
Pirulaisen tekninen rider v2.5 (18.04.2017)
(Uusin versio tästä lapusta löytyy osoitteesta: www.yliroudari.info/pirulainen/)

Yleistä: Yhtyeen mukana kulkee pääsääntöisesti yksi äänimies. Haitarissa ja 
viulussa on omat mikit sekä rumpalilla on headset taustalauluunsa. 
Kanavalistan mikit ovat suuntaa-antavia, paitsi Lead voc saisi olla SM58. 
Mukana on taustakangas, jolle jonkinlainen ripustusmahdollisuus olisi 
kiva.

PA: Ammattitasoinen yleisöalueen kattava PA-laitteisto ja paikalla henkilö, 
joka tuntee sen. Laitteiston pitää pystyä tarvittaessa tuottamaan rock-
musiikille riittävä äänenpaine. 

FOH: Ammattitasoinen mikseri, digitaali tai analogi kunhan laitteet tunteva 
henkilö on paikalla. Mikserissä vähintään 1 parametrinen eq per kanava 
sekä säädettävä alapääleikkuri. Efekteinä Room-, Plate-, Hall-kaiut ja 
delay sekä kanavalistan mukaiset kompurat. Kaikupaluut mielellään liuille.
Master-eq.

MON: 5 kpl ammattitasoisia kulmamonitoreja omissa ryhmissään. Isoilla 
lavoilla 6 ryhmää (ylimääräinen menee basistille). Jos monitorit tehdään 
etupäästä, pitää tiskissä olla riittävä määrä auxeja efekteille ja monitoreille.
Graafiset eq:t monitorilähdöille. Digitaalimaailmassa myös 4 alueinen 
parametrinen käy.

VALOT: Pimeässä ei ole kiva vetää. Eli minimissään etuvalot ja jotain väripesua.

Jos haluaa jutella asioista, niin rohkeasti vaan soittoa alta löytyvään numeroon tai  
mailiin viestiä. Jos jotain listauksesta ei pysty toteuttamaan niin parempi olla 
yhteydessä etukäteen. Asioista voidaan neuvotella.

Kiitos ja kumarrus!

T: Antti Vainio

Pirulaisen tekniikka

antti.vainio@yliroudari.info

044-7663813
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Nro. Mikä? Mikki Teline Phantom Kompura Huomioitavaa Patch yms

1. Bd B52A Lyhyt, puomi x Rumpali on vasuri.

2. Sd Sm 57 Lyhyt, puomi x

3. Rt e904/e604

4. Ft e904/e604

5. OH / Hh Cond Pitkä, puomi x

6. OH / Ride Cond Pitkä, puomi x

7. Basso XLR x Vahvarista suoraan

8. Sähkökitara Sm 57 Lyhyt, puomi

9. Akustinen kitara DI (x) (x)

10. Banjo DI (x) (x)

11. Viulu panta DI (x)

12. Viulu Mic XLR x x

13. Haitari XLR (x) Ei phantomia!

14. Voc gtr (Tommi) SM58 tms Pitkä, puomi x

15. Voc viulu (Kyösti) SM58 tms Pitkä, puomi x

16. Lead Voc (Esa) SM58 Suora limppu x

17. Voc haitari (Lauri) SM58 tms Pitkä, puomi x

 18. Voc rummut (Anssi) Oma headset x x

 19. Voc basso (Tero) SM58 tms Pitkä, puomi x
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