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Tämä liite on osa ohjelmamyyntisopimusta ja tulee toimittaa ajoissa tapahtuman tekniikan toimittajalle.

Tekniikan viimeisimmät yksityiskohdat saatavilla aina orkesterin henkilökunnalta.
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Äänentoisto

Äänilaitteiston tulee olla laadukas, tehokas, ammattimainen, tehdasvalmisteinen ja yleisöön päin 

suunnattu. Mieluiten stereo. Äänisetti tulee olla pystytettynä ja soida kauniisti orkesterin saapuessa 

paikalle. Äänentoistolaitteiston tulee kuulua selkeästi myös eturiviin, orkesterin käyttäessä aina 

korvamonitoreita. Tuokaa siis aina koko yleisöalueen kattamiseen tarvittava määrä hienosti soivia 

kaiuttimia paikalle. Mikserin ja stageboxin välille tarvitsemme 2kpl vähintään Cat5e-tyyppistä kaapelia. 

LR-, sekä fllien syöttö hoituu joko etupäästä tai lavalta, analogisesti tai AES/EBU.

FOH

Mikserimme tarvitsee etupäästä n. 1,5m x 1m kokoisen alueen vapaata, tukevaa ja turvallista  työtasoa. 

Valopöytämme mahtuu vastaavalle, noin 1m x 1m alueelle.

Mikit ja monitorit

Tuomme mukanamme kaikki tarvitsemamme mikit ja DI-boksit, sekä 1kpl langattomia mikrofoneja ja

IEM-järjestelmän. Tarvitsemme kahdelle soittajalle langallisiin stereokuunteluihin XLR-töpselit vedettynä 

lavaräkistämme stageplotin mukaisesti. Monitorit ajetaan etupäästä ja järjestelmämme lähettää 

taajuusikkunassa 606-692Mhz. Järjestelmä tulee saada virtoihin, kytkettyä ja testattua vähintään 1h ennen 

vaihtoaikaamme. Tapahtuman taajuuskoordinoinnista vastaavan henkilön tulisi olla hyvissä ajoin 

yhteydessä orkesterin äänihahmoon.

Lavakaapelointi ja mikkiständit

Festivaaliolosuhteissa tarvitsemme lavakartan mukaisen, siistin lavakaapeloinnin, yhteensä 31 inputia ja

4 paluuta. Mikkiständitarpeemme on seuraavanalainen: 6x pitkää puomiständiä, 1x suora roundbase,

3x lyhyttä puomiständiä ja 1x matala puomiständi.

Valo

Olkaa valoasioissa yhteydessä orkesterin henkilökuntaan ja lähettäkää valoplotti ja patchi ASAP.

Valosettimme koostuu 5kpl 2,2m – 3,2m korkeista alumiinitoteemeista, joista kukin vie lattiapinta-alaa

n. 0,5m x 0,5m. Tarvitsemme omaa valosettiämme varten 1kpl vapaan dmx-linjan etupäästä,

sekä vapaan 3x32A voimavirtatöpselin lavan keskiosaan taakse.



Riserit

Tukevarakenteisia ja turvallisia, renkaat aina jarrullisina ja maskikankaat mustina.

Rumpujakkara 3m x 2m x 0,4m

Keyboardkioski 2m x 2m x 0,4m. 

Riserit tulee olla kasattuna aputilaan ennen laitteidemme tuomista lavalle ja niihin tulee merkata esiintyjän 

nimi ”JANNIKA B”, sekä esiintymissuunta. Riserit käyttöön 2h ennen showtimea tai erillisen sopimuksen 

mukaan. 

Taustakangas

6m x 4m taustakankaallemme tarvitsemme erillisen laskettavan linjan, sekä kiinnitystarpeet. 

Apukädet

Arvostamme reippaita apukäsipareja ja heitä tulee olla paikalla vähintään 4 hlö, kun kamojamme aletaan 

purkaa autosta lavalle, caseista risereille, sekä pakatessamme kamat lavalta autoon.

Kuljetus

Kuljemme kahdella autolla (Sprinter/Crafter + henkilöauto), joille tarvitsemme parkkitilaa ja asiaankuuluvat

parkkiluvat esiintymislavan välittömästä läheisyydestä.

Mikäli teknisistä tarpeistamme jäi jotain epäselvää, ota hyvissä ajoin yhteyttä orkesterin henkilökuntaan.


