
Tekninen raideri talvi 2019
Päivitetty 13.12.2018

1. KICK 1 + 48
2. KICK 2 + 48
3. SNARE TOP
4. SNARE BTM
5. HI-HAT     + 48
6. TOM1
7. TOM2
8. TOM3
9. TOM4
10. RIDE + 48
11. OHL     + 48
12. OHR     + 48
13. KONG
14. BASS XLR 
15. BASS DISTORTION XLR
16. GTR 1 XLR
17. -
18. LEAD VOC
19. BASS VOC
20. DRUM VOC    
21. VIERAILIJA 1 
22. VIERAILIJA 2
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RUMMUT, TAUSTALAULU:
SAKKE

Ch 1-13, 20
Riser: 3mx2m, 40cm 

KITARA, LEAD:
TIMO

 Ch 16, 17, 18

BASSO,
TAUSTALAULU:

PETE
Ch 14-15, 19

Ch. 21. + 22.

MIX 4: vierailija

MIX 2:
MON/

SIDEFILL
BASS 

MIX 1:
MON/

SIDEFILL
GTR

Agentti: Hannu Korhonen, Dex Viihde Oy +358440647908 

Valot/TM: Crista Parviainen +358417188359 

Aani: Mika Laasonen +358400543873 

KONGI

MIX 3:
DRUMFILL

BASS PREAMP +
ALTO

GTR PREAMP +
ALTO



Luethan taman raiderin huolella ja olet yhteydessa, mikali jotain kysyttavaa tai ongelmia
ilmenee. On kaikkien kannalta helpompaa ratkaista asiat ennen keikkaa. Toivomme saavamme
venuen/festivaalin teknisen informaation, aikataulut seka yhteystiedot vahintaan kaksi (2)
viikkoa ennen keikkaa. Tama rideri on osa esiintymissopimusta. 

Me tuomme: 

Rummut, kitaran ja basson seka kitara- ja bassovahvistimet. Alto 2000W kajarit kitaralle ja 
bassolle. Kaikki tarvitsemamme mikrofonit. 7m x 5m backdropin. Peer Gunt ei jaa omia 
soittimiaan tai muita tyo valineitaan muiden bandien kanssa. 

Te tuotte kaiken muun: 

Luonnollisesti kaiken tekniikan ja tarvikkeiden tulee olla testattua ja ammattitasoista. 
Tarvitsemme teilta seuraavat mikrofonistandit: 2 lyhytta standia basareille 5 puomillista standia 
gong- ride, hi-hat ja overhead- mikrofoneille. 

Monitorit: 

Meilla ei ole omaa monitorimiksaajaa, joten kaytamme erittain mielellamme teidan 
ammatitaitoisen aaniteknisen henkilo kuntanne palveluita hyvaksemme. 

Kaikkien monitoreiden tulee olla ammattistandardit tayttavia (esim Martin, D&B) ja 
kulmamonitoreiden tulee olla saman valmistajan samaa sarjaa. 

Esiintyessamme ilman vierailevia muusikoita, tarvitsemme kolme (3)) kulmaa + yhden (1) 18’’ 
subin kolmeen (3) ryhmaan TAI kaksi (2) sidefilliä ja yhden (1) kulmamonitorin + yhden 18´´subin
kolmeen ryhmään lavakartan mukaisesti. 

Esiintyessamme vierailevien muusikoiden kanssa, tarvitsemme neljä (4) kulmaa + yhden (1) 
18’’ subin neljaan (4) ryhmaan TAI kaksi (2) sidefilliä, yhden kulmamonitrin vierailijalle sekä 
rumpalille yhden kulmamonitorin ja yhden 18´´subin lavakartan mukaisesti neljään (4) ryhmään. 

PA: 

PA- jarjestelman tulee niin ikaan olla ammattimainen ja sen tulee kattaa koko yleiso alue 
tasaisesti ja puhtaasti seka aanenpaineen etta taajuusjakauman suhteen. Orkesteri on todella 
aanekas, joten tuottehan mukananne tarpeeksi subeja (enemman on enemman). Olettehan 
hyvissä ajoin yhteydessä ääniteknikkoon mikäli jotain kysyttävää on.

Valot: meilla ei ole mukana valopoytaa 

Tarvitsemme tarpeeksi valonheittimia kattamaan koko esiintymisalueen tasaisesti. Blinderit, 
strobo ja usvakone ovat olennaisia. Takavaloiksi tarvitsemme vahintaan par-64- kannuja open 
whitena seka punaisella ja sinisella kalvolla varustettuna (jalleen enemman on enemman). Ledit 
ja liikkuvat käyvät myös. Etuvalon tulee kattaa koko esiintymisalue ja klubiolosuhteissa tämä 
tarkoittaa vahintaan neljaä par-kannua tai vastaavaa valonheitinta. Valopo ydan valmistajan tulisi
mieluiten olla Chamsys tai GrandMA, myös GrandMA Dot2 käy.  Olettehan hyvissä ajoin 
yhteydessä valoteknikkoon mikäli jotain kysyttävää on.
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Agentti: Hannu Korhonen, Dex Viihde Oy +358440647908 

Valot/TM: Crista Parviainen +358417188359 

Aani: Mika Laasonen +358400543873 


