Teknisk rider
Speltid: ca 50-60 minuter
Antal: 10 artister på scen + två tekniker
Vi har alltså med egen ljus- och ljudtekniker. Om kort riggtid är det bra om de kan få
assistans med ljusrigg och lastning.
Riggtid ca 5 timmar.
Ljud
Vi behöver från er:
-Pa : dvs utljud, dvs slutsteg och högtalare
-Mixerbord
-minst 2 st monitorer, helst 4 st. Måste inte vara separata system
-multikabel och ett par lineboxar
Vi har våra egna trådlösa system (8 kanaler i 600- och 700Mhz-bandet) och mickar
Scen
-Önskad storlek på scen: 6 m bred x 6 m djup
-4 m fri takhöjd med hängmöjligheter för ljus.
-Tross eller annan hängmöjlighet i fram- och bakkant av scen (vi hänger inte upp nåt
tyngre än ca 20 parkannor och lite plastfond.
-Finns det piano i lokalen så använder vi helst det, oavsett kvalitet och skick. Flygel går ej.
I annat fall har vi med elpiano.
Vi hänger upp fond av plast på tre sidor av scenen.
Rullar ut vit matta på golvet.
Har tre ganska stora vagnar med trumset, piano och marimba på.
Ljus
Vi behöver från er:
-19 st ofiltrerade PAR 64 med insats cp62. (vanligaste formen av parkannor)
(helst 19, men vi klarar oss i nödfall på 13. De gula på ritningen har lägst prio)
-Kabel
-Dimmer med 18 lediga kanaler
-3-polig DMX till scen för rörligt ljus.
-utöver dimmerns ström så behöver vi 2 x 10 A 1fas till 2 st lövblåsar, och fast ström på
scen till 2 rökmaskiner och 2 fläktar och 4 rörliga spotar.
Vi har med egna ramper och 4 st rörliga spotar som står på golvet.
Vi har också med eget ljusbord.
___________________________________________________________
Email: info@fenomenala.se
http://www.chockdoktrinen.com
Janne Tavares (projektledare)
Erik Holmström (projektledare)
Tel: +46-(0)739-99 67 34
Tel: +46 (0)707-89 69 22
Daniel Vegerfors (tekniker)
Tel: +46-(0)705-45 59 80

Stageplot och kanallista

www.fenomenala.se/chockdoktrinen
janne@fenomenala.se
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Vi har med mikrofoner och trådlösa
enheter.
Ni tillhandahåller:
-mixer
-PA
-minst 2 monitorer, helst 4 st (måste
inte vara separata system)
-3 st lineboxar
-multikabel från scen till mixplats
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Alla Parkannor har insats cp62 och är ofiltrerade
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