Von Dü Techrider 2014
Det forventes at dette dokument læses grundigt igennem af scene, FOH, og
produktionsansvalige.
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Lyd
Von Dü medbringer egen monitorproduktion samt FOH produktion, men benytter stedes PA.
Der skal være en systemtekniker med indgående kendskab til spillestedets udstyr samt
installationer til stede fra ankomst til afgang.
Da der benyttes meget trådløst udstyr bedes arrangør slukke alt trådløst udstyr der kan
interferere med produktionens udstyr. Såfremt arrangør er bekendt med evt. frekvenser med
støj bedes dette informeres om på forhånd.
Der skal benyttes en indhegnet (gorillahegn) mixerø på min. 4x3 meter placeret midt for
scenen eller efter anvisning fra produktionsleder på dagen.
Arrangør stiller vederlagsfrit et velspillende professionelt PA anlæg af anerkendt fabrikat (intet
hjemmebyg) fornuftigt dimensioneret til rummet, til rådighed for artist. Anlægget skal være
opsat og klart til brug ved produktionscrewets ankomst.

Anlægget skal have fornuftig ensartet frekvensrespons i hele salen og kunne yde minimum
103dB(a) Leq15min ved FOH. Anlægget skal dimensioneres således at der er rigelig bund, dvs.
minimum 6 stk. 18” pr. side.
Ved brede scener suppleres med centercluster og/eller inner/outer fills. Der skal være uhindret
adgang til filtre og forstærkere fra ankomst til afgang.
Specifikationer af stedets PA skal fremsendes senest 1 uge før show for godkendelse hos Von
Dü’s crew. Såfremt der påhviler spillestedet at overholde lokale dB grænser skal dette ligeledes
oplyses i god tid. Der skal forefindes 1 stk. 3-faset 400V/16A CEE ved stage left samt 1 x
230V/16A CEE ved FOH position (der benyttes 3 stk CEE udtag, så læg venligst fordeler ud)
samt 3 stk. LK udtag. Ved Festival shows skal der være 2 CAT5e/CAT6 fra scene til
FOH.

Podier
Arrangør bedes stille 3 stk. podier til rådighed på scenen i følgende mål:
1 stk. 2x2 meter i 40 cm højde
1 stk. 2x2 meter i 80 cm højde
1 stk. 2x2 meter i 40 cm højde
Derudover bedes arrangør stille 1 stk. 1x1 meter podie i 80 cm højde til rådighed i FOH
positionen som bord til lydpult eller alternativt et højt bord.

Hegn
FOH position skal være indhegnet med gorillahegn. Det er ikke normalt nødvendigt at
indhegne scenen.

Stagehands
Arrangør stiller 4 ædru stagehands til hjælp ved load-in og load-out samt ved opstilling og
nedtagning af den medbragte produktion, herunder lyd, lys, deko og baggear. Stagehands
bedes være til rådighed fra produktionens ankomst indtil produktionslederen frigiver disse, og
igen mindst 15 minutter før koncertens afslutning indtil produktionens afrejse.
Stagehands bedes melde sig hos produktionslederen ved ankomst.
Det forventes at stagehands har en vis erfaring.

Er der særligt vanskelige adgangsforhold, eksempelvis trapper eller hindret adgang med
køretøjer til load-in, kræves der flere stagehands. Såfremt dette skulle være tilfældet bedes der
hurtigst muligt tages kontakt til produktionsleder.
Såfremt arrangør ikke stiller stagehands til rådighed, påhviler det arrangør at udrede kr.
2.000,00 ekskl. moms pr. hjælper ved load-in samt kr. 2.000,00 ekskl. moms pr. hjælper ved
load-out. Betaling skal ske kontant til tourmanager og faktura vil førstkommende hverdag
blive fremsendt pr. mail.

Lys
Minimum:
8 x PAR64 - back
6 x fresnell/PAR56 - front
4 x PAR64 floorcans
1 x hazer med dmx control
1 x professional lysmixer
Hvad vi ønsker os ud over minimum:
4-8 x moving heads
4 x moving heads floorcans (i stedet for PAR64 floorcans) 8 x PAR64 - sides
2-4 x blinders

Banner
Når det er muligt skal Von Dü’s medbragte banner sættes op på scenens backdrop. Von
Dü medbringer to bannere hvoraf det der passer bedst bruges:
Banner: 5m x 1,7m
Banner: 8m x 2,75m

Transport og parkering
Band og crew ankommer forskudt. Crew ankommer i høj/lang bus og band ankommer i 9
pers. bus. Arrangør bedes sørge for parkering så tæt som muligt ved load-in for begge biler.
Parkering skal ske så sikkert som muligt, og evt. parkeringsudgifter påhviler arrangør.

Stageplot

