TEKNIIKKARIDER KESÄ 2021
YLEISTÄ:
• Bändi ja tekniikka liikkuu keikkabussilla.
• Bussille parkkipaikka 3x20m ja sähkö, 230v valovirta.
• Tarvitsemme kaksi apukantajaa roudausavuksi tekniikkaryhmän saapuessa ja poistuessa. Jos
matkalla on portaita tai roudausmatka on yli 50 metriä niin tarvitsemme neljä apukantajaa.
• Paikoissa joihin mahtuu, tarvitsemme riserit 3 kpl:
◦ 1 kpl 3m x 2m x 0,40m rumpuriser
◦ 1 kpl 2/3m x 2m x 0,40m keyboardriser
◦ 1 kpl 1mx2m

ÄÄNI
TUOMME:
• Teknikot etupää + lavapää
• Etupäätiski (Midas Pro2C)
• Monitoritiski (Midas Pro2C)
• Digitaalinen lavarasia (Midas DL251)
• Mikit ja DI-boksit
• Mikkiständit
• Langattomat ja langalliset IEM:t
• Koko lavakaapelointi
TARVITSEMME:
• Tapahtuman äänijärjestelmän tunteva teknikko
• PA + tarvittavat viiveet sekä etufillit. Laadukas ja koko yleisöalueen kattava äänijärjestelmä
• 2 kpl CAT5e (tai parempi) -kaapeli etherCON -liittimillä monitoripäästä etupäähän
• 1 kpl 16A suko lavapäähän
• 1 kpl 16A suko etupäähän
• n. 1,5m x 1,5m (LxS) tyhjä alue lavapäähän (SL) monitorimaailmalle
• Pöytä/alusta etupäätiskille etupäähän (korkeus n. 80cm)
HUOMIOITAVAA:
• PA:han voidaan mennä kiinni analogi-XLR:lla tai AES:illa (L+R) etupäästä tai lavapäästä.
RF-INFO:
• Korvamonitorit: Shure PSM1000, yhteensä kuusi kanavaa, joista 4 kanavaa taajuusalueella 596668Mhz (K10E) ja 2 kanavaa alueella 554-626 (J8E).
• Mikrofonit: Sennheiser EM6000 kaksi (2) kanavaa taajuusalueella A5A8 (550-638 MHz)
• Kitara: Shure GLXD, kaksi (2) laitetta taajuusalueella 2400–2483,5 MHz
• Edellytämme RF-koordinointia tapahtuman puolesta jokaisessa tapahtumapaikassa, jossa
esiinnymme.

VALO/VIDEO
TUOMME:
• Valoteknikko
• Oma valopöytä (Chamsys MQ200)
• Oma valokalusto
• Omia screenejä 4 kpl
• Oma mediaserveri videomateriaalille
• Taustalakana
TARVITSEMME:
• Tapahtuman valo- ja kuvajärjestelmät tuntevat teknikot
• Yhden tyhjän DMX-linjan (5- tai 3-pin) valopöydältä lavalle (USC) omille laitteille
• 1 kpl 16A suko valopöydälle
• Valopöydän alle pöytä tai tyhjä case
• Mukana kulkevalle omalle valo- ja screenkalustolle sähköä 1 kpl 3x32A. Pistokkeen tulee olla lavalla
(USC).
• Musta, lavan levyinen takakangas (Molton).
• Lavan takareunaan trussilinja taustalakanalle
• Mikäli talolla on LED-screen lavan takana: ◦ käytämme lavan screenejä hyödyksi, toimittakaa
screenin map niin pian kuin mahdollista! ◦ mediaserverimme sijaitsee omien screenien takana
keskellä (USC)
HUOMIOITAVAA:
• Talon valojärjestelmän plot ja patch tulee lähettää osoitteeseen iikka.puolakka@gmail.com
viimeistään kolme päivää ennen esiintymistä
• Käytämme lähtökohtaisesti kaikkia talon lamppuja ja savu-/usvakoneita oman tiskin kautta.
• Esityksessä käytetään runsaasti savua joten huomioittehan mahdollisten hälyttimien irtikytkennän
• Jos on kysyttävää tai kerrottavaa ota yhteyttä, Iikka Puolakka p.040 089 4377

YHTEYSTIEDOT
TOURMANAGER JA KULJETUS: Leevi Kanasuo 050 528 5284 leevikanasuo@gmail.com
ETUPÄÄ: Arjo Kokkola 040 532 5860 arjo@audiokirppis.fi
LAVAPÄÄ: Aura Salmu 044 292 7741 aura@rajupaja.fi
LAMPUT: Iikka Puolakka 040 089 4377 iikka.puolakka@gmail.com
BACKLINE: Otso Puolakka 040 096 0295 otso.puolakka@gmail.com

LAVAKARTTA

