
REMIX - TEKNIIKKARAIDERI 

(Tekniikan toimittajille

 

 

 

 

 

Kitara   
1 Shuko 
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Oma backline, mikseri, lavarasiat, mikit,

 DI--boxit sekä langaton IEM järjestelmä

Jos äänentoistojärjestelmä on tilaajan vastuulla, tekniikan

tomintakunnossa bändin saapuessa paikalle, n

Sound Check (min. 1h), poikkeuksena festivaalit

suotavaa olla yleisöltä suljettu

TYÖKUNTOISEN

ÄÄNIJÄRJESTELMÄ: PA--laitteiston

2/3--tie järjestelmä, sekä tilaan

niin tulemme toimeen hienosti. MUISTA bilebändi tarvitsee subbareita ;)

 CAT5

MIKSAUSPISTEEMME tarvitsee

miksaaja + mikseri + efxräkki sijoitetaan!!

mikserille, sekä mieluusti 70cm korkean korokkeen mikserille

S

Janne Lintula, 040 501 8769

Clubikeikoille tullessamme meiltä l

Räkki 
3 Shuko  

CAT -KAAPELI 

TÄNNE! 

TEKNIIKKARAIDERI JA LAVAKARTTA

(Tekniikan toimittajille, ns. festarivetoihin

 Laulu   

_________________________________________________

 

Bändillä kulkee mukana: 

mikseri, lavarasiat, mikit, telineet, lavakaapelointi 

sekä langaton IEM järjestelmä. Taustakangas 6x3m

äänentoistojärjestelmä on tilaajan vastuulla, tekniikan on oltava asennettuna ja 

aapuessa paikalle, niin että bändille jää riittävästi aikaa tehdä 

), poikkeuksena festivaalit. Sound checkin aikana esiintymistilan olisi 

suotavaa olla yleisöltä suljettu. Tekniikasta vastaavan ihmisen ON OLTAVA 

KUNTOISENA soundcheckin, sekä esiintymisen aikana

laitteiston tulee olla ammattikäyttöön tarkoitettu tehdastekoinen 

sekä tilaan ja väkimäärään riittävä. Tuo vähän enemmän mitä m

niin tulemme toimeen hienosti. MUISTA bilebändi tarvitsee subbareita ;)

CAT5--kaapelin STAGE right-->miksauspiste.  

tarvitsee AINA yleisötilasta vähintään 1.5mx1.5m alueen jonne bändin 

miksaaja + mikseri + efxräkki sijoitetaan!! Miksauspisteelle tarvitsemme 1kpl Schukon 

sekä mieluusti 70cm korkean korokkeen mikserille

 

 

Soittele, niin sovitaan tarkemmin! 

Janne Lintula, 040 501 8769 

 

Clubikeikoille tullessamme meiltä löytyy kaikki, tarvitsemme vain sähköä 1x32 tai 2x16

     Rummut 
            1 shuko 

 

Jos toimitatte raiserin,   

 2,5mx2m on hyvä koko. 
Koskettimet
4 shuko

JA LAVAKARTTA 2019 

, ns. festarivetoihin) 

Basso 

_________________________________________________ 

telineet, lavakaapelointi  

Taustakangas 6x3m 

on oltava asennettuna ja 

iin että bändille jää riittävästi aikaa tehdä 

Sound checkin aikana esiintymistilan olisi 

ON OLTAVA PAIKALLA ja 

sekä esiintymisen aikana.  

tulee olla ammattikäyttöön tarkoitettu tehdastekoinen 

Tuo vähän enemmän mitä meinasit 

niin tulemme toimeen hienosti. MUISTA bilebändi tarvitsee subbareita ;) 

.5m alueen jonne bändin 

Miksauspisteelle tarvitsemme 1kpl Schukon 

sekä mieluusti 70cm korkean korokkeen mikserille. 

ähköä 1x32 tai 2x16 

Koskettimet 
shuko 


