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PA:

• PA:n tulee olla laadukas ja nykyaikainen (tehdasvalmisteinen)
• PA:n tulee kattaa KOKO yleisöalue riittävällä äänenpaineella säröytymättä

FOH:

• 24 kanavainen suojattu analoginen kaukokaapeli Neutricin XLR-liittimillä
• talkback-yhteys lavalle ja monitorimiksauspisteelle

Monitorit:

• lavakartan mukaisesti 10 monitoriryhmää
• vähintään 11 laadukasta, samanlaista ja riittävän tehonkeston omaavaa monitoria ja

1 kpl cue-kulmaksi. Suosimme laatumerkkejä kuten Martin ja D&B
• kaikkiin monitoriryhmiin samaa sarjaa olevat vahvistimet (n. 1 kW per ryhmä)
• analoginen splitti etupään mikserille
• sidefillien tulee olla ”siivu” laadukasta ja nykyaikaista PA:ta
• HUOM! Sidefillit ovat valinnainen varuste, joita tarvitaan yleensä paikoissa, joihin ne on jo 

valmiiksi mitoitettu
• talkback-yhteys F.O.H:iin

Valot:

• tilaan mitoitettu lavavalaistus. Kuitenkin vähintään:
• yleisö-blinderit (Mole tai vastaava),
• strobot (Atomic tai vastaava),
• takavalot punainen, valkoinen, sininen (Par tai vastaava),
• himmennettävät etuvalot 4-6kpl (Par, tai vastaava)
• savukone

Muuta tärkeää!

• tuomme mukanamme omat monitori- ja etupään-miksauspöydät 
• käyttämämme miksauspöydät ovat Avid SC48 (FOH) Midas M32 (MON)
• käyttämämme langattomat ovat 2x Sennheiser EM100 G3 (Range G)
• Mokoma tarvitsee 2-4 työkykyistä apukantajaa saapuessa ja lähtiessä
• esiintymislavan tulee olla tukeva ja turvallinen, min. koko 6m x 4m
• lavasähköt CE-hyväksytyistä keskuksista (varustettuna vikavirtasuojilla)
• yhtyeen backline ja tekniikka eivät ole muiden orkesterien käytettävissä
• soittakaa tekniikallamme, jos on pienintäkään kysyttävää, niin säästymme ikäviltä yllätyksiltä
• tuokaa ehjät laatuvehkeet, niin meidän ei tarvitse mököttää. Kiitos
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