Tekninen rider / Klubirundi / Syksy 2022
päivitetty 15.11.2022

Tämä rider on osa keikkasopimusta. Kaikkia ja kaikkea
nopeuttaaksemme toivoisimme, että lukisitte riderin huolellisesti läpi jo
ennen konsertinantotilaisuutta ja mikäli siitä ilmenee kysyttävää, taikka
kerrottavaa, ottakaa yhteys asap.
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Teknisissä kysymyksissä aina yhteys suoraan teknikkoon.
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1. ESIINTYJÄRYHMÄN SAAPUMINEN & AIKATAULUT
Tekniikka, bändi + teknikot liikkuvat keikkabussilla.
Esiintyjäryhmää tulee olla vastaanottamassa vähintään yksi tilaajan edustaja tai tilaajan valtuuttama henkilö, sekä
tekniikan edustaja.
Ryhmälle tulee osoittaa heidän kulkuvälineelleen soveltuva, ilmainen pysäköintimahdollisuus esiintymispaikan
välittömästä läheisyydestä. Otamme mielellämme pysäköintiohjeen jo etukäteen tiedoksi.
Lisäksi tarvitsemme bussillemme 16A schukon.
Sovimme tarkan aikataulun aina erikseen jokaisen tapahtuman/keikkapaikan kanssa.
Tarvitsemme kasaukseen aikaa noin kolme (3) tuntia ennen ovien avautumista. Purku kestää
roudausreitistä riippuen 1h-1,5h. Mikäli ulosroudaus tapahtuu seuraavana päivänä, tulee tilaajan
puolelta osoittaa meitä vastaan saapuva henkilö ja puhelinnumero.
Minimivaihtoaikamme sisäfestareilla on 45 min.

2. YLEISTÄ / TURVALLISUUS / RISERS / APUKÄDET
Mikäli kulku lavalle tapahtuu yleisön läpi tarvitsemme tähän järjestyksenvalvojia minimissään 2 kpl. Lavan edessä tulee
olla paineaita, sekä FOH täytyy olla aidattu, mieluiten paineaidalla. Mikäli monitorilandia sijaitsee yleisön välittömässä
läheisyydessä, täytyy sekin olla aidattu.
Tuomme 1 kpl 2 m x 1 m x 0,6 m (L x S x K) riserin & 2 x portaat lavalle talon risereiden väliin (katso lavakartta).
Tuomme omaan riseriin jalat & etukankaat. Kaikki kankaamme ovat palosuojattuja.
Tarvitsemme teiltä lavakartan mukaisesti 2 kpl 3 m x 2 m x 0,6 m risereita. Risereissa täytyy olla etukankaat. Lavakartta
löytyy toiseksi viimeiseltä sivulta.
Mikäli kyseessä on sisäfestari tms. muu tapahtuma, jossa on vaihto tarvitsemme 2 kpl 3 m x 0,5(1,0) m x 0,6 m (L x S x
K) riserin omalle takavalokalustollemme.
Lavan minimikoko tulisi olla 8 m x 6 m, tai isompi. Lavalle tulee olla tukeva ramppi.
Tarvitsemme saapuessamme ja poistuessamme vähintään kaksi (2) apukättä. Jos matkalla on portaita, jyrkkä ramppi tai
roudausmatka on yli 50 m tarvitsemme vähintään neljä (4) apukättä. Mahdollisen vaihdon aikana tarvitsemme
minimissään neljä (4) apukättä. HUOM! Mikäli purku tapahtuu seuraavana päivänä, tarvitsemme 2 apukättä.
Tarvitsemme apukäsiä auton tyhjennykseen, laitteiston kasaamiseen, mahdolliseen vaihtoon, sekä auton pakkaukseen.
Apukäsien tulee olla työkuntoisia ja valmiita nostelemaan painaviakin laatikoita. Apukäsien tulee olla täysin selvin päin.

