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RIDER  

Tämä rider toimitetaan aina osana Anamaria Rusi & PAM! feat. ELLA bändin 
keikkasopimusta. Keikkarideri sisältää kaiken tiedon, jolla voidaan taata keikkojen 

laadukas toteutus. Tästä syystä toivomme, että luette riderin läpi huolellisesti  

Kim Rusi- +358 (0) 50 57 69 559- bookings@pamfeatella.com www.pamfeatella.com  
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YHTEYSTIEDOT  

Tuottaja / keikkamanageri:  

Kim Rusi  

bookings@pamfeatella.com  

050-5769559  

Keikkamiehitys  

Nimi:   

     

       

Anamaria Rusi  
Lumi Ollila 
Jonatan Snapir 
Jussi Karhujoki 
Taneli Korpinen 

  

Solisti 
Kosketinsoittimet, 2.solisti 
Taustalaulu, Kitara  
Taustalaulu, Basso  
Rummut, recorder  
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YLEISTÄ  

Tapahtuman vastuuhenkilöt  

 
1 x henkilö, joka on vastuussa tapahtumasta sekä tuntee esiintymistilat. 
1x henkilö, joka on vastuussa tai tuntee esiintymistilan tekniikan (valot- ja tai 
PA:n)  

 
Bändin saapuessa esiintymispaikalle toivomuksena on, että paikalla on 
tapahtumanjärjestäjä tai henkilö, joka pystyy opastamaan bändiä tarvittaessa 
esiintymis- ja backstage tilojen sekä tarvittaessa tekniikan kanssa.  

 
Vieraslista 
  

Bändillä on mahdollisuus kutsua tilaisuuteen 10 henkilöä vieraslistalla.  

Parkkeeraus  

 
Tilaisuuden järjestäjä varmistaa, että artisteille on järjestetty mahdollisuus 
sujuvaan roudaamiseen sekä mahdollisuuteen parkkeerata autonsa (max. 2 
henkilöautoa) keikkapaikan välittömään läheisyyteen ilman lisäkustannuksia.  

 
Kansainväliset keikkamatkat  

Mikäli artisti matkustaa junalla tai lentokoneella, tilaisuuden järjestäjä huolehtii 
artistin / bändin kuljetuksesta juna- tai lentoasemalle hyvissä ajoin. Pyydämme 
huomioimaan, että artistin / bändin mukana on useita soittimia.  

 
Markkinointi  

 
Artistin / bändin markkinointiin tarkoitetut kuvat ja logot ovat saatavilla 
ohjelmatoimistolta tai osoitteesta www.pamfeatella.com  
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Press  

 
Lehdistöasioissa tulee olla yhteydessä Kim Rusiin, 050-57 69 559  

Keikan valmistelut  

Keikan valmisteluun, tekniikan pystytykseen sekä soundcheckiin tulee varata 
minimissään 2 tuntia ja settien vaihtoihin min. 30 min.  

BACKSTAGE  

Järjestäjän vastuulla on tarjota artistille / bändille raikas, lämmin ja rauhallinen 
takahuonetila, jossa bändi voi valmistautua rauhassa tulevaan keikkaansa.  

Toivomme järjestäjältä kevyttä cateringia artistille / bändille:  

❖ Ruokailumahdollisuus (sovitaan erikseen ohjelmatoimiston kanssa 
keikkakohtaisesti)  

❖ 5 pulloa vettä takahuoneeseen 
❖  2 pulloa valkoviiniä 
❖  Olutta ja lonkeroaa 
❖  Coca Colaa ja Fantaa.  

Lavalle 
  
5x hiilihapotonta vesipulloa  

Bändillä ei ole ruoka-aineallergioita.  
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MAJOITUS  

Huone- ja nimilista: 

 

Nimi:    Huonetyyppi:   Savutonhuone: 

Anamaria Rusi +  2hh    X 
Kim Rusi   

Lumi Ollila    1hh    X 

Jussi Karhujoki +   2hh    X 
Jonatan Snapir 

Taneli Korpinen   1hh    X 

Yhteensä: 6 henkilöä, 2x2hh ja 2x1hh     

❖ Hotellihuoneiden tulee olla min. keskitason hotelleja, joissa on siistit ja 
rauhalliset huoneet  

❖  Toiveena, että huoneet sijaitsisivat samassa kerroksessa. 

