NELJÄ RUUSUA TEKNINEN RIDER
SYKSY 2022 KLUBIT
TÄMÄ TEKNINEN RIDER ON OSA ESIINTYMISSOPIMUSTA.

Lataa uusin versio tästä:
h p://www.tinyurl.com/neljaruusua2022
YHTEYSTIEDOT:
Tekniikka & Kiertuemanageri :
Temi Kinnunen
050 5940845
temi.kinnunen@hoglive.
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Keikkamyynti:
Kari Pössi
050 5641950
possi@piikkikasvi.

LOAD IN
Saapuessamme toivomme stagemanagerin tai muun
tapahtumasta vastaavan tahon olevan meitä vastassa, jo a
voimme käydä oleellisimmat asiat läpi.
Liikumme 15 metriä pitkällä linja-autolla. (purkupituus 18m)
Auton purku tapahtuu perästä liftillä tai rampilla.
Bussimme tarvitsee turvallisen parkkipaikan load in oven
väli ömästä läheisyydestä.
Tarvitsemme sisään- ja ulosroudaukseen 4 kappale a
työkykyisiä apukantajia.
Tarvitsemme kasaamiseen ja soundcheckkiin aikaa
saapumisestamme noin 4 tuntia!
Soundcheckin aikana toivomme, e ä tilassa ei ole ylimääräisiä
henkilöitä.
ESIINTYMISLAVA
Esiintymislavan tulee olla tasainen, turvallinen sekä tyhjä
kaikesta ylimääräisestä tavarasta saapuessamme.
Lavan etureuna on myös oltava tyhjä kaapeloinnista.
Esiintymislavan reuna on merka ava esim valkoisella teipillä!
Esiintymislavan minimikoko 8m x 6m.
Esiintymislavan kanssa samaan tasoon tarvitsemme lavan
molemmille sivuille 2m x 2m alueen monitorimikserille ja
miksaajalle SL sekä kitarateknikolle SR.
Nämä alueet on oltava yleisöltä suoja u.
Meillä kulkee mukanamme palosuoja u taustakangas 12m x
6m (isot lavat) tai 6m x 3m (pienet lavat).Tarvitsemme tälle
kiinnityspisteen sekä jousipuristimet kiinnitystä varten.
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TURVALLISUUS
Keikan aikana tarvitsemme lavan molempiin etukulmiin yhden
järjestyksenvalvojan sekä miksauspisteelle yhden
järjestyksenvalvojan.
RISERIT
Tarvitsemme rummuille tukevan 6m x 3m x 60cm raiserin
mustalla matolla ja reunakankaaalla
Jos käytössä rullariserit niin 3 kpl 3m x 2m x 60cm.
PA
Laadukas, amma itasoinen ja koko yleisöalueen ka ava
kaiutinjärjestelmä. Uudemmat d&b audiotechnik ja L’Acoustics
tuo eet ovat etusijalla.
Äänijärjestelmä tulee olla veri oitu ja virite y ennen meidän
paikalle tuloa.
Tiedot äänijärjestelmästä tulee lähe ää Neljä Ruusua
tuotannolle 2 kk ennen keikkaa.
FOH
Saisimmeko tilaa etupäästä n. 2m x 2m meidän Allen&Heath
dLive-mikserille ja yhdelle räkille.
Miksauspisteen tulisi sijaita mahdollisimman keskellä ja
matalalla,ei turhia korokkeita.
PA syö ö AES/EBU: Left/Right, mielellään FOH:ista. Myös
analoginen käy, yritetään kuitenkin väl ää talon mikserin läpi
kytkeytymistä.
Tarvitsemme CAT-kaapeloinnin lavalta FOH:iin. 2x
minimissään CAT6 max. 100m Neutrik EtherCon lii imillä.
CAT-kaapelit tulee olla käytössämme koko paikallaolomme
ajan
Sähköksi 1x Shucko-virtapistoke, joka tulee samasta
pääkeskuksesta kuin meidän monitorijärjestelmämme.
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MONITOROINTI
Tuomme mukanamme Allen & Heath dLive C3500
mikserin,IEM monitorit,lavahaut
backlinesähköt,mikrofonit,telineet ja kaapelit.
Eli tuomme kaiken lavalla tarvi avan kiertuetekniikan.
Tarvitsemme tilaa n 2 m x 2m ja 16a kolmivaihesähkön SL
puolelle
RF
Tuomme mukanamme:
3x Shure PSM1000 P10T J8E-ikkunassa
Eli tarvitsemme in-ear monitoreille 6 kanavaa välillä 554-626
MHz
4x Shure ULXD G51 Ikkunassa,eli tarvitsemme näille 4 kanavaa
välillä 470-534 MHz.
Lisäksi käytämme 2 kanavaa Shure GLXD6 Digital 2.4 GHz
kitaralanga omia.
Edellytämme tapahtumajärjestäjältä taajuuskoordinointia,sekä
meille käy öön osoite uja käy ökelpoisia taajuuksia koko
paikallaolomme ajaksi.
MUUTA
Mikäli tuomme kokonaan oman tekniikan, on sähköntarve
lavalle 1kpl 3x16A äänelle ja 1 kpl 3x32A valoille.
Nämä siis MAX 10 metriä lavasta.
Käytämme esityksessä AINA usvakone a, joten kaikki
savuhäly imet keikkapaikalta on irtikytke ävä.
Mukanamme tuomat lai eet ovat vain Neljä Ruusua -ryhmän
käytössä ellei asiasta ole erillisellä sopimuksella etukäteen
sovi u.
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VALOTEKNIIKKA:
Tuomme mukanamme oman valosetin, joka tarvitsee 3x32A
sähkön maksimissaan 10m päässä lavasta.
Käytämme aina omaa valopöytäämme, HOG4 fullboar, tilaa
tälle tarvitsemme 2m x 2m, sekä noin 80cm korkean pöydän/
tason.
Tarvitsemme 1kpl vapaan minimissään CAT5e syötön
FOH:sta=> lavaräkille.
Sähköä valopöydälle.
Tuomme mukanamme palosuojatun taustakankaan, tälle
ripustusmahdollisuus.
Käytämme myös talon valojärjestelmää.
Talon plotit ja patchi Markku Myllymäen sähköpostiin
markku.myllymaki@gmail.com
viimeistään 2 viikkoa ennen keikkaa.
HUOM ! Käytämme esityksessä AINA usvakone a, joten
kaikki savuhäly imet keikkapaikalta on irtikytke ävä.

NELJÄ RUUSUA CREW KIITTÄÄ
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