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TUOMME:
-Mikserit saliin ja lavalle, FOH: Midas M32+efektiräkki, MON: X32 Compact
-Kaikki tarvittavat mikrofonit, DI:t, telineet, lavarasian, lavasähköt ja lavakaapeloinnin
-Omat kulmamonitorit Karrille
-Oman DJ-pöydän
-Taustakankaan
-Oman merch-kioskin
-Langattomat korvamonitorit Sennheiser EW300 G4, A-BAND 516-558 MHz

TARVITSEMME:
-Sähköä, 16A suko tai voimavirta, jos oma PA ei ole matkassa suko-sähkö riittää.
-CAT 5E S/STP-kaapelin Etherconeilla lavan ja miksauspisteen valiin. Suora patch, kaapeli ei saa
kulkea ristikytkennän läpi. Kaapelin maksimipituus 75m.
-Tehdastekoisen, toimintakuntoisen ja modernin PA-järjestelmän. Esim. d&B tai L´Acoustics.
Järjestelmän tulee olla tilaisuuteen riittävä (105 dbA@FOH) ja sen tulee kattaa kaikki yleisöalueet. 
Subbarit mieluiten oman syöttönsä takana.
-3 kpl laadukkaita kulmamonitoreja kahteen ryhmään (2 kpl DJ.lle ja cue wedge). Esim d&B M4. 
Ei muovikuorisia kaiuttimia. Isoilla lavoilla lisäksi sidefillit
-Säältä ja yleisöltä suojatun lokaation, sähköä ja pöydät FOH ja MON miksereille. Miksauspisteiltä 
on oltava esteetön näkymä lavalle.
-Ripustusmahdollisuuden ja valaistuksen taustakankaalle. Taustakangas on myös mahdollista
projisoida. Filun saa pyydettaessa peve@peto.pro
-Vahintään 45 minuuttia vaihto/soundcheck-aikaa
-Turvallisen pysäköinnin Sprinter-kokoluokan keikka-autolle, peräkärrylle ja yhdelle henkilöautolle
-Sähköä, 1,5 x0,5m pöydän ja sääsuojauksen merch-pisteelle
-Tilaisuuteen riittävän valaistuksen ja tarpeeksi etuvaloa, sekä valotoimihenkilön. Oma valomies on
mukana vain satunnaisesti.
-Vahintään kaksi täysissä sielun ja ruumiin voimissa olevaa apukantajaa.

YHTEYSTIEDOT:
Peve Hämäläinen FOH/TM +358400625927 peve@peto.pro
Juha Nevala MON/STAGE +358400395197 nevala.juha@gmail.com
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LENTOKEIKAT:
Edellisten lisäksi tarvitaan myös:
-2 kpl Behringer X32 / X32C tai Midas M32/M32R mikseri ja Midas-lavarasia
-3 kpl kulmamonitori Karrille, esim. d&B M4, eli yhteensä 6 monitoria neljään ryhmään. Isoilla 
lavoilla lisäksi sidefillit.
-Tukeva DJ-pöytä esim. riserista tehtynä. 2m x 1m x 1m.
-15 kpl ehjä mikrofonikaapeli, lavakaapelointi ja lavasähköt
-2 kpl pitkä puomillinen ja 1 kpl suora limpullinen K&M mikrofoniteline
-2 kpl hyväkuntoinen Technics SL-1200 DJ-levysoitin. Soittimet eivät saa olla missään
muussa käytössä Palefacen soundcheckin ja keikan välisenä aikana.

LAVAKARTTA:

YHTEYSTIEDOT:
Peve Hämäläinen FOH/TM +358400625927 peve@peto.pro
Juha Nevala MON/STAGE +358400395197 nevala.juha@gmail.com
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