VESALA
(Tekninen rider kevät 2020, voimassa aikavälillä 14.2. – 4.4.2020)
1. Apukädet
- Tarvitsemme 4 työkykyistä ja selvinpäin olevaa apukättä sisään- ja ulosroudaukseen sekä
kamojen pystytykseen / purkamiseen.
2. Stage
- Lavan minimikoko 10m x 6m
- Tilat lavan ulkopuolelta mon-maailmalle 3m x 2m (SL) ja valoräkeille 1,5m x 1,5m (SR)
- Ramppi tai esteetön pääsy kuorma-auton perälaudalta
- Takaseinä ja sivut mustaa verhoa
- Ei risereita
3. Äänentoisto
- Tuomme mukanamme tarvittavat mikrofonit, ständit, lavakaapelit ja mikserit. Osalle
keikoista tilaamme itse paikalle kaiutinjärjestelmän (Tahko, Peurunka, Ilona ja Tulisuudelma)
ja muissa paikoissa käytämme talon PA:ta. Käytössämme on PSM- 1000
korvamonitorointijärjestelmä K10E ikkunassa (596-668 Mhz), jota varten tarvitsemme kuusi
(6) vapaata taajuutta. Lisäksi käytämme langatonta mikrofonijärjestelmää Shure UHF-R K4E
(606 – 666 MHz), jota varten tarvitsemme kaksi (2) vapaata ja keskenään yhteensopivaa
taajuutta. Hyödynnämme mielellämme valmiiksi asemoituja ambienssimikrofoneja.
3.1. Äänentoisto (tarpeemme)
- 16A kolmivaihesähkö SL puolelle monitorimikserin välittömään läheisyyteen toimitettuna
valmiiksi kun saavumme paikalle.
- Niillä keikoilla joihin tilaamme itse PA:n, tarvitaan PA:lle 32A kolmivaihesähkö SL puolelle.
- 2m x 2m tilan Foh-mikserille.
- Jos talossa on valmiina kaksi kappaletta 75ohm, maksimissaan 100m pitkiä ja toimivaksi
todettuja BNC –kaapeleita, niin mielellämme käytämme näitä, ja tässä tapauksessa
tarvitsemme myös FOH sähkön talon puolesta. Mukanamme kulkee tarvittava kaukokaapeli
sisältäen FOH sähkön mikäli tarvittavia kaapeleita ei valmiina löydy. Ilmoitattehan
saatavuudesta etukäteen, kiitos.
- Ulkomaalaisvalmisteinen kaiutinjärjestelmä joka on testattu ja mitattu toimivaksi ennen
saapumistamme. Tarvitsemme jokaisella keikalla etufillit vaikka saattaisikin vaikuttaa siltä,
että main PA kattaa myös eturivin. PA syöttö mikseristämme järjestelmään on analoginen
L&R. Mikäli käytämme talon BNC -kaapeleita tarvitsemme FOH -mikserille schukosyötön
talon FOH-keskuksesta, joka on haaroitettu samasta pääkeskuksesta kuin lavanpään
äänisähkö.

4. Valot
-Tuomme mukanamme oman valopöydän, jolla ohjaamme kaikkia valoja. Tarvitsemme tilan
ja tason (1m x 0,8m) FOH-alueelta, mahdollisimman keskeltä lavan edestä. Valopöydän
viereen sijoitetaan pieni FOH-räkki, joka tarvitsee myös pöytätilan n. 0,6m x 0,6m.
- Myös oma lattiasetti kulkee mukanamme (kts. stageplot riderin lopusta)
4.1. Valot (tarpeemme)
- Talon setin tulisi käsittää vähintään kattoon 7 x Spot, 6 x Wash, suunnattavat etuvalot 201kalvoilla sekä savukoneet
- Savua käytetään jokaisessa esityksessä, hälyt siis pois jo heti saapuessamme, kiitos.
- 32A 3-vaihe sähkö SR
- CAT6-linja etupään ja SR-valomaailman välille
- Taustakankaalle ripustusmahdollisuus (koko 10m x 6m)
- Tiedot paikan päällä olevista kamoista tarvitaan etukäteen sähköisessä muodossa, kiitos.
5. Tekniikan yhteystiedot:
FOH-ääni:
Miika Mäki-Kerttula / +358 50 570 5433 / makikerttula@gmail.com
MON-ääni:
Pasi Manninen / +358 40 737 6502 / pasi@cordyard.com
Valot:
Eero Keskinen / +358 50 443 0871 / eero.keskinen@prelocus.fi
Kuorma-auto:
Juha-Matti Anttila / +358 40 567 3601 / mikkivahti@hotmail.com
Bussi / yhtyeen aikataulut ja kulkemiset:
Hapa Oksanen / +358 500 552 962 / harri.oksanen@huvipaja.fi

