Nygård tekniikka 2017
v. 1.3
Päivitetty 6.7.2017.
Ch
1
2
3
4

Name
HD L
HD R
Voc 1 Petri
Voc 2 Suikki

Mic
XLR
XLR
Oma WL
Oma WL

Insert
Comp
Comp

Festarit:
Tuomme mukanamme:
- Oman analogimikserin sekä mikki- ja IEM-räkin, taajuudet 650.850,
679.300 ja 530.500 MHz.
- 2 kpl 1,7x1m telkkaridollya. Korkeus 2,1m.
- 2,2m korkea valopimpero dollyjen väliin
- 2 kpl CO2-suihkuja sekä tarvikkeet niille
- 9x6m takarätin
- Ääni- valo- ja tehostemiehen

Tarvitsemme:
- Minimissään 45min vaihtoaikaa sekä lavan sivusta tai takatilasta katettua
tilaa rakentamista varten 1h ennen vaihdon alkua. Huomioi korkeus!
- Kuparinen kaukokaapeli keulaan, 4+2 kanavaa. Masterit saa keulasta
AES tai analogisena.
- Yksi kuparinen DMX-linja keulasta pimperon taakse.
- Äänisähköä 16A vaihe pimperon taakse. Valosähköä 16A voimavirta
samaan paikkaan.
- Hyvä PA
- Asiallinen valosetti ynnä tiski sekä ne hallitseva talonmies
- Lavan edestä paikan CO2-suihkuille sekä pullolle
- 2kpl noin 40cm korkeita tanssikorokkeita lavan eteen molemmille
puolille. Esimerkiksi 2x1m on oikein sopiva koko.
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Linjan takarätille clamppeineen
Muutama selvä ja noheva apukäsi

Tarjoilemme mielellämme kuvasignaalin myös talon järjestelmään HDMIlähdöllä räkistä.
Klubit:
APUKANTO molempiin suuntiin kun matkalla on portaita tai työntömatka yli 20m!
Mukanamme kulkee kattava ääni- ja valotekniikka. Käytämme laadukasta
talon kalustoa mielellämme, infot siitä tervetulleita.
Tarvitsemme:
- Sähköä 2x 16A voimavirtaa tai 32A voimavirta 10m päähän lavasta
- Tukevan lavan, vähintään 5x3m. Vapaa korkeus yli 2,1m
- Vähintään kolme tuntia aikaa kasaukseen
- Käytämme tehosteusvaa, joten savuhälyttimet kytkettynä pois
Yleistä asiaa:
Lavan välittömässä läheisyydessä tulee olla esiintymisen aikana tarpeellinen
määrä järjestyksenvalvojia turvaamassa artistien turvallisuutta. Tarvitsemme
kaksi järjestyksenvalvojaa saattamaan artistimme takahuoneesta lavalle,
sekä esiintymisen jälkeen lavalta takaisin takahuoneeseen ja pyydettäessä
myös takahuoneesta autolle. Festareilla odotamme lavan pysyvän tyhjänä
ylimääräisistä tyypeistä sekä vaihdon, että keikan ajan. Järjestäjä on
vastuussa artistin, kaluston sekä teknisen henkilökunnan turvallisuudesta!
Tarvitsemme 3,8m korkealle ja vajaan 10tautollemme maksuttoman
parkkipaikan keikkapaikan välittömästä läheisyydestä. Huomioithan
ajoneuvon koon ja painon myös roudausreitin suhteen.
Ilahdumme yhteydenotostasi tulevaa keikan boogien suhteen!
Valo, yleinen säätö jne.
Niilo Keski-Lusa
0442735793, niilo.keskilusa@gmail.com
Ääni
Ralf Enlund
0469646642
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