
 
 

 

ENTERTAINMENTRIDER 
Senast uppdaterad 2022-5-21 

 
Välkommen ombord på M/S Viking Grace! Vårt mål är att erbjuda underhållning av hög kvalitet samt bjuda varje passagerare 
på en unik kryssningsupplevelse. Den här ridern innehåller viktig information som artister behöver, eventuella övriga direktiv 
ges av kryssningschefen ombord. Vi förutsätter att samtliga artister och orkestermedlemmar läser igenom och känner till den 
här informationen. 

 
ENTERTAINMENT CREW: 
Kryssningschef:  
Ansvarar för all underhållning ombord och är artisternas närmaste kontaktperson. Kryssningschefen söker upp er när ni väl är 
ombord på fartyget och nås på följande telefonnummer: Telefon ombord: 1062/1042, Mobil: +358 40 672 1412. e-post: 
kryssningschef.grace@vikingline.com. 
 
AV-tekniker:  
Ansvariga för all ljud- och ljusteknik. AV-teknikerna träffar ni också genast när ni kommer ombord och de hjälper till med alla 
tekniska detaljer, soundcheck etc. AV-teknikerna assisteras av fartygets DJ. 
Stageplot och kanallista kan skickas till avtekniker.grace@vikingline.com. Telefon ombord: 1125/1123/1122 
 
Entertainers:  
Fungerar som fartygets värdar på scenen samt tar hand om övriga programpunkter ombord. Telefon ombord: 1025/1027, 
Kids Entertainer 1045. 
 
OMBORDSTIGNING OCH LOAD-IN: 
Viking Grace anlöper normalt Åbo varje dag kl. 19.50 och avgår samma kväll kl. 20.55 (finska tider). Stockholm anlöps 
normalt kl. 7.30 och avgången sker samma morgon kl. 8.45 (finska tider). 

 
För att få gå ombord krävs visitorkort som fås från terminalens information (Åbo) eller terminalvakten (Stockholm). 
Orkesterbussar/fordon får ej följa med ombord utan måste parkeras på av terminalpersonalen anvisad plats i hamnen. 
Terminalpersonalen förser er med skrindor att föra ombord er utrustning i och visar er vägen till landgången. Koden till låset för 
skrindorna är 333. Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda bärhjälp, p.g.a. den korta hamnpausen. 
 
Väl ombord väntar AV-teknikerna på er i Club Vogue på däck 10 i aktern. Observera att load-in och soundcheck påbörjas 
omedelbart efter att ni kommit ombord om inte annat överenskommits i förväg! Eventuella anhöriga och gäster ber vi vänta i 
Retro Bar på däck 10 tills hytterna städats. 
 
I informationen på däck 9 finner ni ett kuvert adresserat till er. Kuvertet innehåller hyttnycklar, personalkort, speltider för den 
första kryssningen samt annan viktig information. Speltiderna finns i fortsättningen hängande på väggen i mässen. 
 
KOST OCH LOGI: 
Hytter: 
Ombord bor ni i för artister avsedda passagerarhytter. Vi ber er ta detta i beaktande med tanke på ljudvolym och ordning. Av 
säkerhetsskäl är det viktigt att alla bor i den hytt som de tilldelats. På ankomstdagen får ni tillgång till hytterna så fort 
hyttstädningen är klar (senast vid avgång). 
Det är rökförbud i samtliga hytter och vid skadegörelse debiteras en avgift på minst 120 Euro. Rökning är tillåten endast i 
mässens rökrum samt på för passagerarna anvisade platser (även elektriska cigaretter). 
Observera att datakabeln inte får kopplas ur (detta orsakar störningar i hela fartygets TV-system)! 

PERSONKORTET SKALL ALLTID BÄRAS SYNLIGT I SAMTLIGA 
PERSONALUTRYMMEN! 

(Det räcker ej att det tas fram på förfrågan) 
ALLA ARTISTER FÅR LÅNA EN HÅLLARE FRÅN INFORMATIONEN PÅ DÄCK 9. KOM 

IHÅG ATT RETURNERA DEM TILL INFORMATIONEN ELLER BACKSTAGE I CLUB 
VOGUE INNAN NI LÄMNAR FARTYGET! 

PGA AV DE KORTA HAMNUPPEHÅLLEN BÖR SAMTLIGA ARTISTER 
STÅ OCH VÄNTA VID LANDGÅNGEN OCH VARA KLARA ATT GÅ 
OMBORD OMEDELBART NÄR FARTYGET ANLÖPER HAMNEN! 
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På er avresedag påbörjas hyttstädningen kl. 06.30 mot Stockholm och mot Åbo kl. 17.30. Artisthytter som används längre än 
en vecka städas även varje lördag från och med klockan 14.30 framåt. 
 
