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YLEISTÄ
- bändin peruskokoonpano on kuusi popparia: kolme kitaristia, kiipparit, basso, rummut
- keikoilla on vierailijoita enemmän ja vähemmän mutta lähtökohtaisesti ne käyttää samaa
kalustoa kuin perusbändikin
- koko hoito 26 kanavaa

TUODAAN
- kaksi teknikkoa: FOH-miksaaja ja backliner
- oma FOH-tiski (fyysisesti kokoluokkaa QL5 / X32) ja digitaalinen lavarasia
- mikit ja DI-boksit
- backline

TARVITAAN... kaikki muu eli:
- PA & valot
- kolme tuplakulmaa eturiviin, kolme sinkkukulmaa takariviin (kuusi linjaa yhteensä)
- sidefilleja käytetään jos sellaiset valmiina talosta löytyy
- etufilli, otetaan omaan syöttöön jos helposti mahdollista
- CAT5e STP tai parempi FOHista lavalle
- rumpuriser helmarätillä 300 (l) x 200 (s) x 40 (k) cm
- valohenkilö
- lavakaapelointi
- ständit 11 kpl lyhyt, 11 kpl pitkä, 1 kpl pitkä suora
- noheva lavapään tyyppi joka mikittää ja kytkee meidän kanssa

MUUTA
- kuuntelut ajetaan etupäästä
- kaikki outputit löytyy sekä foh-mikseristä että lavapäästä
- langattomia on käytössä yksi IEM-kanava
- SF-Bluesissa on useampi soittaja jotka ei vaan (valitettavasti) hyväksy minkäänlaisia usva-
tai savuasioita. Eli valototeutus voi olla hyvin simppeli, kivoja tilanteita ja hyvä naamavalo,
myös takarivin tyypeille. Kiipparisti on hyvin olennainen, se laulaa leadia monessa biisissä.
- ei tule backdroppia
- jos on perushelppo roudi niin pärjätään keskenämme paitsi kiipparikiska painaa noin tonnin
niin sen kanssa tarvitaan jeesiä
- mikäli talolta ei löydy kaikkea tarvittavaa tekniikkaa niin ole yhteydessä niin sumplitaan
- aikataulu sillai että tullaan paikalle 3 h ennen ovia ja bändin ruokailu 1 h ennen vetoa.
- olisi erittäin suotavaa että kun tullaan paikalle niin lavalla olisi kaikki sellainen minkä pystyy
tekemään etupeltoon jo valmiiksi tehtynä. Meillä on kampetta todella paljon, kaikenlaista
tilpaketta vielä enemmän mutta teknikoita vähän. Niin ei tulis sitten kiire.

Sopii soittaa tai lähetellä mailia/WA-viestiä jos/kun on jotain. Kiitos!

Sami Torvinen   050-5489029   sami@showtekniikka.fi
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CH kuka mikki ständi huomioitavaa
1 KICK D6 lyhyt
2 SN 1 SR SM57 lyhyt
3 SN 2 SL SM57 lyhyt
4 TOM 1 TG D57
5 TOM 2 TG D57
6 TOM 3 TG D57
7 OH SR AE3000 pitkä
8 OH SL AE3000 pitkä
9 HH MK 012 pitkä

10 BASS XLR XLR nupin takana
11 GTR HEIKKI SR SM57 lyhyt
12 GTR HEIKKI SL SM57 lyhyt
13 GTR DAVE SR SM57 lyhyt
14 GTR DAVE SL SM57 lyhyt
15 GTR PEPE SM57 lyhyt
16 GTR ILE SM57 lyhyt
17 LESLIE TOP SM57 pitkä
18 LESLIE TOP SM57 pitkä
19 LESLIE BOT SM57 lyhyt
20 VOC HEIKKI SM58 pitkä
21 VOC DAVE SM58 pitkä
22 GUEST 1 NOORA V7 pitkä suora pitkä piuha
23 GUEST 2 --- ---
24 VOC PEPE SM58 pitkä
25 VOC MIKKO SM58 pitkä
26 VOC JUKKA SM58 pitkä

IEM ANTENNI pitkä

Sami Torvinen   050-5489029   sami@showtekniikka.fi
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