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Auditorier  

Billede Beskrivelser for Auditorier i Bygning G 

   

G211 Aud. 2 til 80 personer  
(information om kabler og tilkobling på næste side) 
 
1 projektor med eksponering til 1 lærred og højtalere. 
1 håndmikrofon 
1 kindmikrofon 
 

1 pult med CUE styringstouchskærm. SMART podiumskærm og plads til 
computer og papirer. 
Vejledninger til projektortilkobling og mikrofoner samt gæstenetværk 
 

 
 
 
 
VIGTIGT! Automatisk slukning af projektor: Såfremt projektor ikke er 
aktiv, slukker den automatisk kl. 22:00. Den kan tændes igen som ved 
opstart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G210 Aud. 3 til 157 personer 

(information om kabler og tilkobling på næste side) 
 
1 projektor med eksponering til 1 lærred og højtalere. 
1 håndmikrofon 
1 kindmikrofon 
 

1 pult med CUE styringstouchskærm. SMART podiumskærm og plads til 
computer og papirer. 
Vejledninger til projektortilkobling og mikrofoner samt gæstenetværk 
 
 

1 flygel 
 
 
 
 
VIGTIGT! Automatisk slukning af projektor: Såfremt projektor ikke er aktiv 
slukker den automatisk kl. 22:00. Den kan tændes igen som ved opstart. 

http://www.via.dk/om-via/kontakt/lokaleudlejning
mailto:holstebro.lokaler@via.dk


 
VIA University College Campus Holstebro 
Auditorier, møde- og undervisningslokaler 

 

Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro  Information om VIA lokaler 

For information om ledige auditorier og lokaler kontakt  holstebro.lokaler@via.dk             04.07.2019 

 

    

G210 Aud. 2 og G211 Aud.3 lagt sammen 237 personer 
(information om kabler og tilkobling se neden for) 
 
2 projektorer eksponering til 2 lærreders med samme billede. 
Højtalere. 
2 håndmikrofon 
2 kindmikrofon 
 
Der er 2 pulte, men det er kun den ene der kan styres fra. 
1 pult med CUE styringstouchskærm. SMART podiumskærm og plads til 
computer og papirer. 
Vejledninger til projektortilkobling og mikrofoner samt gæstenetværk 

 
 
 
VIGTIGT! Automatisk slukning af projektor: Såfremt projektor ikke er aktiv 
slukker den automatisk kl. 22:00. Den kan tændes igen som ved opstart. 

 

  

G210 Aud. 2 og G211 Aud.3 lagt sammen med et 
yderligere gulvplads så der tilsammen er plads til 
440 personer 
(information om kabler og tilkobling se neden for) 
 
I hvert af de 2 auditorier er der følgende udstyr: 
2 projektorer eksponering til 2 lærreders med samme billede. 
Højtalere 
2 håndmikrofon 
2 kindmikrofon 
 
Gulvplads: 
1 projektor eksponeret til 1 lærred og højtaler. 
1 håndmikrofon 
1 kindmikrofon 
 
Alle 3 projektorer eksponering til 3 lærreders med samme bilede. 
 
Pult med CUE styringstouchskærm. SMART podiumskærm og plads 
til computer og papirer. 
Vejledninger til projektortilkobling og mikrofoner samt 
gæstenetværk 
VIGTIGT! Automatisk slukning af projektor: Såfremt projektor ikke 
er aktiv slukker den automatisk kl. 22:00. Den kan tændes igen som 
ved opstart. 
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Prismesalen i bygning C  
(information om kabler og tilkobling se neden for) 
 
Opstilling v/borde op til ca. 140 personer 
Opstilling på stolerækker max. 300 personer 
 
1 projektor eksponering til 1 lærred og højtalere 
1 håndmikrofon (kræver særskilt tilkobling) 
1 kindmikrofon 
 
1 pult plads til egen computer og papirer. 
 
Vejledninger til projektortilkobling og mikrofoner samt 
gæstenetværk 

 

Undervisningslokaler  
Alle undervisningslokaler har AV-udstyr med mulighed for tilkobling med VGA/jackstik kabler til egen medbragt 

computer.  

 

Billede Beskrivelser for undervisningslokaler  
 

  

Undervisningslokaler i forskellige størrelse op 
til 56 personer   
(information om kabler og tilkobling på næste side) 
 
1 projektorer med eksponering til 1 lærred og højtalere. 
1 kindmikrofon 
 

1 pult plads til computer og papirer. 
VGA stik til computer og jackstik til lyd. 
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Mødelokaler  

Alle mødelokaler har AV-udstyr med mulighed for tilkobling med VGA/jackstik til egen medbragt computer. 

Billede Beskrivelser for mødelokaler  
 

 

Mødelokaler A232 til 24 personer   
(information om kabler og tilkobling på næste side) 
 
1 projektor med eksponering til 1 lærred og højtalere. 
 
 

VGA stik til computer og jackstik til lyd. 
 
 

 

Billede                  Beskrivelser for mødelokaler  
 

  
 
 

Mødelokaler C412 til 12 personer   
(information om kabler og tilkobling på næste side) 
 
1 projektor med eksponering til 1 tavle og højtalere 
 

VGA stik til computer og jackstik til lyd. 
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Kantineområder  

Billede                  Beskrivelser for mødelokaler  
 

 
 

 

 
 
Kantineområde i Bygning A op til 300 personer  
 

Kontakt os for tilbud 

 
 
 
 
 

Kantineområde i Bygning G op til 100 personer 
 

Kontakt os for tilbud 

 

Klatrevæg  

Billede                  Beskrivelser for mødelokaler  
 

 

 
 
 

Klatrevæg i Boldsalen  
(se priser i særskilt prisblad for Campus Holstebro) 
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Alle auditorier har mikrofoner og tilkoblingsmuligheder, som vist her nedenfor. 

  

  

Adgang til VIAs gæste netværk 
1) Vælg VIAguest som netværksforbindelse på din computer. 

2) Åbn din browser og gå på en hjemmeside, så kommer der automatisk en login side frem.  

3) Vælg fanen SMS –  indtast dansk telefonnummer og klik Send SMS.  

4) Du modtager nu en SMS med engangskode til det trådløse netværk. 

 

Billede Beskrivelse af kabler, tilkobling og mikrofoner i Auditorier 

 

Tilkobling til computer m.v. med VGA-stik eller med HDMI kabel (billede og lyd) 
 
Nem tænd/sluk/mute og volumejustering (2 x AA batterier. Batterier er i auditoriet) 
 
Ved booking af begge auditorier er der mulighed for brug af 2 Håndmikrofoner 

 

1 Headmikrofon. Trådløse.  
Nem tænd/sluk/mute og volumejustering (2 x AA batterier. Batterier er i auditoriet) 
 
Ved booking af begge auditorier er der mulighed for brug af 2 headmikrofoner. 

 

 
Tænd og sluk panel som findes både i Auditorium 2 og 3 i bygning G. 
Vejledning forefindes i lokalet. 
 
 
 
 
 
 

BEMÆRKNINGER Medbring egen computer og eventuelle adapters, med tilkoblingsmulighed til 
HDMI eller VGA/jackstik.   
Vær opmærksom på deadlines for booking af ekstra udstyr og support. 
Ønskes yderligere udstyr eller support i forbindelse med lokaleleje se venligst særskilt prisblad for 
Campus Holstebro.  
 

http://www.via.dk/om-via/kontakt/lokaleudlejning
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