messenyt
2013

DIMEX ApS - Officiel repræsentant for
Messe Frankfurt i Danmark og Island

En verden af musik, lys og lyd
Fra den 10. til 13. april 2013 spilles der op i Frankfurt am Main til
Musikmesse 2013 og ProLight+Sound 2013, verdens to største og mest
internationale messer for musikinstrumenter, noder, lyssætning samt lydog sceneteknik. Ny og mere overskuelig halstruktur.
n I april måned 2013 afholdes verdens
to førende, professionelle musikmesser i Frankfurt: Musikmesse 2013 og
ProLight+Sound 2013. Der er ikke blot tale
om de største ordremesser af sin art, også
som informations- og kontaktbørser har
Musikmesse / ProLight+Sound skabt sig
et ry, som stedet hvor de internationale
kontakter etableres. På årets messe er de
forskellige produktgrupper placeret i andre
haller end tidligere for at give de besøgende et bedre flow gennem messen.
Musikmesse 2013 får cirka 1.500 udstillere fra 50 lande og ProLight+Sound 2013
får cirka 880 udstillere fra 40 lande. Der
forventes omkring 70.000 besøgende fra
hele verden til de to messer.

Der vil på fagmessedagene kun være
adgang for professionelle besøgende. Til
den professionelle gruppe regnes også
professionelle musikere og dirigenter samt
musiklærere fra musikskoler og universiteter. Adgangskort giver adgang til begge
messer.

Musik og sceneteknik
Musikmesse 2013 omfatter akustiske og
elektroniske musikinstrumenter, musiksoftware og -hardware, noder, udstyr og tilbehør. I lighed med tidligere år er hallerne
opdelt i en række temaparker, dækkende
alle messens fagområder. I lighed med
sidste år vil der på Musikmesse 2013 igen
være en specialudstilling ’musikbiz’ hvor

Arrangementer for både
professionelle og amatører

I forbindelse med Musikmesse 2013 og
ProLight+Sound 2013 afholdes der en lang
række specialarrangementer. Der er blandt
andet mange workshops, live-forestillinger
og koncerter. Blandt andet afholdes ”Musikbiz Congress”, der fokuserer på den forretningsmæssige side af musikbranchen.
På særudstillingen ”music-4kids” afholdes
der en række musikarrangementer specielt
for børn.
Parallelt med fagmessen ProLight+Sound
afholdes konferencen “Prolight+Sound
Conference”, der er opdelt i sektorerne:
Event Technology, Media Systems og VDT
Academy.
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”ensemble” Totalleverandører
hal 3.0, 5.0 og Forum 0
”beat” Percussioninstrumenter, tilbehør		hal 3.0
”pickup” El-guitarer og -basser, tilbehør
hal 3.0 og 4.0
”bow” Strengeinstrumenter, tilbehør
hal 3.1
”nota” Noder, litteratur		hal 3.1
”tab” Harmonikainstrumenter,
akustiske og semi-akustiske guitarer
hal 3.1 og 4.1
”wind” Træ- og messingblæseinstrumenter		hal 4.1
”midi” Keyboards, digitale klaverer,
synthesizers, orgler, tilbehør		hal 5.0
”forte” Pianoer, historiske keyboard instrumenter hal 5.0
”remix” DJ-udstyr, tilbehør
hal 5.1
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Musikmesse 2013 og ProLight+Sound 2013
er både specialmesser og ordremesser.
Man skelner således mellem fagmessedagene fra onsdag til fredag og publikumsdagen lørdag, hvor der er forskellige publikumsarrangement over temaerne musik og
koncerter.
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alle musikbranchens aktører og organisationer kan udstille.
Parallelt med Musikmesse 2013 afholdes
ProLight+Sound 2013, verdens største,
internationale fagmesse for professionel
lys-, lyd- og sceneteknik. ProLight+Sound
2013 har sin egen indgang ved Galleria,
men der er også direkte adgang fra Musikmesse 2013.
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”Audio and Sound Systems”. Stationært og
mobilt lydudstyr, studieteknik, festinstallationer,
mikrofoner, effekter
hal 8.0
”Light and Stage”. Sceneteknik, traverssystemer,
professionelt lysudstyr, Displays, video,
laser, teater- og studielysudstyr, effekter
hal 9.0
NY ”Light and Sound Systems”. Displays, video,
belysning, audio, produktionsudstyr, broadcast,
teater- og studielysudstyr		hal 9.1
”Light and Effects”. Show- og scenebelysning,
lasereffekter, traverssystemer
hal 11.0
“Publishers, associations, service providers” Galeria 0 og 1
“Eventplaza”
hal 11.0 nord
Concert Sound Arena, Portable Sound Arena,
Mobile stages and tent systems
Outdoor area
hal 9.0.T og 9.1
“Prolight+Sound Conference”

Se mere på www.musikmesse.com og www.prolight-sound.com
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Kort og godt
KATALOG
Kataloget med udstillere og produkter
udkommer ca. 2 uger før messen.
Kataloget koster 20 EU og 11 EU i forsendelse til Danmark. Partoutkort udløser gratis katalog, der kan afhentes på messen.
Katalogerne kan købes ved messens indgangskasse eller bestilles på:
online-tickets@messefrankfurt.com
Tlf. +49 69 7575 4010
Fax +49 69 7575 4000
Dimex har få kataloger til salg, cirka 14.
dage før messestart. Ring eller skriv til os.

