har man nu
opnået en helt unik lyd oplevelse og en taleforståelighed, som er i særklasse.

Kirken er forsynet med i alt 14 stk. Bose kirkehøjttalere.

Opstandelseskirken

Sankt Lukas Kirke

Kirken er tegnet af arkitekt ægteparret Inger og Johannes Exner, dens grundtræk minder om verdens ældste
eksisterende kirke, fødselskirken i Bethlehem fra år 326
og nogle byzantinske kirker fra 500-tallet. Disse kirker
har alle et otte-kantet (ortogonalt), centralt kor. Kirken
blev indviet i 1982.

NorthStars teknikere var i Århus for at installere et nyt
lydanlæg og teleslynge i Sankt Lukas Kirke. Installationen
blev afslutningen på en proces, der har været mere end
2 år undervejs.

Et styrepanel fra Bose udgør “hjernen” i anlægget.
Herfra er det muligt at til og frakoble sidelokalet, styre
mikrofonerne og andre inputs volumen. Derudover kan
sidelokalet bruges uafhængigt af kirkerummet. Bag alteret er der opsat et højttalerstik, så basmodulet kan
tilsluttes alt efter behov.

NorthStar installerede Bose højttalere i hovedskib og
kor, nye mikrofoner og bashøjttalere, så lyden foruden
den bedst mulige taleforståelighed også fik den rigtige
bundklang, til kirkens mange musikaktiviteter. Hele
anlægget bliver nemt betjent med iPad-styring. Endelig
fik både kirkerum og krypten ny teleslynge, så de lever
op til de nyeste krav og fungerer optimalt sammen med
lydanlægget.

Ønsket var et nyt højttaleranlæg i både kirken og det
tilstødende sidelokale. Anlægget i kirkerummet skulle
desuden kunne spille musik i hele frekvensområdet.

Kirken har nu fået et fantastisk fleksibelt og vellydende
anlæg, som både kan bruges til prædiken med stor taleforståelighed og musikarrangementer, hvor alle toner
skal gengives.

For at finde den rigtige lydløsning til kirken valgte menighedsrådet at få rådgivning af en akustiker. Med baggrund
i akustikerens forarbejde valgte menighedsrådet, at
NorthStars løsning til et nyt lydanlæg og teleslynge var
den helt rigtige til kirken.

Seest Kirke

Sankt Nikolaj Kirke i Køge
Nu kan den store kirke i Køge fra år 1325 bryste sig af at
have et af de bedste musik & tale lydanlæg i hele Danmark.

Der var ønsker om musik i kirken, både vokal og fra
afspiller. Men det var kun ved musikarrangementer og
lignende, der skulle være fuldt hørbart frekvensområde.
NorthStar har derfor lavet en helt ny højttalerinstallation, som består af 2 dele: 1) til tale og 2) til musik. Ved
afspilning af musik tilsluttes et mobilt basmodul, som
derved sikrer musisk vellyd. Til deres kor, krybbespil,
konfirmandforberedelse o.lign. er der desuden leveret 6
stk. trådløse mikrofoner i et mobilt rack.
Dermed har Seest kirke fået et fleksibelt lydanlæg, som
kan bruges til meget andet end tale.

Tale kan nu letforståeligt høres i samtlige 1.400 m2, som
kirken udgør, men ikke nok med det, det er også den
første folkekirke, som har fået installeret subwoofere
(bashøjttalere). Med retningsbestemte bashøjttalere er
det muligt at få en fantastisk musikoplevelse i hele frekvensområdet, som tager højde for de svære akustiske
forhold.

Sengeløse Kirke
Kirken er opført omkring 1150 af rå og kløvede kampesten, der i dag skjuler sig bag kirkens hvidkalkede puds.
Kirken har fået installeret 40 højttalere i 22 positioner og 8
basmoduler. Styringen er brugervenligt udført på trods
af de meget avancerede muligheder. Der er 4 forskellige
indstillinger: Tale/musik fra alter, tale fra prædikestol,
sang fra koret og tale kun i alterområde. Derudover er
der mulighed for tilslutning af ekstern musikafspiller.
”Det har været alle pengene værd. Lyden er blevet helt
fantastisk!” siger Claes von Holstein-Rathlou, næstformand
for menighedsrådet.

Kirken er også kendt som location for en reklamefilm
for Totalkredit, hvor Peter Gantzler og Henrik Prip spiller graver og klokker. Det var ikke graveren og klokkeren, der installerede et helt nyt lydanlæg i kirken, men
derimod teknikere fra NorthStar.

