
MOOTTÖRIN JYRINÄ

RAIDERI

PA
Järjestäjän puolesta keikkapaikalle tuodaan tapahtumaan sopiva PA sekä henkilö sitä 
käyttämään. Yleisöä koskettavan äänenpaineen lisäksi toivotaan, että mikseri pystyy 
käsittelemään vähintään 16 linjaa ja seuraavia pikkujuttuja:

− vähintään kolme monitorikulmaa, joita ohjataan vähintään kahdesta eri linjasta. Viisi, joista  
jokaista voidaan ohjata erikseen, on paljon parempi.
− neljä kappaletta laulumikrofoneja ständeineen
− Yksi mikrofoni bassorummulle
− Vähääkään isommissa tiloissa mikitetään myös 2 kitaraa sekä virvelirumpu. Rumpuihin 
tällöin myös kaksi overheadia.
− 3 DI -boksia: yksi bassolle, kaksi koskettimille.

Backline
Orkesteri vastaa backlinen toimittamisesta keikkapaikalle. Mikäli samassa tilaisuudessa 
on myös muita esiintyjiä, on fiksua käyttää osin samaa backlinea. Kukaan ei tykkää 
roudaamisesta. Soitellaan ja sovitaan.

Valot
Järjestäjä tuo paikalle tilaisuuden luonteeseen sopivan valokaluston. Pienimmillään kalusto 
voi koostua kahdesta valkoisesta PAR -kannusta jalustoineen, joilla valaistaan lavan etuosa 
sekä kuudesta värikalvollisesta PAR -kannusta, joilla tehdään lavalle kivoja värejä. Pienissä 
tiloissa asia voidaan hoitaa myös monilla väreillä loistavilla ledeillä.  

Erityisiä lisäpisteitä saa kymmenistä kannuista, skannereista, savukoneesta, ym. 
härpättimistä. Ne ovat aina hauskoja.

Kesällä ulkona valot taitavat olla aika turhia...

Järjestäjä vastaa valojen asentamisesta. Valojen ohjaaminen voidaan järjestää tarvittaessa 
orkesterin puolesta.  

Lava
Lähtökohtaisesti oletetaan, että esiintymisalue on yhdeksän metriä leveä ja viisi metriä syvä.  
Tästä poiketaan orkesterin kanssa neuvotellen.

Ruoka ja juoma
Järjestäjä järjestää orkesterille mahdollisuuden ruokailla ennen keikkaa ja sen jälkeen. 
Tämän voi hoitaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Rocktähtien on kuitenkin työnsä puolensa 
esitettävä seuraavat ukaasit:

− Ruokailu on bändille maksuton, eli “tuossa on pitsapaikka nurkan takana” ei ole ruokailun 
järjestämistä.
− Sämpylä on välipala. Sata sämpylää voidaan hätätapauksessa laskea ruoaksi
− Kurpitsakeittoa ei hätätapauksessakaan lasketa ruoaksi. Nimim. Kokemusta on. 

Lavalle on oltava mahdollista saada juomaa pullossa. Vichyt, limsat ym. takahuoneessa 
ovat toivotuin tapa hoitaa asia. (katso kohta takahuone). 



Takahuone
Bändille tarjotaan suljettu tila, jonka voi rauhoittaa pelkästään orkesterin käyttöön 
viimeistään 30 min ennen keikkaa. On hyvä, mikäli takahuoneesta löytää lavalle helposti.

Poikkeukset
Mikään kohta raiderissa ei ole maata kaatava, mutta poikkeuksista neuvotellaan orkesterin 
kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. 


