Teknisk Rider:
Af hensyn til et gnidningsløst arrangement med en professionel afvikling, bedes punkterne i den
tekniske rider overholdt. Hvis der er spørgsmål eller væsentlige afvigelser i forhold til teknisk rider,
sceneplan eller andre aftaler, er I velkommen til at kontakte os.
Scene:
Der skal forefindes en professionel opbygget scene på minimum 8 x 5 meter og højde på minimum
50 cm. Der skal der være tromme podie på 2 x 2 meter. Det er vigtigt at scene er af professionel
karakter og understøttet korrekt og må IKKE være bygget af paller, træplader og lignende. Fri højde
mellem scenens bagkant og opsat bag bro, skal være minimum 4 meter og med mulighed for
ophængning af medbragt bagtæppe og/eller sort molton.
Lyd / lys:
Hvor Gasbox ikke selv levere lyd og lys anlæg, skal arrangør levere et lyd og lys anlæg, i professionel
kvalitet og fejlfri stand, hvis ydeevne står mål med lokalets / ude arealets størrelse samt koncertens
samlede publikumstal. Desuden skal der altid være en tekniker til stede, som kender til de tekniske
installationer under opstilling og koncert. Det vil altid være Gasbox’ teknikere som skal godkende
lyd/lys anlæg - hvad enten det er allerede eksisterende på stedet, eller det skal lejes til
arrangementet.
F.O.H.:
Gasbox har egen lydmand med til Front of House (FOH). Cat 5e kabel skal forefindes og være
trukket korrekt fra FOH til scene. Gasbox medbringer selv mixerpult til FOH.
Strøm:
Hvis Gasbox selv medbringer lyd/lys skal der oftest bruges 1 x 32A CEE til lyd og 1 x 32A CEE til lys.
Hvis Gasbox kommer uden lyd/lys skal der bruges strøm (med jord) på de anførte steder på
sceneplanen.
Monitor system:
Monitor system medbringes i form af trådløst In-Ear. Desuden anvendes trådløst system til
instrumenter i forskellige frekvensområder, som skal holdes frit før og under afvikling af koncerten.
Frekvenser kan rekvireres.
Kontakt:
Teknik, scene, strøm, opsætning
Bjarni Borgstrøm
Mobil: 21 64 32 17
E-mail: borgstroem@bekh.dk
Booking, presse, økonomi
René Hejdmann
Mobil: 61 18 23 50
E-mail: booking@gasbox.dk
www.gasbox.dk
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