Ved indlæggelse af fjernvarme i kirken var både teleslynge
og flere andre kabler blevet klippet over. Derfor måtte
de manglende kabler reetableres. Løsningen blev 4 stk.
single Bose højttalere med 1 delay kæde nede i kirken,
nye trykknapper, bedeslagsmikrofon i klokketårnet, nyt
rackskab og medhør i våbenhuset.

Skørping Nykirke
Skærtorsdag 2015 blev Skørping Nykirke genåbnet efter
godt et års totalrenovering, hvor alt i kirkerummet er udskiftet på nær prædikestol, orgel og døbefont. Mest iøjnefaldende er østgavlens søjler, der giver lys til kirkens nye
alterparti, der er 23 m2 glaskunst af Tróndur Patersson.

Skovlunde Kirke
NorthStar har netop installeret et helt nyt lydanlæg i
Skovlunde Kirke. Lydanlægget er et vigtigt delmål for
Skovlunde Kirkes store udviklingsprojekt, der går under
navnet: ’Effatha! Luk dig op!’ Projektet skal skabe et lyst,
lydt og fleksibelt kirkerum - bl.a. ved at få et moderne
lydanlæg, så der kan høres fra alle kirkens siddepladser.

NorthStar blev valgt som leverandør af det nye lydanlæg,
der omfatter en skræddersyet løsning med Bose højttalere i en kvalitet, der sikrer høj taleforståelighed og optimal lyddækning. Et basmodul giver perfekt bundklang
ved musikgengivelse og en helt ny teleslynge opfylder de
nyeste krav, så de hørehæmmede kan få den bedst mulige
oplevelse. Lydanlægget betjenes med en iPad, der er den
mest brugervenlige løsning, man kan få i dag.

På Skovlunde Kirkes hjemmeside fortæller sognepræst
Karsten Lundbeck Garne, at ”vi er stolte af at kunne
fortælle, at vi netop har fået installeret et nyt lyd- og højtalersystem i både kirkerummet og i vores lokaler i kirkecenteret – både i studiekredslokalet, pejsestuen og i vores
lokaler i kælderen. Jeg er sikker på, at det nye udstyr vil
opleves som en forbedring, og håber at mange vil komme
til gudstjeneste og opleve og høre det som en forbedring.”
Menighedsrådsformand Lars Green Bach understreger:
”Og når et lydanlæg af samme type har givet englelyd i
Roskilde Domkirke, er jeg fuld af fortrøstning i forhold til,
at vi også kan få en rigtig god lydoplevelse i vores egen
’lokale domkirke’.

To uger før var NorthStars teknikere på plads for at installere et helt nyt Bose lydanlæg i kirkerummet. Lydanlægget er designet, så lydgengivelsen er optimal i hele
kirken og et basmodul sikrer, at musikgengivelse bliver
en oplevelse med den korrekte bundklang. Med et kontrolpanel programmeret på en iPad betjenes anlægget
med markedets mest brugervenlige løsning. Og endelig
garanterer teleslyngen, at de hørehæmmede får den
bedst mulige oplevelse, da den opfylder de nyeste krav.

Et par fastmonterede kamera sender direkte billeder til
en skærm på pulpituret fra henholdsvis kor og prædikestol, alt efter hvor præsten står.

Om Skørping Nykirkes renoverede kirkerum siger sognepræst Lise Nedergaard til TV2Nords program ’Vorherre
bevares’: ”Det er noget af det smukkeste, jeg har set. Det
er blevet så fint, og det overgår alle forventninger.”

Fra NorthStar fortæller direktør Lennart Funch: ”Det
har været spændende at være en del af en så omfattende
kirkerenovering lige fra de første samtaler med arkitekt
Søren Kibsgaard og menighedsformand Finn Munk - til at
se det endelige resultat, som er blevet fremragende.”

Stenmagle Kirke
Stenmagle kirke er den største kirke i Stenlille kommune.
Kirken er begyndt opført engang i 1100-tallet, men
bygningen i dag er resultatet af århundreders om- og tilbygninger. Oprindeligt stod kun en bygning i romansk stil
med 2 rum: Skibet og koret. Der var 2 indgange: En til
mændene på sydsiden, og en til kvinderne på nordsiden.