VI BER ER VÄNLIGEN UNDERLÄTTA STÄDNINGEN GENOM ATT FÖRA EVENTUELL DISK TILLBAKA TILL MÄSSEN 

OCH PLOCKA IHOP ERA TILLHÖRIGHETER! 
 
Dörrkoder: 
Personkortet används för att komma in till personalutrymmen. Kortets kod är innehavarens födelsedatum (t.ex. 2105 om 
personen är född den 21.5). Fungerar inte kortet, kontakta purseriet vid informationen. 
 
Mat och dryck: 
Besättningens mäss (matsal) finns midskepps på däck 6 bakom kodlåsta dörrar. OBS! Personkortet måste vara synligt i 
mässen, röda korthållare hittas i Vogue backstage, vänligen returnera den före hemgång. Mässen är öppen dygnet runt och 
erbjuder alltid drycker och tilltugg. Varma måltider serveras tre gånger per dag. Allt detta är gratis för artister. Samtliga som 
äter i mässen förväntas städa upp efter sig och själva föra bort sin disk.  
 
Måltidstider i mässen (finska tider):  
Frukost  (kl. 6.00-09.30) 
Lunch (kl. 11.00-13.00) 
Middag (kl. 16.00-18.30) 
Nattmat (kl. 21.30-24.00, fred & lörd -01.00) – i en skild värmekärra inne i pentryt 
 
I mässens pentry finns det en lista för specialdieter, som var och en skall fylla i sitt namn om man inte kan äta den normala 
maten. Skriv dit också din diet och när du är på jobb. Då ditt namn finns på listan är det enkelt för personalkocken att veta 
mängder. Obs! Den vegetariska maten som finns i värmevagnen är bara gjord till de personer som anmält sitt namn och inte 
åt nån annan. 
 
Gym och Bastu: 
Besättningens gym och bastu finns på däck 2. Där finns också ett dagrum som kan användas för att t.ex. se på film. Till 
personalutrymmena på däck 2 tar man sig från förliga trapphuset på däck 5. Dörren med kodlås ligger på höger sida om 
hissarna, där tar ni trapporna ner till tvåan. 
Observera att besättningen alltid har förtur till bastun och gymmet. Artisterna får inte ta med gäster till gymmet och 
bastuavdelningen..  
 
Spa: 
Vi har ingen personalrabatt i fartgets spa, men det går bra att boka tid och betala ordinarie pris. Fartygets spa ligger på däck 
11. 
 
Tvättstuga: 
Besättningens tvättstuga finns bakom kodlåsta dörrar på däck 6. Instruktioner för tvättmaskinernas användning hittas på 
dörren, vänligen bekanta er med dem innan ni använder tvättstugan! 
 
Allmänna utrymmen: 
Ni har rätt att röra er fritt ombord i samtliga allmänna utrymmen. Eftersom våra passagerare ser er som ombordanställda 
hoppas vi att ni uppträder med högsta professionalitet även då ni ej står på scenen. I fartygets restauranger gäller ordinarie 
priser. 
 
In/utpassering: 
Vill man som ombordvarande artist gå ut under hamntid, så kan man med övrig personal gå på/av via landgången. 
Observera den korta tiden vi ligger i hamn och kom ihåg att ta med personkortet och hålla det synligt! 
 
Sjukvård: 
Ombord finns paramedics som hjälper er vid akuta sjukdomsfall. Samtliga artister bör själva ta med sig sina egna mediciner. 
Receptbelagda mediciner som ger en allmänpåverkan skall kunna redovisas med uppvisat recept. Fall av magsjuka är ni 
skyldiga att rapportera omedelbart! 
 

 
OBSERVERA ATT BRUK AV ALKOHOL ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET I ALLA BESÄTTNINGSUTRYMMEN OCH ATT 
BERUSADE ARTISTER KAN VÄGRAS TILLTRÄDE (GÄLLER ÄVEN BACKSTAGE OCH MÄSSEN). KOM IHÅG ATT 
EFTER ANVÄNDNINGEN STÄDA UPP EFTER ER OCH ATT OBEHÖRIGA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR 

VISTAS I MÄSSEN, BACKSTAGE ELLER ANDRA BESÄTTNINGSUTRYMMEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SLABB: 
Alla artister, oavsett antal dagar ombord, har rätt till rabatt (slabb) vid köp av Tax Free produkter. Observera att slabben 
fungerar först följande dag efter kl 12. Kom ihåg att genast visa personkortet vid kassan och undvik att handla när det är 
trängsel i butiken. Passagerarna har ALLTID förtur i butiken! Slabben är personlig; kortet får inte lånas ut och inköpen får inte 
säljas vidare! 
 
