
TEKNISK RIDER SOMMER 2018
GYLDIG UT AUGUST 2018 (med forbehold om at ikke bandet får noen glupe idéer underveis) Oppdatert mai 2018

Denne tekniske rideren består av 9 sider, og er en del av kontrakten. 
Vennligst ta kontakt så snart som mulig dersom det er noe som er uklart eller vanskelig å få til. 
Tilleggsrider inkludert hospitalityrider er sendt som eget vedlegg. 

KONTAKTLISTE:
Booking Booking AS 
Gateveien 6  
5150 Byen
+47 24 14 61 90
www.booking.org

Produksjonssjef (PM):Henriette Sandgren
Telefon: +47 94 44 44 44 
E-post: Henriette@gnail.com 

Turnèleder(TM): Gunda Larsen
Telefon: +47 94 44 44 44 
E-post: Henriette@gnail.com 

FOH: Max Størksen
Telefon: +47 47 47 47 47 
E-post: Max@limiter.net 

Monitor: Uffe Larsson 
Telefon: +47 955 55 654
E-post: ulyd@gnail.com

Lys: Danielle Konnerud
Telefon: +47 955 55 558 
E-post: Danielle.blinklys@gnail.com

Backline: Stig Fjell
Telefon: +47 944 44 676
E-post: Stig.fjell@gnail.com 

Prosjektleder: Bo King
Telefon: +47 94 45 666 
E-post: Booking@booking.org

Advance: Jørgen Jørgensen
Telefon: +47 41 51 96 52 
E-post: Jørgen@booking.org

Introduksjon

Denne rider en del av kontrakten. Vær snill å lese hele denne rideren nøye. Dersom du ikke har mottatt alle 
sidene, har vanskeligheter med å innfri noe eller har spørsmål, så nøl ikke med å kontakte oss. Vi har prøvd 
å lage denne tekniske rider så enkel og lettforståelig som mulig. Vi kan ikke akseptere noen avvik/ endringer 
i denne rider dersom vi ikke er underrettet om det på forhånd.
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Buss
Det trengs en Shuko 16A 230V kurs til bussen.  Denne kan ikke deles med andre dessverre

Load In / Load Out
Vi trenger minimum 4 edruelige og fysisk sterke personer for hjelp til inn og utlasting av utstyr. Om inn- og 
utlast byr på hindringer som for eksempel trapper, lang avstand til scene etc. bør det være minst 2 personer 
ekstra. Bærehjelpen skal være tilstede fra loadin til lys og lydutstyr er satt opp, samt fra nedrigg starter til alt 
er pakket i bilen. Det er bare ARTISTEN´ crew som kan dimmitere disse både etter opprigg og utlast. Med 
mindre annet er avtalt direkte med ARTISTEN´ crew laster vi ut umiddelbart etter show!

Rigging og lydprøve
Det vil ta inntil 3 timer å sette opp, sjekke og lydprøve artistens utstyr. Dette er under forutsetting av at lokalt 
utstyr er satt opp, testet, funnet i orden og klar for bruk ved ARTISTEN´ getin. Artist eller artistens crew tar 
ikke ansvar for forsinkelser grunnet teknisk svikt av utstyr som er levert lokalt av arrangør.

Sikkerhet
Det er av høyeste viktighet at både publikum, artist og crew føler seg sikre og trygge under oppholdet. Det er
arrangørens ansvar at artisten, artistens crew og alle deres eiendeler er sikre under oppholdet. Vaktene må
påse at ingen tukler med, ødelegger eller stjeler noe av artistens eller crewets utstyr eller personlige eiendeler.
Det er arrangørens ansvar å ha  forsikring som dekker skader eller tyveri av utstyr, personlige eiendeler og
personell. (artist, crew, lokalt crew, publikum osv.) Arrangør plikter å sikre  artister og utstyr på scenen samt
ved miksebordene med barrikader av profesjonell kvalitet.

