
Ääni:

Tuomme mukanamme: 

ü Ääniteknikon
ü Midas M32R mikserin
ü DL32 lavaräkin
ü Sennheiser IEM järjestelmän
ü Mikrofonit
ü DI:t
ü Mikrofonitelineet
ü Lavakaapeloinnin

Tarvitsemme lavan sivusta tilaa noin 1mx1m ja
etupäästä noin 1mx1m.

Langattomat mikrofonit (566-608MHz) 

IEM (516-558MHz)

Jos tekniikkatoimittajan puolesta löytyy valmiiksi CAT 
kaapeli etupään ja lavaräkin välille, käytämme sitä erittäin
mielellämme.

Jos paikan päältä ei löydy käyttötarkoitukseen sopivaa
PA:ta, olkaa hyvissä ajoin yhteyksissä niin tuomme sopivan
setin mukanamme.
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Valo:

Tuomme mukanamme kevyehkön valosetin. Käytämme
mielellämme talon valoja lisäksi. Erityisesti etuvalot olisivat
erittäin kiva juttu! Ilmoitattehan jos emme voi käyttää
usvakonetta.

Lava:

Olisi suotavaa että esiintymislava olisi tyhjä ja siivottu
saapuessamme paikan päälle. Minimi lavakoko on 6m x 3m. 
Lisätila ei haittaa, päinvastoin! Myös riserit otetaan vastaan
innolla. Rummuille 3m x 2m, koskettimille 2m x 2m ja torville
2m x 2m.

Sähkö:

Jos emme tuo PA:ta mukanamme, äänisettiimme riittää 1 x 16A 
vaihe ja valosettiimme samoin 1 x 16A vaihe. 

Jos tuomme oman PA:n, tarvitsemme yleensä 3 x 16A äänen
osalta ja valojen osalta riitää edellä mainittu 1 x 16A.

Yleistä:

Meillä menee yleensä noin 1,5h kun laitamme kamat pystyyn ja 
teemme soundcheckin. Purkuun riittää 1h. Parkkipaikka
pakettiautolle keikkapaikan läheisyydestä olisi mahtava juttu.



Kanavalista:

HUOM! TELINEET
1 bd beta152 lyhyt1puomilla
2 snare sm57 lyhyt1puomilla
3 rt e904
4 ft11 e904
5 ft12 e904
6 oh1L c214 pitkä1puomilla
7 oh1R c214 pitkä1puomilla
8 pad DI
9 bass
10 ac1gtr DI
11 gtr1SR e906
12 gtr1C e906
13 keyb1L DI
14 keyb1R DI
15 sax e908b langaton! pitkä1puomilla
16 trp e908b langaton! pitkä1puomilla
17 voc WL935 langaton! limppu
18 voc WL935 langaton! limppu
19 voc1keyb 935 pitkä1puomilla
20 voc1bass 935 pitkä1puomilla
21 voc1drs 935 pitkä1puomilla
22 voc1trp 935 pitkä1puomilla
23 voc/huilu 935 pitkä1puomilla
24 GUEST1voc WL935 langaton! pitkä1puomilla
25 spare1voc 935 pitkä1puomilla
26 spare1instr sm57 pitkä1puomilla
27 HD1L DI
28 HD1R DI
29 spare
30 spare
31 AMB1L cond medium
32 AMB1R cond medium





Takahuone:

Tarvitsemme käyttöömme lukittavan takahuonetilan
esiintymistilan läheisyydestä. Takahuoneeseen ei saa tuoda
ketään ulkopuolista henkilöä ilman, että asiasta on erikseen
sovittu esiintyjäryhmän kanssa.

Takahuoneesta tulisi löytyä peili, tuoleja ja wc.

Ruoka ja juomat:

ü Lämmin ateria kaikille (9 hlöä). Huom! Sis. 2 x vegaaninen
ü Tarpeeksi lähdevettä pulloissa
ü Kahvia ja maitoa
ü Hedelmiä

Kiitos!

Lisätiedot:

Jussi Mäkelä

info@popkorn.fi
040 765 1465

popkorn.fi
facebook.com/popkornband