Jos on kysyttävää, soita! p. 040 413 0047
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3. ÄÄNI
TUODAAN:
●
●
●
●
●
●
●

Mikserit ja teknikot FOH + MON
Etupäätiski (Digico SD12)
Monitoritiski (Digico SD11 )
Digitaalinen lavarasia (D2-Rack)
Mikit ja DI-boksit
IEM:t
Koko lavakaapelointi

TARVITAAN:
●
●
●
●
●

PA + tarvittavat viiveet ja etufillit, sekä laadukas ja koko yleisöalueen kattava äänijärjestelmä
2 kpl BNC 75 ohm kaapeli lavapäästä etupäähän
1 kpl 16A suko etupäähän
1 kpl 16A suko monitorilandiaan
2m x 2m (LxS) tyhjä alue lavapäähän monitorilandiall

HUOMIOITAVAA:
●
●

BNC-kaapeli tulee etupäätiskin ja monitoritiskin välille
PA-järjestelmään voidaan kytkeytyä joko FOHista tai lavapäästä

RF-INFO:
●
●
●
●

●

Kuusi (6) Shure PSM1000 IEM K10E-band
Yksi (1) Sennheiser EW 300 G3 IEM E-band (Rajoitettu taajuuksille 823-832MHz & 863-865MHz)
(Huom! Sijainti FOH)
Kaksi (2) Shure AD4D Langatonta mikrofonia A-band 470-636 MHz
Kaksi (2) langatonta instrumenttilaitetta:
○ Shure GLXD16 (2404-2478 MHz)
○ Line6 Relay G50 (2400 MHz)
Kuusi (6) Motorolan VX-230 radiopuhelinta, tarvitsemme näille yhden vapaan kanavan.
Taajuuslistaus löytyy viimeiseltä sivulta

HUOM!
Edellytämme RF-koordinointia tapahtuman/järjestäjän puolesta jokaisella tapahtumapaikalla, jolla esiinnymme.
Tarvitsemme meille varatut ja vain ja ainoastaan Erika Vikmanin Crewn käyttöön tarkoitetut keskenään yhteensopivat ja
vapaat taajuudet viimeistään 2h ennen esityksen alkua.
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4. VALO
TUODAAN:
●
●
●
●
●

Valoteknikko
Oma valopöytä (Chamsys MQ80 + wing), jolle tarvitaan tila FOHista, paikalta mistä on hyvä näkyvyys lavalle
Oma valokalusto
Valodistro (sijoitus USR)
Taustalakana (6 m x 4 m)

TARVITAAN:
●
●
●
●
●

Riittävä, symmetrinen määrä katossa sijaitsevia liikkuvia valoja (Wash, beam), sekä moleja & atomic-stroboja
Art-net-linja etupäästä lavalle USR, ilmoittakaa käytettävät ip-osoitteet!
1 kpl 16A suko valopöydälle
2 x pöytä tai tyhjä case (korkeus n. 1m) valopöydän ja FOH-rackin alle
Talon valojärjestelmän plotti, patchi ja modet osoitteeseen tiitta@showtekniikka.fi niin pian kuin mahdollista
Kuitenkin viimeistään 1 viikko ennen tapahtumaa

●

HUOM! kaikennäköiset langattomat DMX-jutut ja viritykset ehdottomasti kielletty
Naamavalo, joka kattaa KOKO lavan etureunaan asti. Naamavaloja tulisi pystyä suuntaamaan, mikäli ne ovat
konventionaalisia
Hazer (Mikäli teillä ei ole savukonetta tai hazeria, ottakaa yhteys asap)
Syksyn keikoilla sähkön tarve valolla 1 kpl 16A voimavirta (otamme mieluusti suoraan 32A, mikäli sellainen on
tarjolla)
Pistokkeen tulee olla lavalla samassa paikassa, missä Art-net (sijoitus USR)
Musta, lavan levyinen takakangas. Suosimme täysin mustaa lavaa, eli jos mahdollista, tulisi kaikkien pintojen
olla mustia
Lavan takareunaan takalinja ja ripustustarvikkeet taustalakanalle (esim. torimummot)

●
●
●

●
●

HUOMIOITAVAA:
●
●
●
●
●

Mikäli teillä on led-seinää tarjottavana, käytämme sitä mieluusti. Tästä yhteys kiertuemanageriin viimeistään 1
viikko ennen konserttia!
Käytämme lähtökohtaisesti kaikkia talon lamppuja ja savu-/usvakoneita.
Paikalla tulee olla talon puolesta henkilö, joka tuntee talon valojärjestelmän.
Kaikkien talon trussien tulisi olla ajettavissa talon teknikon toimesta.
Esityksessä käytetään paljon savua, joten huomioittehan mahdollisten hälyttimien irtikytkennän. Oikeasti,
todella paljon savua. Hälyttimet tulee olla pois kytkettynä saapuessamme paikalle.

Jos on kysyttävää tai kerrottavaa, ota yhteyttä: Tommi Tiitta, p. 040 413 0047
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5. LAVAKARTTA
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6. RADIOPUHELINTEN TAAJUUSLISTAUS

