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Uddannelsen henvender sig til dig, der 

har lyst til at arbejde med den tek niske 

side af Eventbranchen. En branche som 

er vokset ud af musikbranchen, og nu 

har etableret sig med udsigt til en kraf-

tig fremtidig vækst.

Branchen efterspørger veluddannede 

medarbejdere. Medarbejdere, der kan 

sit håndværk, kan håndtere den nyeste 

teknologi inden for faget, og som tør gå 

forrest med nyskabende og anderledes 

løsninger. Men også medarbejdere der 

kan håndtere en hverdag, hvor ingen 

dage er ens, og hvor udfordringerne står 

i kø!

Uddannelsen er bygget op således: 

kommer du fra 9 eller 10 klasse starter 

du på grundforløb 1. Har du en anden 

uddannelse eller erhvervserfaring kan 

du starte direkte på grundforløb 2. Efter 

grundforløbene består uddannelsen af 

skoleundervisning og praktikophold. 

Hovedforløbet tager 3,5 år, hvoraf de 40 

uger foregår på skole.

Eventteknikeruddannelsen er udviklet 

og udvikles fortsat på EUC Nord i Frede-

rikshavn.

Med mulighed for afstigning efter 2 år 
som teater-, udstillings- og eventteknisk 
produktionsassistent.
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Eventafdelingen udbyder også et 

omfattende efteruddannelsesprogram







Som alle andre erhvervsuddannelser, er 

eventteknikeruddannelsen også base-

ret på at væsentlige dele af uddannelsen 

foregår som praktik i en virksomhed. 

Her bliver du en del af en arbejdsplads og 

kommer godt i gang på arbejdsmarkedet. 

Som bekendt er adgangen til en prak-

tikplads en forudsætning for at komme 

videre fra grundforløbet, og dermed en af 

“nåleøjerne” i erhvervsuddannelserne. 

Skolepraktik

For at sikre flest mulige en praktikplads 

har vi nu fået muligheden for at tilbyde 

skolepraktik. Der er etableret en virk-

somhed – Eventteknik Nord, som vil 

varetage denne funktion fremover. Vi 

kan garantere, at alle elever bliver udfor-

dret til at løse mange spændende opga-

ver, som giver alle elever den erfaring og 

sikkerhed, der kendetegner en professio-

nelt uddannet eventtekniker.

Eleverne, der er i skolepraktik, får base 

i Maskinhallen, som hører under Arena 

Nord, og vil herfra kunne udføre deres 

praktikforløb sammen med en instruktør 

fra skolen.

Er du træt af 

at være autodidakt? 

– Viste du at EUC Nord også 

tilbyder efteruddannelse 

inden for eventteknik?

Tag på kursus i fx 

rigning, højderedning og 

lyd- & lysteknik.

Du kan læse mere om 

vores mange tilbud på

efteruddannelse.dk

. 

Efteruddannelse
hos eventteknikerne

Praktik



grundFORLØB 2
  20 uger

• Matematik
• Dansk
• Lydteknik
• Lysteknik
• AV-teknik
• Lokationsteknologi

• Ellære & elektronik
• Praktisk produktion
• Arbejdsmiljø
• Førstehjælp
• Brandbekæmpelse

MULIGHED FOR AT AFSLUTTE MED EN PRØVE, OG DERMED BLIVE... 
– teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent

02. HOVEDFORLØB
  10 uger

• Gaff eltruckcertifi kat
• Surring
• Lagerstyring
• Stand-, scene- og 
 Lokationsteknologi
• Lysteknik
• Lydteknik
• Valgfag

03. HOVEDFORLØB
  10 uger

• Projektgennemførelse
• Musik for eventteknikere
• Stil og idehistorie
• Lyd- eller lysspeciale
• Valgfrie specialefag
• Ekspertniveau

04. HOVEDFORLØB
  10 uger

• Projektgennemførelse
• Musik for eventteknikere
• Lyd- eller lysspeciale
• Valgfrie specialefag
• Ekspertniveau
• Svendeprøve

01. HOVEDFORLØB
  10 uger

• Engelsk
• Kommunikation 
 og samarbejde
• Lys, lyd & AV-teknik
• Ellære
• Elektronik
• Stand-, scene- 
 og lokationsteknologi
• Valgfag
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Valgfag: Nørdefag, støttefag, erhvervsfag 2



Teater-, udstillings- og eventtekniker

euc nord tlf. 7224 6000

se mere på www.eventtekniker.dk

EUC Nord har mulighed for at tilbyde 

skolehjemsplads til elever med uddannel-

ses aftale, hvis daglige transporttid mellem 

hjem og skole overstiger 5 kvarter.

Yderligere information om skolehjemmet 

– kontakt Mette Berg på telefon 7224 6413. 

Der er også mulighed for at bo på kollegium.

Ønsker du yderligere oplysninger om 

uddannelsen, eller det at have en lærling, er 

du meget velkommen til at kontakte.

Uddannelsessekretær 

Susanne Elling Jørgensen
på telefon 7224 6412

Praktikpladskonsulent 

Jeanette Graarup Jensen 
på telefon 7224 6550 

Underviser 

Niels Østergaard 
på telefon 7224 6475

Uddannelsen til eventtekniker foregår på EUC Nord i Frederikshavn. Her 
har vi opbygget et rigtigt godt skolemiljø med mulighed for både fagligt og 
kammeratligt samvær - også om aftenen.
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