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Tekniset tarpeet syksy 2020   Päivitetty 29.7.2020 
Tämä rider on osa esiintymissopimusta. 

Yhteystiedot:
YHTEYSHENKILÖ/MON Samperi Rautiainen 045 672 9200 / tuotanto.happoradio@gmail.com
F.O.H. Niko Laasonen 050 577 9540 / niko.laasonen@vastavaihe.fi
VALO Tommi Löytty 044 284 6162 / loytty.tommi@gmail.com
TUOTANTO Ninni Palmroos 040 741 9257 / ninni.palmroos@warnermusic.com

Yleistä:

- Yhtye liikkuu keikkabussilla, jonka pituus on 15m ja korkeus 3,8m. Purku tapahtuu 
perästä (takalaitanostin) ja osittain myös sivusta. Autolle tulee järjestää turvallinen 
pysäköintialue load in -alueen välittömästä läheisyydestä. Bussillemme otamme 
mieluusti sähköä 1~16A sukovaiheen verran.

- Mikäli roudausmatka on yli 25m tai reitillä on portaita, tarvitsemme sisään- ja 
ulosroudaukseen tilanteen mukaan 2-4 työkykyistä apukantajaa.

- Esiintymislavan tulee olla tasainen ja turvallinen sekä tyhjä ylimääräisestä tavarasta 
saapuessamme paikalle.

- Mahdollisista keikan taltiointiin liittyvistä järjestelyistä sovittava aina 
tapauskohtaisesti.

- F.O.H. -alue sekä lavan edusta tulee olla suojattu yleisön pääsyltä asianmukaisilla 
aidoilla sekä riittävällä järjestyksenvalvonnalla!

- Lentokeikkojen yksityiskohdista sovittava aina etukäteen tapauskohtaisesti!
- Oheistuotemyynnille tarvitsemme tilaajan osoittaman myyntipaikan, johon 

asiakkaiden on helppo löytää. Myyntipaikalle tarvitsemme n. 2m leveän pöydän ja 
sähköä kohdevaloille. Myyntiä ei ole joka keikalla.

Saliääni:

- Tuomme:
o  Saliäänimikserin (dLive C1500 + räkki), jolle tulee varata n. 1,5m leveydeltä 

tilaa ja sähköä 2kpl shukopistoke
- Tarvitsemme:

o Yhden vähintään Cat5e luokitellun verkkokaapelin ethercon -liittimillä (max. 
pituus 95m) saliäänimikseriltä monitoriräkille (huom! stage right).

o Koko yleisöalueen riittävällä äänenpaineella tasaisesti kattavan PA-
järjestelmän. Myös eturivin. Koko järjestelmään syöttö LR -signaalilla.

o Talon PA-järjestelmään pystymme kytkeytymään saliäänimikseriltä 
analogisesti tai aes/ebuna, tai monitoriräkiltä analogisesti.

- Omaa stereolaitteistoa käytettäessä tarvitsemme sille sähköä 1kpl 3~16A verran 
lavan välittömästä läheisyydestä.
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Monitorointi / Backline:

- Tuomme: 
o Monitorimikserin, korvamonitorijärjestelmän, mikit + ständit, lavakaapeloinnin 

jne.
o Monitoriräkki on aina stage right -puolella, koska monitorimiksaaja myös 

avustaa kitaristia. 
o Monitorikioski vaatii tilaa noin 2m x 1,5m
o Langattomamme: 6ch Shure PSM1000 K10E, 1ch Shure QLX-D H51

- Tarvitsemme:
o Sähköä monitoriräkille 1kpl 1~16A vapaa sukovaihe, josta jaamme myös 

backlinesähkön (kulkee omissa lavakaapeleissamme).
o Edellytämme taajuuskoordinointia tilaajan puolesta mahdollisten 

ongelmatilanteiden välttämiseksi.

Valot:

- Tuomme:
o Valo-ohjaimen, jolle tulee varata 1,5m leveydeltä tilaa ja sähköä 2kpl 

shukopistoke.
o 6 metriä leveän ja 2,3-2,6 metriä korkean led screenin sekä kevyen 

lavapintasetin omia lamppuja.
- Tarvitsemme 

o Yhden vähintään Cat5e luokitellun verkkokaapelin ethercon -liittimillä 
etupäästä valoräkille.

o Sähköä omalle kuva- ja valokalustollemme tarvitsemme 3~32A voimavirran.
o Tasaisesti lavan kattavat etuvalot ja usvakoneen.
o Talon valosettiin kytkeytyminen joko art-netillä tai 5-pin dmx -syötöin. 

HUOM! Festarit / tapahtumat:
- Esiintymisalueen minimikoko 8x6m.
- Ulkoilmakonserteissa sekä esiintymisalueen että teknisten tilojen tulee olla 

asianmukaisesti sateelta suojattu myös tuuliolosuhteet työturvallisuuden kannalta 
huomioiden. Lavalle tulee olla esteetön pääsy.

- Backlinelle tarvitsemme 2kpl 2m x 2m riseriä 40cm korkeana lukittavilla pyörillä ja 
mustalla helmaverhoilulla. Nämä ja valmistelualue tulee olla käytettävissämme 
viimeistään 1h ennen vaihtoajan alkua.

- Tarvitsemme 2-4kpl työkykyistä ja hommaansa perehdytettyä apukantajaa 
auttamaan auton purkamisessa, vaihdoissa ja jälleen auton pakkaamisessa sekä 
tarvittaessa muutoinkin koko paikalla olomme ajan. 

- Kulmamonitorit, tarpeettomat kaapelit ja muu ylimääräinen tavara on kerättävä pois 
lavalta esiintymisemme ajaksi.

- Happoradio tarvitsee kaksi (2) vähintään Cat5e luokiteltua verkkokaapelia 
Ethercon –liittimin lavaräkkien ja miksauspisteen välille, sekä 5-pin DMX tai Art-
Net –syötön ”talon valosetin” ohjaukseen.

- Taajuuskoordinointi on aina tilaajan vastuulla.
- Tarvitsemme laadukkaat, koko lavan kattavat etuvalot + lavan kokoon ja 

olosuhteisiin nähden riittävän tehokkaan usvakoneen (hazer). Talon valosetistä 
otetaan erittäin mielellään ennakkotietoa vastaan (plotit, osoitteet, modet jne.)!

- Talon ambienssimikit varustettuna n. 6-10m XLR –töpselein ok+!

- Kysymysten ilmaantuessa, älä epäröi soittaa!


