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TÄMÄ RIDERI ON OSA KEIKKASOPIMUSTA. 

PALAUTATHAN ALLEKIRJOITETTUNA 

SOPIMUKSEN LIITTEENÄ.  

 

MIKÄLI RIDERISSA ON KOHTIA JOISTA 

HALUATTE SOPIA ERIKSEEN, OLETTEHAN 

YHTEYDESSÄ HYVISSÄ AJOIN ENNEN KEIKKAA 

WARNER MUSIC LIVEN EDUSTAJAAN. KIITOS! 

PL 469, 00100 HELSINKI 

Vaihde: p. 010 841 7500 

Y-tunnus: 0116039-9  
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Olettehan hyvissä ajoin yhteydessä mikäli teillä on tilaamanne esiintymisen tai tämän riderin suhteen kysyttävää - 

vastaamme mielellämme!  

 

Tuotanto (aikataulut, logistiikka & muut käytännön asiat):      

Maiju Lähteenmäki, maiju.lahteenmaki@warnermusic.com p. 0453530313  

Tekniikkavastaava:  

Hannu Yli-Tuomola, hannuyt@gmail.com  p. 044 544 8135 
PR & haastattelupyynnöt: Mari Hautamäki, mari.hautamaki@umusic.com  

Laskutus: Suvi Tuhkanen suvi.tuhkanen@warnermusic.com  

 

 

PA-JÄRJESTELMÄ: 

Äänentoistojärjestelmän tulee olla äänekäs, laadukas ja ehjä. (Tarvittaessa tuomme oman järjestelmän) 

PA:n tulee kattaa koko yleisöalue tasaisesti, ja koska orkesteri käyttää korvamonitoreita, tulisi lavan etuosa 

pienissäkin paikoissa kattaa etufilleillä. Bassoja saa olla mieluummin liikaa kuin liian vähän. 

 

 

FOH 
Käytämme omaa etupään lautaa (A&H iLive R72), jolle tarvitsemme toimivan cat5-linjan ja sähkön. Jos vedämme 

omat narut, niin niille turvallinen kouru/ripustusmahdollisuus.  

Tuomme mukanamme kaiken lavalla tarvittavan ääneen liittyvän. (Laivat sovitaan erikseen) 

FOH:ille tarvitaan salista sopivaksi katsomastamme paikasta suojattua tilaa max 2x2m 
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VALOT 
Normaalisti käytämme omaa valotiskiä (Chamsys) ja omia valoja. (Laivoille emme tuo omaa valotiskiä)  

Valoille Cat5-, tai normaali dmx-linja, kiitos. (Oma kela myös mukana tarvittaessa) 

Mikäli paikanpäältä löytyy tarkoitukseemme sopivia valoja, niin käytämme niitä mielellämme lisänä. Tällöin olisi 

hyvä löytyä paikkaansapitävä patch-kartta, sekä valoista tietävä henkilö vastailemassa kysymyksiin (ainakin 

puhelimella tavoitettavissa). SAVUA KÄYTÄMME AINA POIKKEUKSETTA. Tämä pitää huomioida mahdollisten 

savuhälyjen yms 

 

LAVA 
Tukeva, turvallinen, tilava, kuiva, tasainen ja elävän musiikin esittämiseen tarkoitettu.    

 

 

SÄHKÖ 
Mikäli käytämme omaa äänentoisto- ja valaisukalustoa, ovat sähköntarpeemme seuraavaa: 

äänentoistolle 16A voimavirta  ja valoille oma 16A voimavirta. (tai yksi 3x32A) Sähkön tulee löytyä max 10m 

päästä lavasta. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoittakaa hyvissä ajoin. 

 

TURVALLISUUS 
Keikkajärjestäjä vastaa orkesterin kaluston ja jäsenten turvallisuudesta koko tapahtuman ajan ja huolehtii että 

asiattomat eivät pääse aiheuttamaan kalustolle/henkilöstölle vahinkoa.  

Esityksen aikana lavan välittömässä läheisyydessä vähintään 1 järjestyksenvalvoja. 

Mikäli mikserialuetta (FOH) salista ei saada aidoin tms suojattua, niin myös siellä 1 järjestyksenvalvoja. 

 

 

MUUTA 
Mikäli roudausreitilllä on portaita, hissejä, isoja kynnyksiä tms. tulee järjestäjän huolehtia paikalle 2kpl työkuntoista 

apukantajaa sekä sisään- että ulosroudaukseen. Varmistetaan tarve ajoissa. 

Järjestäjältä tulemme kysymään keikkapakulle turvallista pysäköintipaikkaa keikkapaikan läheisyydestä. 

Tekniikkaryhmä saapuu paikalle n 3-4h ennen ovien aukeamista yleisölle. Soitellaan etukäteen. 

 

 
 