For den besøgende på en messe er planlægning af besøget en af de væsentligste
forudsætninger for, at besøget bliver en
succes. Ikke blot skal selve rundgangen på
messen planlægges, men også transport
til og fra messen, hotelophold, bespisning
osv. er vigtige faktorer, der skal tages hensyn til.
Messeområdet i Frankfurt er stort, og
mulighederne for at få et godt ophold i
Frankfurt er mange. I det følgende er der
nogle nyttige oplysninger om messen samt
adresser og telefon- / faxnumre, hvor yderligere oplysninger kan fås.
ÅBNINGSTIDER
10. – 13. april 2013 kl. 9.00 – 18.00
I dagene 10. – 12. april 2013 er Musikmesse
2013 og ProLight+Sound 2013 lukkede fagmesser for professionelle besøgende. Den
13. april er der åbent for andre besøgende.
ONLINE-ADGANGSKORT
Adgangskort bestilles online på: www.
tickets.messefrankfurt.com/ticket/en. Når
adgangskortet er betalt, kan man selv printe det ud. På den samme hjemmeside kan
modtagne invitationer fra udstillere også
ombyttes til adgangskort.
Alle adgangskort giver adgang til gratis
transport til og fra messen med de offentlige transportmidler inden for Rhein-MainVerkehrsverbunds (RMV) takstområde.
Personlig legitimation skal kunne fremvises. Yderligere informationer om RMV på:
www.rmv.de.
Priserne for adgangskort er:
Dagskort: 29 EUR (forsalg).
45 EUR (købt på messen)
Partoutkort: 46 EUR (forsalg).
69 EUR(købt på messen)

SERVICE-CENTER
Messens Service-Center er beliggende på
2. og 3. sal i ’Torhaus’. I servicecentret er
der tolke- og sekretærservice, kopiservice,
postkontor, turistkontor samt kontor for
reservation af eksempelvis teaterbilletter,
hotelværelser eller billeje. Endvidere findes
der supermarked, forretninger, børnehave,
puslerum, frisør, arbejdsrum, internet Café
m.v.
COMPASS
Messe Frankfurts informationssystem,
Compass, kan hjælpe med at finde bestemte udstillere, produkter, informationer om
udstillere, opstille lister over udstillere samt
oplyse omkring f.eks. hoteller og restauranter i Frankfurt området.
Compass informationsstandene er beliggende rundt på hele messeområdet.
NAVIGATOR - SMARTPHONE APP
Navigator er messens smartphone guide
for de besøgende. Her finder man let udstillere, halplaner, nyheder mv. Hent din
gratis App på APP store og Android market
ved at søge messens navn + navigator.
GRATIS INTERNET
Messe Frankfurt er den første tyske messe
arrangør, der fra og med januar 2012 stiller
gratis trådløs WiFi internetadgang til rådighed på hele messeområdet. Det eneste
der kræves er en bærbar computer eller en
smartphone med standard WiFi opkobling
mulighed. Gratis internet adgang betyder
internationale gæster kan undgå dyre
roaming-takster hos teleselskaberne.
RESTAURANTER
På messeområdet findes der 18 restauranter og barer, hvor der serveres alt fra
forfriskninger, sandwich og pølser til den
finere internationale gastronomi.

HOTELLER OG PRIVATVÆRELSER
Ønsker om værelser kan sendes til:
Tourismus & Congress GmbH
Tlf. +49 69 2123 0808
Fax +49 69 2124 0512
e-mail: info@infofrankfurt.de
www.tourismus-frankfurt.de
TRAFIK
Der findes gode trafikforbindelser til og fra
messeområdet samt på selve messeområdet.
Fra Frankfurts lufthavn går der S-tog til
Frankfurt Hauptbahnhof og videre hvert 5.
minut til messens egen station i servicebygningen ’Torhaus’.
På selve messeområdet kører shuttlebusser mellem hallerne, ligesom man kan
benytte det rullende fortov Via-Mobile.
DSB Udland har daglige direkte nattog til
Frankfurt. DSB Udland har tlf. 7013 1418.
Hvis man kommer med bil til Frankfurt, er der ved alle udkørsler fra motorvejene skilte, der fører til ’Messe’ eller
’Messe Frankfurt’. Fra parkeringsområdet
’Rebstock’ er der gratis busser til messen.
Inden for Frankfurts motorringvej er der en
miljøzone, der kræver en speciel mærkat i
bilens forrude. Som besøgende og udstiller
er det dog muligt at køre til og fra messen
i bil uden denne mærkat. Læs mere om
dette på www.messefrankfurt.com. eller
www.umweltzone.frankfurt.de
UDSTILLERSERVICE
Dimex ApS formidler kontakt vedrørende
standopbygning, indretning af stande, leje
af møbler, hotelreservation etc.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Yderligere oplysninger om messerne i
Frankfurt samt Messe Frankfurts øvrige
messer i hele verden, kan fås hos Messe
Frankfurts danske repræsentant:
DIMEX ApS
Staktoften 20
2950 Vedbæk
Tlf. 3940 1122
Fax 3940 1995
E-mail: dimex@dimex.dk
www.frankfurtmesse.dk
På internettet kan der findes yderligere
oplysninger om messerne i Frankfurt am
Main på adressen:
www.musikmesse.com og
www.prolight-sound.com

Adgangskort kan bestilles på: www.tickets.messefrankfurt.com/ticket/en