Teknisk ansvarlig må ta kontakt i god tid før konsertdato. Det skal sendes inn teknisk spec på lyd, lys
og scene pr.mail til ulyd@gnail.com eller Max@limiter.net minimum 2 uker før konsertdato. Dette
gjelder også festivaler. Sjekk gjerne at du har den siste versjon av denne tekniske rider (dette er
versjon 1.0)

Vi reiser ikke alltid med egen backline og egne mixere. 
Det er hver enkelt arrangørs ansvar å ta rede på hva som gjelder!

Scene:
Ved artistens ankomst skal scenen være ryddet og klargjort til å opprigg av backline. Scenen må ikke være 
mindre enn 10 meter bred og 8 meter dyp og den skal ha sort inndekning. Scenen skal være i 
forskriftsmessig stand særlig med tanke på sikkerheten til artist, crew og publikum. Den skal ikke ha hull eller
kanter som man kan snuble i. Det må være lasterampe fra bakkenivå til scenen for trilling av OatOD sitt 
utstyr. Vi er veldig opptatt at scenen skal se ryddig ut. Vi setter stor pris på at det finnes søppelbøtter. Det 
skal være barrikader foran scenen og rundt FOH. 

PA-system:
KONTAKT: Max Størksen Max@limiter.net / +47 47 47 47 47

Left/Right på XLR i FOH posisjon.
3 eller 4 veis aktivt delt stereo PA-anlegg tilpasset lokalets størrelse og kapasitet. 
Stereo er fint og sub på Aux er for pyser.
Frontfill er vi veldig glad i da mange publikummere er litt i overkant hypp på å høre spesielt vokalen og det 
forsvinner jo som kjent gjerne litt dekning på de første radene.
Det må settes opp delay system/ systemer dersom hovedsystemet ikke dekker hele lokalet/området 
(blinklysuelle gallerier eller lignende)
Foretrukne merker: D&B, Meyer, L’Acoustic.
Plassering og bruk av anlegg skal ikke være forbundet med risiko av noe slag verken for publikum, artister, 
teknikere eller utstyr.
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FOH
ARTISTEN reiser med egen FOH mikser. 
Vi trenger ca 2x2 meter ved FOH til denne. Også en god del plass i tillegg til Danielle på lys.
Vi setter stor pris på om det ligger 2 stk CAT6/CAT5 kabler klare til oss.
Hvis ikke ønsker vi at det legges opp til at vi på lettest og tryggest mulig måte kan legge ut vår multikabel 
mellom FOH og monitor.
Det skal være kabelgater eller kanaler til våre multikabler, matter o. l godtas ikke.

Mixeren skal plasseres slik at lydmannen ser og hører bandet fra samme posisjon som majoriteten av 
publikum - ikke helt inntil en bakvegg!
Vær vennlig å se etter at det finnes tilstrekkelig lys på FOH.

På jobber hvor vi er nødt til å fly trenger vi stativer og kabling levert lokalt.

Monitor
KONTAKT: Uffe Larsson ulyd@gnail.com / +47 955 55 654

ARTISTEN reiser med egen monitormiks, mikrofoner, stativer, linjesystem og trådløs IEM. 
På jobber hvor vi er nødt til å fly inn vil vi ikke ha med egne IEM og vil da trenge å få 8 x Kanaler IEM m / 2 
extra mottakere, alle i stereo. Shure PSM 900/1000 levert lokalt.

Det er ytterst viktig at vår monitortekniker har full oversikt over scenen fra sin arbeidsplass.

Mikseren skal plasseres på samme høyde som scenen da vår tekniker er relativt kort i beina.

Monitor skal ha egen sidescene (stage left), og skal ikke være synlig for publikum på scenen!

Hvor det blir levert mobilscene el.l så må en sidescene bygges med gjerder rundt sidene og bak for sikkerhet
av utstyr og mannskap.

Det trengs da også inndekning med tett tak og vegger.
Monitoroppsettet er 3 x 3 meter.
 
Vi trenger følgende lokalt:
1 x shout system mellom FOH og monitor.
4 x høye stativer m/galge til ambient.

