Teflon Brothers – festari tekninen rider
voimassa (1.6-30.9.2018)

Tarvitsemme
o Esteetön pääsy lavalle
o 2x apukäsi
o apukädet tulisi olla käytettävissä koko paikalla olon ajan, puuttuvasta apukädestä
laskutamme 300€+alv
o Suora load-in/load-out reitti lavalle
o Riittävä tila kasata LED-seinät
o noin 8m x 2m
o Load-In 2 (kaksi) tuntia ennen keikkaa
o Vaihtoaika 1h
Ääni
•
•
•
•
•
Valo
•
•
•
•

Laadukkaan tehdasvalmisteisen PAn, joka kattaa koko yleisöalueen.
o Hyväksyttäviä merkkejä ovat L’acoustic, JBL, D&B, Nexo, Martin Audio, Meyer
Koko lavan kattavan laadukkaan lattiamonitoroinnin
o vähintään 6 kpl lavan eteen ja yksi DJ:lle (yhteensä 6)
Ammattitaitoisen etupää- sekä mon. miksaajan
Muut
o 4x suora mikkiständi (musta)
Kanavalista riderin lopussa

Tarvitsemme kattavan valaistuksen, joka sisältää liikkuvia (beam, spot ja wash)-, blinder- ja
strobovaloja
Laadukkaat koko lavan kattavat etuvalot
Listan paikalla olevasta valokalustosta ja plot toimitettuna alla mainittuun
sähköpostiosoitteeseen (vähintään 2 viikkoa ennen vetoa)
ChamSys-merkkinen valotiski, ellei erikseen ilmoiteta toisin
o ilmoitathan ajoissa, jos valotiskiä ei ole saatavilla

Video
• Käytämme talon screenejä jos sellaisia on mahdollisuus käyttää
o liitin HDMI (FOH)
• Kopio IMAG kuvasta FOHiin mieluusti 1080p@30hz tai 720p@60hz
o liitin SDI
Rakenteet & sähkö
• Lavan mitat oltava vähintään 10m x 6m (leveys x syvyys)
• DJ:lle pöytä (2m x 1m x 1m)
• Lavalle sähköä
o 1 vaihe 230v Backline (DJ)
o 1x 16A voimavirta + breaker (paikka merkattu alla)
• 2 kpl Cat5e/6 Lavalta FOH:iin

•
•

työpiste valotiskin viereen vähintään 1m x 0.75m
yksi vaihe (230v) etupäähän

Tuomme
•
•
•
•

DJ-soittimet (XLR)
LED-seinää (3x 2m x 2m)
Valo-operaattorin ja operaattorin LED-seinälle
4kpl Sennheiser ew100-935 g3 (B Bank)

Kanavat
CH1 Voli (Sennheiser ew 100-935 G3)
CH2 Heikki Kuula (Sennheiser ew 100-935 G3)
CH3 Pyhimys (Sennheiser ew 100-935 G3)
CH4 Spare/feat (Sennheiser ew 100-935 G3)
CH5 DJ L (FOHista)
CH6 DJ R (FOHista)
Yhteystiedot
Valo, Video ja Ääni
Otto Peltomaa
+358449674910
peltomaa.otto@gmail.com

Tämä rider on osa sopimusta ja on luotu takaamaan sujuva yhteistyö.

