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Ch. Name Mic +48V Comment

1 BD OMA OMA
2 SD	  Top OMA OMA
3 SD	  Bot OMA OMA
4 RT	  1 OMA OMA
5 RT	  2 OMA OMA
6 FT OMA OMA
7 HIHAT OMA X OMA
8 RIDE OMA X OMA
9 BASS OMA X OMA
10 GTR	  L OMA OMA
11 GTR	  R OMA OMA
12 NORD	  L OMA OMA
13 NORD	  R OMA OMA
14 KORG	  L OMA OMA
15 KORG	  R OMA OMA
16 ROLAND	  L OMA OMA
17 ROLAND	  R OMA OMA
18 VOC	  JANNE OMA X OMA
19 VOC	  KRISTIANOMA OMA
20 VOC	  TEEMU OMA X OMA
21 VOC	  JYRI OMA OMA
22 LEAD	  SPARE OMA OMA
23 AMBIENCEL OMA X OMA
24 AMBIENCE	  R OMA X OMA

Bändillä	  kulkee	  mukana	  AINA	  ja	  POIKKEUKSETTA:
Oma	  backline,	  PA,	  mikseri,	  lavarasiat,	  mikit,	  DI-‐boxit	  sekä	  langaton	  IEM	  järjestelmä.

Mikäli	  kuitenkin	  on	  sovittu	  että	  äänentoistojärjestelmä	  on	  tilaajan	  vastuulla,	  tekniikan	  on	  oltava	  asennettuna	  ja	  tomintakunnossa	  
bändin	  saapuessa	  paikalle.	  Niin	  että	  bändille	  jää	  riittävästi	  aikaa	  tehdä	  Sound	  Check	  (min.	  1h),	  poikkeuksena	  festivaalit.
Sound	  checkin	  aikana	  esiintymistilan	  olisi	  suotavaa	  olla	  yleisöltä	  suljettu.
Tekniikasta	  vastaavan	  ihmisen	  ON	  OLTAVA	  EHDOTTOMASTI	  PAIKALLA	  ja	  TYÖKUNTOISENA	  soundcheckin	  sekä	  esiintymisen	  aikana.
ÄÄNIJÄRJESTELMÄ:	  PA-‐laitteiston	  tulee	  olla	  ammattikäyttöön	  tarkoitettu	  tehdastekoinen	  2/3-‐tie	  järjestelmä	  sekä	  tilaan	  riittävä.
Tuo	  vähän	  enemmän	  mitä	  meinasit	  niin	  tulemme	  toimeen	  hienosti.	  MUISTA	  bilebändi	  tarvitsee	  subbareita	  ;)	  Lisäksi	  tarvitsemme	  
rumpalille	  yhden	  riittävän	  ison	  kulmamonitorin,	  CAT5-‐kaapelin	  STAGE	  right-‐>miksauspiste,	  laadukkaat	  Xlr-‐kaapelit,	  mikkitelineet	  
3	  pitkää	  puomillista	  3	  pitkää	  limppua/suoraa	  sekä	  2	  lyhyttä	  telinettä.	  Muista	  olla	  hyvissä	  ajoin	  yhteydessä	  niin	  vältymme	  pahalta	  	  
mieleltä	  yms.	  asioilta.	  Mikäli	  bändi	  ei	  kelpuuta	  tilaajan/järjestäjän	  toimittamaa	  äänijärjestelmää,	  voi	  bändi	  toimittaa	  myös
äänentoistojärjestelmän	  joka	  laskutetaan	  erikseen.
LAVASÄHKÖ:	  Tulee	  olla	  maadoitettua	  normaaliä	  sähköä,	  mieluusti	  joko	  16A	  tai	  32A	  voimavirtapistokkeesta	  jaettua.
Sähkoä	  tarvitsemme	  molemmille	  puolille	  lavan	  taakse	  sekä	  eteen	  pedaalilaudoille.
Miksauspisteemme	  tarvitsee	  AINA	  yleisötilasta	  vähintään	  1.5mx1.5m	  alueen	  jonne	  bändin	  miksaaja	  +	  mikseri	  +	  efxräkki	  sijoitetaan!!	  
Miksauspisteelle	  tarvitsemme	  1kpl	  Schukon	  mikserin	  ja	  oman	  räkin	  virtaa	  varten	  sekä	  mieluusti	  70cm	  korkean	  korokkeen	  mikserille.

Lisätietoa	  mieluusti	  bändin	  teknisistä	  asioista	  antaa	  ääniteknikkomme	  Mika	  Polvisalo	  040-‐9661888
Muissa	  asioissa	  voi	  rohkeasti	  lähestyä	  kitaristiamme	  Janne	  Lintulaa	  0405018769

TÄMÄ	  PAPERI	  ON	  OSA	  SOPIMUSTA!!	  __________________________________	  (TILAAJAN	  ALLEKIRJOITUS)
	  (Sellainen	  henkilö	  jolla	  on	  oikeus	  ja	  riittävästi	  valtaa	  tämän	  paperin	  allekirjoitamiseen)


