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YLEISTÄ

● Tekniikka liikkuu 4m korkealla 12m pitkällä kuorma-autolla

● Paikoissa joihin mahtuu, tarvitsemme lavakartan mukaisesti 3 kpl risereita:

○ 1 kpl 3m x 2m x 0,60m rumpuriser

○ 2 kpl 2m x 2m x 0,40m riser

● Mukanamme tulee 10m leveä ja 3m korkea peiliseinä. Tämän kasaukseen tarvitaan vaihdon ajaksi 4

apukättä kantamaan seinän paloja lavalle. Tästä lisää Valo-osiossa.

● Toivomme, että saamme jonkinlaisen kuvauksen kalustosta (plotit, patchit yms.) osoitteeseen

ville@showtekniikka.fi

● Soitellakin voi p. 050 320 6263

ÄÄNI

TUODAAN:

● teknikot etupää + lavapää

● etupäätiski (QL5)

● monitoritiski (QL1)

● digitaalinen lavarasia

● mikit ja DI-boksit

● langattomat ja langalliset IEM:t

● Koko lavakaapelointi ja mikkiständit

TARVITAAN:

● PA + kattava ja riittävä etufilli. Laadukas ja koko yleisöalueen kattava äänijärjestelmä

● 1 kpl CAT5e -kaapeli etherCON -liittimillä monitoripäästä etupäähän

● 1 kpl 16A suko tai 1 kpl 3x16A voimavirtasyöttö monitorimaailmaan

● 1 kpl 16A suko etupäähän

● Pöytä/alusta etupäätiskille etupäähän (korkeus n. 80cm)

HUOMIOITAVAA:

● Mukanamme tuleva lavarasia on räkissä joka tulee monitorimikserin alle

● PA-syöttö analogi-XLR:lla tai AES/EBU:lla, etupäästä tai lavapäästä.

LAVAPÄÄ: Panu Koskinen 0400 445 397 panu@showtekniikka.fi

ETUPÄÄ: Niko Sydänmaanlakka 045 247 1337 niko@showtekniikka.fi

LAMPUT JA YLEISET ASIAT: Ville Muilu 050 320 6263 ville@showtekniikka.fi
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VALO

TUODAAN:

● Oma valopöytä (Chamsys PC-wing), jolle tarvitaan tila FOHista, paikalta mistä on hyvä näkyvyys

lavalle. Valopöytä on n. 90cm leveä, 90cm syvä ja painaa n. 30 kg.

● Omat valot risereille + raskas savukone

● 10kpl peiliseinän paloja (1m x 3m) sekä niille teatteripainot

● 1kpl oma riser (2m x 2m TAI 2m x 1m) ja tämän eteen portaat

TARVITAAN:

● 4kpl apukäsiä vaihdon ajaksi kantamaan lavalle peiliseinän palat

● 1 kpl CAT5e -kaapeli etherCON -liittimillä etupäästä lavapäähän

● 3x16A Voimavirta (stage right)

● Talon valojärjestelmän plotti ja patchi sekä esiintymisalueen mitat osoitteeseen

ville@showtekniikka.fi

● Yhteys talon valojärjestelmään FOHista

● Suko-sähkö valopöydälle

● Mikäli talon valojärjestelmä toimii ArtNetilla tai sACN, tarvitsemme vapaat IP-osoitteet kolmelle

laitteellemme!

HUOMIOITAVAA:

● Käytämme lähtökohtaisesti kaikkia talon lamppuja ja savu-/usvakoneita

● Paikalla tulee olla talon puolesta henkilö, joka tuntee talon valojärjestelmän

● Esityksessä käytetään runsaasti savua joten huomioittehan mahdollisten hälyttimien irtikytkennän

LAVAPÄÄ: Panu Koskinen 0400 445 397 panu@showtekniikka.fi

ETUPÄÄ: Niko Sydänmaanlakka 045 247 1337 niko@showtekniikka.fi

LAMPUT JA YLEISET ASIAT: Ville Muilu 050 320 6263 ville@showtekniikka.fi
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LAVAKARTTA

RF-INFO:

Langattomassa korvamonitorijärjestelmässämme (Shure PSM900) on viisi (5) laitetta taajuusalueella

656-692 MHz (L6E).

Langattomassa mikrofonijärjestelmässämme (Shure ULXD) on yksi (1) laite taajuusalueella 534-598 MHz

(H51).

Muut laitteet: -

HUOM!

Edellytämme RF-koordinointia festivaalitilanteissa.

LAVAPÄÄ: Panu Koskinen 0400 445 397 panu@showtekniikka.fi

ETUPÄÄ: Niko Sydänmaanlakka 045 247 1337 niko@showtekniikka.fi

LAMPUT JA YLEISET ASIAT: Ville Muilu 050 320 6263 ville@showtekniikka.fi