❖  Toiveena, että huoneisiin pystyy tarvittaessa kirjautumaan sisään jo ennen 
klo. 15.00.  
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TEKNINEN RIDER 

PA  

Mikäli käytössä ei ole artistin / bändin oma pa-laitteisto, niin keikkapaikalle olevan 
pa-laitteiston ja monitoroinnin tulee olla laadukas ja oikein mitoitettu paikkaan sekä 
ihmismäärään nähden. PA- laitteisto olisi hyvä olla testattuna ennen bändin 
saapumista paikalle, haluamme tarjota yleisöllemme parhaan mahdollisen 
elämyksen.  

Mikäli keikkapaikalla ei käytetä bändin omaa valaistuskalustoa on järjestäjän 
huolehdittava paikalle henkilö, joka on vastuussa valaistusksesta. Toivomme, että 
valoteknikko olisi paikalla jo soundcheckin aikana.  

Lava  

Esiintymislavan tulee olla stabiili ja turvallinen. Esiintymislavan minimi koko tulisi olla 
3m x 5 m.  

Sähköntarve  

Tapahtumanjärjestäjän tulee huolehtia tarvittava sähkönsaanti lavalle.  

Valaistus  

Huomioittehan ystävällisesti, että mikäli ohjelmatoimiston kanssa ei ole erikseen 
sovittu, niin artistin / bändin mukana ei tule valaistustekniikkaa tai valaistusteknikkoa. 
Tapahtumajärjestäjän vastuulla on järjestää paikalle tarvittaessa valaistusteknikko, 
joka pystyy tarvittaessa olemaan paikalla jo soundcheckin aikaan. 
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PAM FEAT ELLA / TECH RIDER 2020 

Tarvitsemme:  

- Tehokkaan, tehdasvalmisteisen PA:n, joka kattaa koko kuuntelualueen tasaisesti. 
- Lavasähköt lavakartan mukaisesti.  
- Lavakaapeloinnin input-listan ja monitorilistan mukaisesti (xlr). 
- Mikrofonit, mikkitelineet ja DI-boksit input-listan mukaisesti (Mikrofonivalinnat ovat viitteellisiä. 

Arvostamme ammattitason laitteita.)  
- Yhden (1) äänimiehen, joka tuntee talon laitteiston ja miksaa keikan sekä bändin monitorit. 
- Yhden (1) valomiehen ajamaan keikan valot. 

INPUT-LISTA 

INPU
T

INSTRUMEN
T MIKKI/DI TELINE Huom!

1 BD
Sennheiser e902 
tms. lyhyt w/puomi

2 SNARE 1 e906 tms. lyhyt w/puomi

3 SNARE 2 e906 tms. lyhyt w/puomi

4 TOM 1 e904 tms. clamp

5 TOM 2 e904 tms. clamp

6 OH 1 e914 tms. pitkä w/puomi

7 OH 2 e914 tms. pitkä w/puomi

8 SPD-SX L DI
HD L+R taustanauhat soitetaan 
SPD-SX:stä.

9 SPD-SX R DI

10 BASS DI (oma)

11 SYNTH BASS DI

12 GTR e906/sm57 tms. lyhyt w/puomi

13 KEYS L DI

14 KEYS R DI

17 VOC BASS e945/sm58 tms. pitkä w/puomi taustalaulu

18 VOC GTR e945/sm58 tms. pitkä w/puomi taustalaulu

19 VOC KEYS oma mikki pitkä w/puomi taustalaulu + lead osassa biisejä

20 VOC LEAD
oma mikki / talon 
tarjoama langaton

pitkä w/
suora / 
limppu

Langaton on kiva, jos teiltä 
sellainen löytyy.
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MONITORIT 

LAVAKARTTA 

 
SR            SL

MONITO
R 
SENDS SOITTAJA  KULMA IEM Huom!

1-2
VOC LEAD 
L+R X

3-4 KEYS L+R X (oma) Langallinen kuuntelu omasta pikkumikseristä.

5-6 GTR L+R X (x) 
IEM, mikäli teiltä löytyy. Mono ok, mikäli stereo 
ei ole mahdollinen.

7-8 BASS L+R X (oma)

Langaton Sennheiser ew G4-A, 516 - 558 
MHz. Mono ok, mikäli stereo ei ole 
mahdollinen.

9-10 DRUMS L+R X (oma)
Langallinen IEM spd-sx:stä. Mono ok, mikäli 
stereo ei ole mahdollinen.
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