Strøm:
OatOD trenger følgende:
1 stk 16a 220v Monitor
1 stk 16a 220v FOH
1 stk 16a 220v Backline

Risere:
OatOD trenger følgende:
2stk 2 x 2 x 0,4 
2 stk 2 x 2 x 0.6
1 stk trapp til riseren på stage left.

Alle risere skal ha svart inndekning.

Plassering vises på stageplot. Disse skal være stødige og av profesjonell kvalitet og ha låsbare hjul hvis 
changeover er et tema.
Alt utstyr må være ferdig rigget og klart til bruk når artistens teknikere ankommer. Det skal være fritt for støy 
og spille i korrekt fase. Alt skal leveres komplett med alle kabler og tilbehør i perfekt stand.

På festivaler trenger OatOD get-in min 3 timer før dørene åpner for å sette opp å sjekke linjer.

Det skal være 2 teknikere tilstede. En på FOH og en på scenen. Disse skal ha god kjennskap til anlegget og 
være i stand til å assistere bandets lydteknikere fra get in til konsertslutt. De lokale teknikerne har også 
ansvar for evt. supportband.
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Inputliste ARTISTEN 2018 Ver. 1.0
C
h

Patch Input Mic/DI FOH Insert Note

1 KICK IN 901 GATE
2 KICK OUT PM 11 GATE
3 SN OVER PM 10 COMP
4 SN UNDER ATM 350
5 HI-HAT AE 3000
6 TAM 1 904 GATE
7 TAM 2 904 GATE
8 TAM 3 904 GATE
9 OH M130

10 OH M130
11 BASS DI Pre J-48 COMP
12 BASS DI Post PDI-9 COMP
13 EL GTR SR DI JDX
14 EL GTR SR MIC AT-4081
15 EL GTR C 906 COMP
16 AK GTR DI COMP
17 SYNTH L DI COMP
18 SYNTH R DI COMP
19 PIANO L DI COMP
20 PIANO R DI COMP
21 LESLIE LOW 902
22 LESLIE L PM 10
23 LESLIE R PM 10
24 RHODES 906
25 SAMPLER L DI
26 SAMPLER R DI
27 PERC L AT3000
28 PERC R AT3000
29 PERC NEAR PM 10
30 SLIDE GTR AMP Raven
31 VOCAL SR 935
32 VOCAL C PM-9
33 VOCAL SL 935
34 KOR 1 PM-9
35 KOR 2 PM-9
36 VOCAL PERC D5
37 VOCAL KEYS AT 6100
38 AMB DSR
39 AMB DSL
40 AMB USR
41 AMB USL
42 Talkback

Vi har med alle mikrofoner og DI-bokser selv. Vi reiser med egne stativer, men der vi får 
levert lokal backline vil vi trenge 8 lave med galge, 12 høye tripod med galge samt 2 høye 
roundbase uten galge. Vi vil da også trenge kabling levert lokalt.
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STAGEPLOT ARTISTEN 2018
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ARTISTEN            BACKLINERIDER SOMMER 
2018
KONTAKT: Stig Fjell Stig.fjell@gnail.com / +47 944 44 676

Backline skal kun leveres på jobber der bandet ikke har med egen. Dette er det arrangørs ansvar å 
finne ut i god tid i forveien. ARTISTEN deler ikke backline med andre artister samme dag med mindre 
dette er avtalt direkte på forhånd. Hvis backline skal leveres lokalt skal utstyret være rigget opp og 
fungere ved getin.