Maximal slabbranson är (OBS! under samma månad får man inte göra inköp också på ett annat fartyg): 1,0 liter starksprit (< 
22%) eller 
2,0 liter mellanstarkt (15-21%, champagne, mousserande, likör) 4,00 liter matvin (<15,5 %, 5 x 75 cl) 
2 lådor öl (15,84 liter) 
4 limpor cigaretter eller motsvarande viktmängd i andra tobaksprodukter (OBS! I land får endas föras 1 kartong!) Övriga 
produkter (kläder, livsmedel och kosmetika) till ett slabbvärde av 400€. 
 
Observera att provsmakningarna i Tax Free butiken är ämnade för våra kunder och ej för besättning eller artister! 
 
ARTISTERS ANHÖRIGA OCH GÄSTER: 
Gästers resor bokas via Viking Line på tel 0600-41577 (Finland) eller 08-452 400 (Sverige). Personalfribiljetter fås på begäran 
av artistleverantören/programbyrån. 
Om gästen reser flera kryssningar i rad, måste varje kryssning bokas skilt. En fribiljett per kryssning (tur och retur) och person 
gäller. Gäster delar alltid hytt med artisterna. Önskas separat hytt bokar och betalar gästen själv för denna. 
Artisternas familjemedlemmar (personer som bor i samma hushåll) har rätt att äta i mässen med en matkupong som köps i 
informationen (en per kryssning per person) som kostar 14,50€. Gästen får ett rött armband i receptionen och ett kort ”Visitor 
Card Artist Gäst” som skall vara synligt i mässen.  
 
Artisten själv eller en besättningsmedlem skall alltid närvara när gästerna besöker mässen och pga. det begränsade utrymmet 
önskar vi att varje orkestermedlem endast tar med sig en gäst i taget till mässen. Mässen är ämnad i första hand för 
besättningen som har 30 min matpauser (oftast 11:00-12:00 och 16:00-17:00) så vänligen undvik rusningstider. 
 
UPPTRÄDANDEN: 
Majoriteten av våra passagerare är finländska. Vi uppmuntrar dock samtliga artister att om möjligt också säga några ord på 
svenska eller engelska mellan låtarna. Finländska dansband får också gärna spela några internationella låtar under 
uppträdandet. Vi vill också påminna er om att vi värdesätter snygg och passande scenklädsel. 
 
Speltider: 
Speltiderna ni får skall följas. Speltiderna gäller för en kryssning, alltid från Åbo på kvällen fram till ankomst till Åbo följande 
kväll, och hänger på väggen i mässen. Det är på artistens eget ansvar att varje dag hämta nya speltider. Om förändringar sker 
under pågående kryssning, blir ni informerade av kryssningschefen. 
 

Obs! Ombord är tiderna ALLTID finska tider! Kolla om mobilens klocka automatiskt ställer om sig till lokal tid! 
 
Backdrops: 
Vänligen observera att det på grund av brandsäkerheten är förbjudet att sätta upp egna backdrops, banderoller, roll-ups, 
affischer och textilier på/runt scenen. I Club Vogue kan digitalt material för visning på LED-skärmen på scenen ges till AV- 
teknikerna. 
 
Ljudnivåer: 
Ombord följer vi Finländska Social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer för ljudnivåer. Vi ber er att respektera AV- teknikernas, 
kryssningschefens och barpersonalens direktiv. 
 
Försäkringar och stöld: 
Viking Line har inga försäkringar som täcker skada eller stölder på t.ex. instrument. Detta bekostas av artisten med egna 
tecknade försäkringar och artisterna ansvarar själva för sina instrument och ägodelar. Det rekommenderas inte att lämna 
saker som är lätta att stjäla kvar på scenen. Restaurangdörrarna är ofta öppna även om baren är stängd. Utrustning som inte 
ryms i nattklubbens förvaringsutrymmen måste föras till terminalen eller alternativt förvaras i egen hytt. Inget får lämnas i 
nattklubbens kundområden. 
 
Säkerhetsföreskrifter: 
Artisterna förväntas vara väl förberedda med elkablaget på scen. Inga tejpade jordar, undermåliga kablar eller kontaktdon 
accepteras. På grund av fartygets säkerhetsföreskrifter måste alla instrument, förstärkare och monitorer vara fästa i scenen 
med linor, dessa fås av AV-teknikern. 
 
Avvikande situationer: 
Vid hotfulla situationer uppmanar vi artisterna att i alla lägen sätta säkerheten först – både er, personalens och 
passagerarnas. Om ni på något sätt känner er hotade eller obekväma under uppträdandet så har ni all rätt att avbryta. Vi som 
ansvariga förbehåller oss rätten att avbryta om vi anser att säkerheten i lokalen eller på/runt scenen är hotad. I ett sådant fall 
höjs belysningen och ljudet stängs av. Det är absolut förbjudet att ta upp publik på scenen. 
Vid en eventuell nödsituation ber vi er följa besättningens direktiv till passagerarna och om möjligt assistera besättningen. 
 
