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Tekniske specifikationer, lyd, lys, scenografi
Hit med 80’erne medbringer:
Frontpult: Digico DS9
In-ear monitorpult: Digico SD9
Alle mikrofoner, DI´s og remote-kabler samt XLR
Eget multikabel mellem monitor pult og FOH.
NOTE: Hit med 80’erne bruger 8 x wl-in ear og 6 x wl mikrofoner / beltpacks.
Lyspult: High End System Roadhog 4
Egen lys produktion.

I bedes levere:
PA

PA system, som skal kunne levere 110dbA uforvrænget ved FOH.
f eks. d&b, L-Acoustics, EV, JBL, Adamson.
Det er meget vigtigt at der er et fuldt dækkende stereo frontfill
Frontfill SKAL være timealignet med PA!!
Hjemmebyggede systemer accepteres ikke.

Strøm

1 stk. 16/1 Blå Cee stik ved monitor mixer Stage Right
1 stk. 16/3 Rød Cee stik til medbragt lys. Stage Left.
1 stk. 16/1 Blå Cee stik til vindmaskine. Center downstage
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Podier

Hit med 80’erne medbringer egen podie produktion

Lys

8 stk. Spot Moving head – OBS. må ikke være farve hjul
8 stk. Wash Moving head
4 stk. audience blinder
1 stk. Hazer eller røgmaskine med blæser tilpasset stedets størrelse.
1 stk sort backdrop i hele scenes bredde.
1 x frontlys til at dække scene areal

Scenografi

Vi medringer en scenografi + bagtæppe 5x10 meter.
Dertil skal vi bruge et rør, scene træk eller truss på bagkant scene til at
hænge dette. Vægt kontrakt Anders (kontrakt information).
Riggen/trækket kan godt være en eksisterende lys eller bagtæppe rig, men
skal kunne køres ned og op. Før og efter show
Hit med 80'erne medbringer egen vindmaskine, placeret foran scene.
(Til dette skal bruges 4 stk. podie ben i scenens højde)
Venligst oplys scene højde.

Adgangsforhold

Scene min: 9 x 5 meter.
Minimum 4 meters frihøjde fra gulv til underkant af lamper.
Der skal være Crowd barrier / Gorilla hegn i hele scenens bredde.
Vi ankommer i lastbil, 8 meter lang med lift. Sørg venligst for parkerings
mulighed.
Hvis ikke det er muligt at bakke direkte til scenen, eller at der er etableret
en loading dock , SKAL vi have rampe til rådighed. Rampen skal være min
1 meter bred. Vores rullepodier er 1 x 2 meter.
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Hjæplere

Arrangøren skal ved load-in stille med 2 stk. voksne, stærke og ædru
mænd
til hjælp med at tømme lastbil samt sætte udstyr op.
Ved manglende/beruset hjælper under load-in forpligter arrangøren sig
til at betale 1.500 kr. kontant pr. manglende/beruset hjælper til Hit med
80’ernes crew. (Antal se tillægskontrakt)
Arrangøren skal ved load-out stille med 2 stk. voksne, stærke og ædru
mænd
til hjælp med at pakke udstyr samt læsse lastbil.
Hjælperne skal stå klar ved siden af scenen så snart orkestret er gået af
scenen.
Ved manglende/beruset hjælper under load-out forpligter arrangøren sig
til at betale 1.500 kr. kontant pr. manglende/beruset hjælper til Hit med
80érnes crew. (Antal se tillægskontrakt)
Hvis hjælpere lugter af øl – anses de som berusede og udeblevet.

Er der spørgsmål eller problemer med at opfylde ovenstående krav bedes I hurtigst mulig kontakte
vore tekniker:

Teknik – Anders Kruse – Telefon: 5135 4284 – mail: anders@allstage.dk
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