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_____________________________________________________________________________
Yleistä:
Turvallinen esiintymislava jolle on helppo kulku, koko minimissään 3m x 5m. Tarvitsemme
lavalle tukevan pöydän DJ-soittimia varten, joka on maskattu mustalla kankaalla. Koko n. 1m
korkea ja 1,5m leveä 0,5m syvä. Tuomme mukanamme myös taustakankaan (6x4m), jolle
tarvitsemme ripustamismahdollisuuden.
_____________________________________________________________________________

Tekniikasta:
Jos tuomme oman tekniikan:
Tarvitsemme esiintymislavalle tai sen välittömään läheisyyteen 1x 32A ja 1x 16A
voimavirran.(Pyydämme ottamaan yhteyttä tekniikan yhteyshenkilöihn, mikäli jokin edellä
mainituista ei ole mahdollista tilaisuudessanne.)
Jos tapahtuman järjestäjä toimittaa tekniikan:
PA: Tilaan sopiva, mieluiten stereo, riittävän tehokas ja riittävä bassontoisto musiikkityylistä
johtuen. Ylä-ääni kaiuttimien tulisi olla mielellään linearray-tyyppisiä jotka ei turhia juttele
taakse ja niitäkin riittävästi tilan kokoon nähden. Isommilla lavoilla olisi hyvä olla myös fillejä
tarpeen mukaan. PA tulee olla viritettynä valmiiksi.
FOH: Tuomme mukanamme mikserin sekä stageboksin. Tarvitsemme sille cat5-kaapeloinnin.
Tarvittaessa myös analogisen kaukokaapelin käyttö on mahdollista.
Mikit ja muu lavatavara: Tuomme omat mikrofonit ( langattomat taajuudella 510-558MHz
(Mikäli tilassa/tilaisuudessa on käytössä myös muita langattomia laitteistoja, olettehan
yhteydessä etukäteen langattomien taajuuksista) DJ-soittimet, kitaracombon sekä mikserin.
Tarvitsemme neljä pitkää (puomilllista) mikrofonitelinettä. Kaksi lauluille, joista toinen
mielellään limppu-tyylinen ja kaksi langattomien antenneille. Tarvitsemme myös kaapeloinnin
DJ:lle sekä kitaralle.
Monitorit: Tarvitsemme kaksi kulmaryhmää, eteen yksi ryhmä johon riittävä määrä samanlaisia
kulmamonitoreja lavan kokoon nähden. DJ:lle yksi ryhmä johon riittää yksi kulma. Kulmien
teho ja koko tulee olla riittävä, ei alle 12” kulmia. Monitorilähdöissä pitäisi löytyä EQ:t,
monitorit voidaan ajaa joko etupäästä miksaajan toimesta tai lavalta. Tällöin tarvitaan
monitorimiksaaja tekniikan toimittajalta. Kulmamonitorit tulisi olla myös valmiiksi viritettyinä.
Valot: Liikkuvia (miel.spot kuin wash), stroboja(atomic), moleja, yms. PAR-kannuista isot
plussat! Olettehan yhteydessä valomieheen etukäteen (vehjeslista yms). Tuomme mukanamme
4x Gaysir-savukoneita. Tarvitsemme niitä varten 16A voimavirran.
_____________________________________________________________________________
Pyydämme olemaan yhteydessä kaikissa epäselvissä tilanteissa tekniikan yhteyshenkilöihin. Saa
toki soittaa muutenkin.