 



 
Backstage: 
Artisternas backstage finns bakom scenen på däck 10 i Club Vogue. Endast vattenflaskor får användas på scenerna, 
vattenflaskor och handdukar för uppträdanden finns backstage. Andra tider uppmanas artisterna använda mässen. För att 
spara på miljön strävar vi till att varje artist fyller på sin vattenflaska från vattenautomaten backstage eller från mässen. Vi ber er 
observera att backstagen är ett personalutrymme dit obehöriga inte äger tillträde och att den därmed också är 
alkoholfri. 
 
Trubadur: 
AV-teknikern hjälper dig att komma igång när du anländer ombord, efter det är du själv ansvarig att hålla ljudet på en nivå som 
passagerarna är nöjda med. 
 
DJ: 
Förutom de i speltiderna inskrivna setten förväntas fartgets DJ assistera AV-teknikerna vid bandbyten under hamntid i Åbo 
samt sköta servicen av lekrummens spelkonsoler. 
Vi förväntar oss att DJ:n kan läsa publiken och anpassa musikvalen till tid och plats, vi uppskattar också att DJ:n pratar med 
publiken under setten. 
Kom ihåg att i Rockmore Bar och Retro Bar stänga av scenbelysningen och ställa mastervolymen på en för morgonens 
bakgrundsmusik lämplig nivå efter det sista settet för natten! 
 
Seamore artister: 
Kom ihåg att alltid sätta på bakgrundmusiken när ni går på paus. Under mixerbordet finns en ratt med olika lägen – ett för 
bakgrundmusik och ett för artisten. Håll ljudvolymen på en lämplig nivå för måltidsmusik – kolla gärna med hovmästaren! 
Området kring pianot bör hållas snyggt även mellan setten och fönsterbrädet är ej till för förvaring. 
 
 
PRODUKTFÖRSÄLJNING AV ARTISTER SOM UPPTRÄDER OMBORD: 
Enligt Viking Lines policy får egna produkter (skivor, böcker, T-shirts etc.) säljas ombord ENDAST genom fartygets 
kassasystem. Detta går till på följande sätt: 
• Artisten bestämmer försäljningspriset. Viking Lines andel är 20% av försäljningspriset 
• Maxantalet produkter med olika pris är 10. 
• Artisten skickar en lista på produkterna och deras pris senast en vecka innan ombordstigningen till adressen 

Butikschef.Grace@vikingline.com   
• All försäljning sker via Viking Liners kassasystem, försäljning i Taxfree, Vogue, Rockmore eller Retro. 
• Artisten tar själv med sig produkterna till Tax Free och hämtar dem efter att försäljningen avslutats (senast 19.30 finsk tid 

innan ankomst till Åbo) 
• Försäljningsrapporten skrivs ut i Tax Free innan artisten lämnar fartyget 
• Fakturering av sålda produkter enligt försäljningsrapporten 
• Artisten får med sig en faktureringsmall med vilken faktureringen av Viking Line sker 
• Artisten svarar för eventuellt svinn 

 
Faktureringsadressen är:  
Viking Line Abp 
Taxfreechef 
Viking Grace / Tax Free  
Norragatan 4 
22100 MARIEHAMN 
 
• Eftersom fartyget trafikerar i utlandstrafik bör varorna faktureras utan moms! 
 
AVSTIGNING OCH LOAD-OUT: 
Vid orkesterbyte bör alltid minst en person från den andra orkestern vara närvarande, pga. att det ofta är nödvändigt att flytta 
på utrustningen på scenen.  
Den sista dagen skall bagaget i hytterna vara packade före kl. 17:30 då städningen börjar, men bagage kan förvaras i hytten 
tills fartyget når hamnen. Den orkester som lämnar fartyget bör vara på plats i Club Vogue senast 19:15 för att börja 
utlastningen. Orkestrarna lämnar fartyget från däck 7, mittersta trapphuset. När backstage området är tömt är det enklast att 
vänta på däck 10 tills trapphuset tömts på passagerare. Observera att passagerarna har förtur vid avstigningen! 
 

 
VÄLKOMMEN OMBORD! 

Tillsammans förverkligar vi en unik och oförglömlig kryssning för alla våra passagerare! Tveka inte att ta kontakt 
med oss om något är oklart eller om ni har frågor! 

 
 

Med Vänliga Hälsningar, 
Mikko Heimonen / Annina Lindström,  Kryssningschef M/S Viking Grace 
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