Perkusjon:
1 x sgl keyboardstativ. Stødig og regulerbart. Krysstativ som kan bli høyt og smalt.
1  Gulvtam på bein
1 x Vox AC 15 evt. AC30

Gitar SR:
1x Marshall 412 kabinett

Gitar Senter:
1 x Fender Blues DeVille 2x12

Bass:
1x Ampeg 8x10”
1x Ampeg SVT Classic

Trommesett:
Profesjonell standard. (Pearl, Tama, Yamaha)
22” Kick
12” rack tom på skarpstativ
14” floor tom (På bein)
16” floor tom (På bein)
14” snare,
Lav trommestol, basstrommepedal, hihat stativ, 3x cymbalstativer med galge, 1 x
skarpstativ, trommeteppe.
Alle slagskinn må være “coated" og i god stand
Multistativ til minimum seks gitarer.
4 x gitarstativer hvorav ett til akustisk gitar

Backlinetekniker:
Han blir dritglad om han får ei kanne kaffe og en liten stabel kopper.

Keyboards:
Orgel: B3 / A100 / c3 samt Leslie med preamp (Leslie: 147/145. (122/142 er alternativ)
Piano: Nord 2 / Yamaha cp5 / cp4 / cp300 / p90
1 Fender Rhodes 73 mark 1 / mark 2
1 Fender Bassman forsterker eller tilsvarende (IKKE twin/hot rod deville)
1 vanlig justerbar trommestol
1 x Kønig Meyer 18950 4 beins table stand
1 x Kønig Meyer 18950 4 beins table stand med stack
Evt. 2 x kryss-stativ

Booking Booking AS | Gateveien 6 | 5150 Byen | www.booking.org

Side 6 av 9

http://www.unitedstage.no/


ARTISTEN      LYSTEKNISK RIDER SOMMER 
2018
Lysrideren er en del av kontrakten og skal bekostes/dekkes av promotør.

KONTAKT: Danielle Konnerud +47 955 55 558 / Danielle.blinklys@gnail.com

I rigg:
7 x Spot 1500 e.l (må ha CMY og god zoom) – se plot for plassering
8 x Mac Aura XB Standard Mode – se plot for plassering.  
9 x 2 lite blinders i rigg
6 x 4 lite blinders i fronttruss
6 x Strober - Martin Atomic 3000
7 x Profil i fronttruss med Lee201 for frontlys
(må ha tilgang på fokusering, ikke glem bakre rekke dvs. perc, tromme, key, kor)

På gulv:
4 x Mac Aura XB down/midstage (to på hver side som sidelys, 2,2 m høyde)
(2 x 6-bom Par 64 (sidelys) med L201 hvor fokus av frontlys ikke er mulig)
2 x Par64 Shortnose floorcans på én kurs ved vokalist
1 x Kopp bykaffe (Alternativer som traktekaffe aksepteres også)
(6 x Mac Aura e.l på kasser bak bandet (dette gjelder KUN hvor vi flyr inn og ikke kan medbringe egen 
gulvpakke)
  
2 x MDG / DF 50 / evnt. tilsvarende hazer med jevn dekning av hele scenen
 
Vi medbringer:
- lampepakke til gulv og trenger 1 stk 32A 400V upstage center samt 1stk Cat5 eller tilsvarende til F.O.H.
- eget bakteppe (10m x 6m) og dette trenger å henge fra et eget nedsenkbart rør/trosse med litt avstand fra 
lamper.
- Lysmikser M-Series M6 med Martin P3. P3en foretrekker å ha til høyre for mikser.

En ryddig side/bak scene for rigg av medbrakt lyspakke samt en ryddig FOH med god sikt til scene settes 
høyt i kurs.
OBS: Vår medbrakte gulvpakke består av tre vogner med høyde på 2,6m

Vi er åpne for forandringer/kompromisser der vår rider ikke lar seg imøtekomme, men vennligst ikke åpne 
samtalen med "at det er lyst ute når vi spiller" eller at "Åge/Smokie brukte samme riggen for to år siden",- vi 
spiller ikke "Leva livet" og jeg vet hvor sola står på himmelen etter 41 år på vår klode.  

DET ER ET KRAV AT ALT ER KOBLET OPP OG TESTET FØR ARTISTENS GET-IN FOR Å UNNGÅ 
FORSINKELSER MED OPPRIGG AV BACKLINE!

Det må være én designert kompetent lystekniker tilstede under get-in og show som kan assistere artistens 
lystekniker med opprigg og patching.
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