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LOAD IN
• Liikumme 15 metriä pitkällä linja-autolla. (purkupituus 18m)
Auton purku tapahtuu perästä liftillä sekä sivuluukuista.
Bussimme tarvitsee turvallisen sekä maksuttoman parkkipaikan roudausoven
läheltä.
• Tarvitsemme sisään- ja ulosroudaukseen 4 kappaletta työkykyisiä apukantajia.
Laatikoita on paljon ja ne ovat painavia.
• Sisäänroudaukseen, rakentamiseen sekä soundcheckiin tarvitsemme aikaa
noin 4 tuntia saapumisestamme.
ESIINTYMISLAVA
• Esiintymislavan tulee olla tasainen, turvallinen sekä tyhjä kaikesta
ylimääräisestä tavarasta saapuessamme.
• Esiintymislavan minimikoko 7m x 5 m.
• Esiintymislavan kanssa samaan tasoon tarvitsemme lavan molemmille sivuille
3m x 2m alueen monitorimikserille ja miksaajalle sekä kitarateknikolle.
Nämä alueet on oltava yleisöltä suojattu.
•Lisäksi tarvitsemme rummuille 2m x 2m x 40cm raiserin mustalla matolla ja
helmakankaalla.
SOUNDCHECK
• Soundcheckin aikana toivomme, että tilassa ei ole ylimääräisiä henkilöitä.
FOH MIKSAUSPISTE
• Miksauspisteemme sijoittuu lavaa vastapäätä ja tarvitsee tilaa 3m x 2m alueen.
• Miksauspiste on tilaajan toimesta saatava rajattua tarpeen vaatiessa aidoilla
tekniikan työturvallisuuden takaamiseksi.
TURVALLISUUS
• Keikan aikana tarvitsemme lavan molempiin etukulmiin yhden
järjestyksenvalvojan sekä miksauspisteelle yhden järjestyksenvalvojan.
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 usvakonetta, joten kaikki savuhälyttimet
keikkapaikalta on irtikytkettävä.
• Mukanamme tuomat laitteet ovat vain Neljä Ruusua -ryhmän käytössä ellei
asiasta ole erillisellä sopimuksella etukäteen sovittu.
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ÄÄNITEKNIIKKA
ME TUOMME
• FOH mikserin dLive C1500 ja 14U räkin.
• Mon. mikserin dLive C3500 ja 14U räkin.
• Koko lavakaapeloinnin sähköineen.
• Mikrofonit ja mikrofonitelineet.
• Korvamonitoroinnin
• Eli lavan suhteen olemme täysin omavaraisia.
LANGATTOMAT
• 6 CH Shure PSM 1000 IEM Taajuusalue J8E (554-626 Mhz).
• 4 CH Shure ULX4D langattomia Taajuusalue K51 (606-670 Mhz).
• 2 CH Shure GLXD6 Digital 2.4 GHz kitaralangattomia.GLXD6 Digital Wireless
Pedal Receiver

• Mikäli tilaisuudessa esiintyy useampi artisti, jolla on käytössään
langattomia laitteita, edellytämme taajuuskoordinointia tilaajan
puolesta mahdollisten ongelmien välttämiseksi.
TARVITSEMME
• Äänentoistojärjestelmän, joka kattaa koko esiintymisalueen.
• 2 kpl minimissään CAT5e verkkokaapeleita ethercon-liittimillä
mon. miksauspisteeltä SL => FOH miksauspisteelle.
• 3 x 16A sähkön mon. miksauspisteelle SL
• 2 x 3m vapaata tilaa SL puolelta monitorimiksaajan työpisteelle.
• 2 x 3m vapaata tilaa SR puolelta kitarateknikon työpisteelle.
• 2 x 3m vapaata tilaa keskeltä yleisöaluetta, PA center.
• Sähköä FOH pisteelle.
• Rummuille 2m x 2m x 40cm raiserin mustalla matolla ja helmakankaalla.
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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 4m x 4m 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 usvakonetta, joten kaikki
savuhälyttimet keikkapaikalta on irtikytkettävä.
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