
JVG Tekninen rider / KESÄ 2023 - päivitetty 16.5.2023 - sivu 1/6

Lataa aina viimeisin versio www.showtekniikka.fi/jvg.pdf

TUOTANTO Heikki Häkkinen +358 40 356 8657 heikki@fullsteam.fi

MON Lasse Nurminen +358 45 266 9009 lasse@showtekniikka.fi

FOH Panu Koskinen +358 400 445 397 panu@showtekniikka.fi

VALO Matt Fillion +358 40 156 4400 matt@showtekniikka.fi

PYRO Markku Aalto + 358 40 552 8760 markku@pyro.fi

ARTISTI MANAGER Leevi Mäkinen +358 400 529 225 leevi@pmerecords.fi

Teknisissä kysymyksissä aina yhteys suoraan teknikkoon. Aina saa ja pitää soitella jos joku asia mietityttää!

MUUTOSLOKI:

- 16.5.2023 alkuperäinen julkaisu

AIKATAULUT:

Tulemme aamulla kasaamaan ja ripustamaan osan LED-screenistä sekä ympyrä trussit, tsekkaamaan PA, monitorit ja

valot. Ripustamme LED-screeniä minimissään 1 metrin valmiiksi ja mikäli lavakorkeus sallii, ripustamme enemmän.

Kokonaiskorkeus screenillä tulee olemaan 2 metriä. Aamulla on varattava aikaa kasaukseen noin 3 tuntia.

Aamukasauksen jälkeen lavapinnalle jää ainoastaan LED-screenit, trussiympyrät ja monitoritiski.

Tarvitsemme takatilat käyttöön viimeistään neljä (4) tuntia ennen keikkaa.

Sovimme tarkan aikataulun aina erikseen jokaisen tapahtuman kanssa.

Tarvitsemme aikaa kasaamiseen noin neljä (4) tuntia ennen vaihdon alkua.

Tarvitsemme aamulla talon puolesta seuraavaa henkilökuntaa:

● stage manager

● ripustuksesta vastaavan henkilön

●monitoreista vastaavan henkilön

● valoista vastaavan henkilön

● kaksi (2) apukantajaa

APUKANTO:

Tarvitsemme roudaukseen talon puolesta seuraavaa henkilökuntaa

● Aamulla kaksi (2) apukantajaa

● Vaihdossa sekä purussa vähintään neljä (4) apukantajaa

● Mikäli portaita tai pitkä roudaus, tarvitsemme kuusi (6) apukantajaa

● Tarvitsemme myös apukantajia kasaus- ja purkuvaiheessa, sekä vaihdossa.

TUOMME MUKANAMME:

● Mikserit FOH + MON

● Langattomat mikrofonit: 4x Sennheiser ew500 e935, taajuusalue 558-626 MHz MHz, Gw-ikkuna

● IEM-järjestelmä: 8x Shure PSM 1000, taajuusalue 470-542 MHz, G10E-ikkuna

● Backline + lavakaapelointi

● Valopöytä Chamsys MQ500M

● Pyrolaitteistoa

● Radiopuhelimet, VHF, 170,425 MHz tai 170,450 MHz

TARVITAAN SÄHKÖ:
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● FOH 16A schuko

● MON 16A schuko

● VALO 63A voimavirta + 16A voimavirta, sijoitus USC

● VIDEO 16A voimavirta, sijoitus USC

● PYRO 16A voimavirta, sijoitus Down SR

● BUSSI x2 16A voimavirta, sijoitus bussin parkkipaikalle

TARVITAAN RIPUSTUS:

● Moottorit Sijainnit löytyvät lavakartasta

● 2-metrin kanget moottoreiden väleille x.1-x.2 (mustat, kts plot)

● Choke Chokattava ettei trussi pääse pyörähtämään nostovaiheessa.

TARVITAAN BACKDROP RIPUSTUS:

● Ei tule backdroppia, tarvitaan musta taustakangas.(ellei screeni takana)

TARVITAAN RAMPPI LAVALLE

● Kohteessa tulee olla loading bay, johon puoliperä ajaa kiinni.

● Loading bayltä on oltava loivalla nousulla oleva ramppi lavalle, mahdollisimman vähillä käännöksillä

● Rampin tulee olla vähintään 130 cm leveä ja tulisi kestää huomattavan painavia esineitä

TARVITAAN ÄÄNI:

● Äänitiskille paikka FOHista

○ ei tarvita pöytää, mikserissä flipcase

● Monitoritiskille 3m x 2m alue lavan sivusta

○ HUOM tilan oltava Käytössä koko päivän aamusta asti

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

● Rumpuriserin taakse sub-filli

● 3x pitkä mikrofoniständi antenneille monitorilandiaan

● Ambience mikrofonit ja kaapelointi niille monitorilandiaan

● Sidefillit varustettuna subbareilla

● 2x digitaalinen kaukokaapeli CAT5e tai parempi

Varmistattehan asianmukaisella mittarilla kaapelin toimivuuden

TARVITAAN VALO:

● Valotiskille paikka FOHista

○ Taso/pöytä 1,5 x 0,8 metriä, korkeus min. 1 metri

● Naamavalo, joka kattaa KOKO lavan etureunaan asti

● Art-Net -linja etupäästä lavalle USC, ilmoittakaa käytettävät IP-osoitteet!

● HUOM! kaikennäköiset langattomat DMX-jutut ja viritykset ehdottomasti kielletty

● Plotit, osoitteet ja modet talon lampuista sähköpostiin matt@showtekniikka.fi , niin pian kuin mahdollista!

TARVITAAN PYRO:

● Pyrotiskille paikka stage rightista, sivutilasta, välittömästä lavan läheisyydestä

● Lattiatilaa noin 2 x 2 metriä

● Oltava hyvä näkyvyys koko lavalle ja lavan edustalle

● HUOM! tarvitaan äänilinja XLR monitoritiskiltä pyrotiskille

TARKISTA MYÖS PYRON OMA RIDER!!!
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KULJETUSKALUSTO:

● Kalusto kulkee puoliperällä, ei liftiä.

● Puoliperä pysyy loading bayllä koko päivän ajan.

● Puoliperän mitat: 17 x 3 m, kokonaiskorkeus 4,0 m

● Rekalle tarvitaan 16A schuko sähkösyöttö

● Bändi kulkee bussilla, huomioikaa sähkösyöttö

● Crew kulkee bussilla, huomioikaa sähkönsyöttö

RF-INFO:

● 4x Sennheiser ew500 e935, taajuusalue 558-626 MHz MHz, Gw-ikkuna

● 8x Shure PSM 1000 IEM, taajuusalue 470-542 MHz, G10E-ikkuna

● 4x Shure GLX-D 2404-2478 MHz

● 6x radiopuhelin, VHF, 170,425 MHz (AUDIO) ja 170,450 MHz (LIGHT)
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LAVAKARTTA:
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