De 2 teknikere fra NorthStar benyttede indgangen fra
sydsiden, da der skulle installeres lydanlæg i kirken. Kirken havde ikke tidligere et lydanlæg, hvilket bevirkede,

at præsten var nødsaget til at tale meget højt, så også
dem i sideskibet kunne følge med.

”Jeg er utrolig glad for, at vi nu endelig har fået et højttalersystem i kirken”, udtaler menighedsrådsformand
Gert Lidsmoes. ”Jeg har ellers altid været skeptisk over
for højttalere i kirker, for jeg synes de ofte både har set
klodsede ud og har givet en underlig metallisk og rungende lyd. Men jeg er virkelig glad for denne løsning,
der giver en så god lyd, at man har lyst til at have det
hjemme i dagligstuen”, slutter Gert Lidsmoes med et
glimt i øjet.

Sønderholm Kirke
Sønderholm Kirke, som med stor sandsynlighed har
Danmarks ældste kirkedør fra år 1050, kan nu slå
dørene op til moderne vellyd installeret af NorthStar.

Som altid ved NorthStar tibud havde menighedsrådet
mulighed for at høre anlæggets endelige resultat inden
installation.

Anlægget gengiver tale perfekt og er fremtidssikret med
mulighed for musikgengivelse i form af en basoption.
Organisten har fået forbedret arbejdsforhold med et medkig-kamera, som viser kirkerummet, så hun ikke behøver
at dreje sig for at følge med i de kirkelige handlinger.

Store Heddinge Kirke (Sankt Katarina)
Kirken er med sit karakteristiske ottekantede skib –
oktogonen – blandt de mest særprægede kirkebygninger
fra middelalderen.
Der var utilfredshed med den tidligere lydinstallation,
derfor blev NorthStar bedt om at rette op på problemet.
Højttalere blev flyttet, nye trådløse mikrofoner installeret og en digital signalprocesser implementeret for
optimal taleforståelighed.
Efterfølgende udtalte menighedsrådsmedlem Kenny
Hammer ” Vi er meget glade for, at I har lavet det til
os. I burde næsten opsætte et skilt i kirken, hvorpå der
står: ’Dette lydanlæg er leveret af NorthStar.’ Vi skal i
hvert fald nok reklamere for det.”

Østervangkirke Glostrup
Kirken blev opført i 1970, og er en af Danmarks kun 7
rundkirker. Det er den første rundkirke i Danmark, som er
opført i nyere tid. Den er tegnet af arkitekt Holger Jensen.

NorthStar har installeret et helt nyt lyd- og teleslyngeanlæg, som både kan bruges i kirken og i menighedssalen.
Ved hjælp af en omskifter kan lokalerne lydmæssigt slås
sammen, eller bruges hver for sig.

De 2 meter søjlehøjttalere, som er installeret i kirken, er
blevet indfarvet efter kundens ønske, så de danner en
helhed med resten af interiøret.

Mærk lyden

Kirkers akustik og visuelle krav gør, at lydanlæggene her skal være helt specielle. De skal fremstå visuelt neutralt
og samtidig gengive den bedst mulige taleforståelighed, så alle kan høre og forstå de talte ord.
De fleste har oplevet, hvordan almindelig tale i det kirkelige rum let flyder sammen og bliver uforståelig. Dette
skyldes kirkers store, hårde reflekterende flader, som kaster lyden frem og tilbage og derved giver nogle meget
lange efterklangstider. De akustiske forhold kan der sjældent ændres ved. Derfor designer og projekterer NorthStar
lydanlægget, så forstyrrende ekko undgås uden at gå på kompromis med lyddækningen, så alle i kirken får en
god oplevelse.
Med Bose® Modeler® computersimulering undgår vi alle faldgruber og finder frem til den optimale placering af
højttalerne. Som noget helt enestående kan NorthStar præsentere resultatet med Auditioner® teknologi, der giver
vores kunder mulighed for at lytte til det endelige lydbillede, inden lydanlægget købes ind.
I en kirke er det ikke nok med et højttaleranlæg. For de hørehæmmede er et teleslyngeanlæg en nødvendighed.
NorthStars teleslyngeanlæg opfylder de nyeste krav efter gældende DS/EN 60118-4 norm. Et teleslyngeanlæg
kan gå ud af justering, derfor er det vigtig, at man vedligeholder det.
Kontakt os for at få en tilstandsrapport om jeres nuværende anlæg opfylder kravene i normen.
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