
TEKNINEN RAIDERI / ÄÄNI

PA: 
- tehdasvalmisteinen, nykyaikainen, prosessoriohjattu ja viritetty kokoäänijärjestelmä mieluummin 
ripustettuna (Nexo, L-Acoustics,Aura tms.)
- järjestelmän täytyy pystyä kattamaan tasaisella taajuusvasteella koko tila sekä tuottamaan 
110 dBspl:n (hidas A) särötön äänenpaine miksauspisteelle. Tämä ei tarkoita sitä, että luukutetaan 
vaikut korvista, vaan ettei tarvitse ajaa systeemiä ihan täysillä kokoajan. Leveragen musiikki vaatii 
bassotoistoa kuulon alarajaan asti joten varmista että subwoofereita on tarpeeksi ja että elementit 
ovat ehyitä.

FOH: 
- VCA tiski väh. 32/8/2 jossa joka kanavassa 4 -al. eq., padi ja vaiheenkääntö (Midas, Crest tms.)
- väh.3 reverbiä (Lexicon PCM96/91, TC Reverb 4000, Yamaha SPX2000 tms.) 
- delay jossa tap tempo (TC D-Two tms.) 
- stereo terssikorjain (Klark Teknik, XTA tms.). 
- tarvittava määrä dynamiikkaa (esim. SPL Dynamaxx, Drawmer DS501)
- CD -soitin (paluu monitoreihin) EI KANNETTAVA MALLI!
- työvalot sekä tiskille että efekti- ja dynamiikkaosastolle
- keskusteluyhteys mon.miehelle/lavalle
- dbx120A tai vast. yhteen auxiin mukava lisä edell. lisäksi
  
MON: 
- 6 ryhmää (+ 2 ryhmää sidefillejä sekä rumpufilli isommalla stagella)
- väh. 2 kulmaa (min. 500W esim. d&b M4/Max),  IEM  (oma) kitaristille stereona ja XLR piuhalla 
yksi lähtö kosketinsoittajalle omaan mikseriin sekä toinen lähtö rumpalille. 
- terssikorjaimet kaiutinlähdöille 
- ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen monitorimiksaaja

LISÄKSI:
- esiintymislavan tulee olla tukeva, tasainen ja yhtenäinen keikan loppuun asti ja sille tulee 
päästä lastaamaan/purkamaan laitteita ramppia (tai loivia ja leveitä portaita) pitkin. Tämä siinä 
tapauksessa että lavan korkeus verrattuna muuhun tilaan on 50 cm tai enemmän.
- rumpuraiseri 3 x 2 m (korkeus tilan korkeuden mukaan) silloin kun mahdollista l. kun lava on 
väh. 6 x 4 m
- ripustusmahdollisuus palokyllästetylle taustakankaalle rumpuraiserin taakse (5 x 3 m)
- varmista sähkön riittävyys ja laatu ennen kuin tulemme paikalle
- jos keikka on ulkona, ota huomioon kaikki mahd. sääilmiöt että saamme vietyä tilaisuuden läpi 
kunnialla.
- älä tarjoa Behringer, Alesis, Ibanez, Art tms. tuotteita. Emme käytä/hyväksy niitä.

Jos on kysyttävää, ota toki yhteyttä: janne.joutsenvirta@pp.inet.fi / +358400935464


