
Peter & De Andre kopier 
Teknisk Rider 2012

Af hensyn til et gnidningsløst arrangement med en professionel afvikling bedes punkterne i denne tekniske rider 
overholdt. Hvis der er spørgsmål eller væsentlige afvigelser i forhold til denne rider og tillægskontrakten, er I meget 
velkomne til at kontakte Peter & De Andre Kopiers – i det følgende kaldet PODAKs – tekniker(e).

Kontakt: TEKNIK – div: Lars Jyland Tlf.: +45 24 83 16 30
Management: KAIKA Music Tlf.: +45 70 23 12 33

P.A. Systemet: P.A. Systemet skal være dimensioneret til dækning af hele publikumsarealet. 
Højttalerne skal være af professionel kvalitet. (d&b, Adamson, L �acoustic e.l.) 
”Hjemmebyggede” og ”Disco-systemer” accepteres ikke!! 
P.A. Systemet skal altid godkendes af PODAK’s tekniker før arrangementets afholdelse.
P.A. System specifikationer bedes fremsendt til både KAIKA + Lars  Jyland
Se venligst e-mail adresser samt telefonnumre nederst på side 2!

F.O.H. Minimum 32 kanals kvalitets pult. Midas/Soundcraft/Yamaha 

Ved Analog pult: 2 x 31-bånds EQ på fronten, tilgængelig for PODAKS tekniker. (Klark, BSS etc.) 
1 x Delay. (TC 2290 / TC D-one) 
1 x Dual effect. (TC M5000, TC M3000, TC M2000, TC M-one) 
1 x Yamaha SPX 1000 / 900 
6 x Gate / 9 x Compressor 

Monitor: 6 x Monitor på 4 sends
4 x Monitor EQ
1 x send til Inear, uden EQ ( Backline tekn )

Lys: Der skal forefindes et passende lys system med lys fra forkanten/forreste (lofts)rig ind mod scenen 
som kan oplyse hele bandet samt effetkfuldt ”baglys” på scenens bagkant som er vigtigt for at 
kunne skabe en god stemning på scenen. 
Ved evt. spørgsmål vedr. lys, kontakt venligst Lars P. Jyland forud for arrangementet!

OBS! Der skal være en tekniker til stede med godt kendskab til hele F.O.H./ P.A. Systemet 
(inkl. monitor), fra PODAKs ankomst til koncerten er færdig.
Hvis ikke PODAK selv medbringer lydmand/lydtekniker, skal arrangøren ligeledes sørge for 
lydmand til afvikling af koncerten.
Arrangøren sørger for en lystekniker til opsætning og afvikling af stedets, eller evt. lejet, lys. 
Se venligst oplysningerne om ønsker/krav til lys ovenfor!

Grundscenen skal være minimum 8 m (B) x 6 m (D). (Klub: 6 m (B) x 4 m (D).)
Scenen skal være stabil og forsvarligt bygget. 
Ved udendørs arrangementer skal scenen være overdækket og vandtæt!
Ved sceneskift / festivals, skal der bagscene eller lign. frit område til PODAKs baggear og
opsætning. 
PODAK medbringer eget bagtæppe, der skal kunne monteres i scenens bagbro/-rig.

OBS! Frihøjde v/bagbro/rig: min. 5 m 

Der skal forefindes 1 stk. 2 x 3 meter trommepodie (med hjul hvis der er sceneskift!).

Strøm: Der skal forefindes til Backline på scenen efter sceneplan.

PODAK’s tekniker(e) har ret til at underkende de tekniske forhold, hvis de ikke 
overholder de her nævnte krav!

SCENE- OG KANALPLAN kan downloades fra www.peterogdeandrekopier.dk
Teknik: larsjyland@gmail.dk

Kaika: mail@kaika.dk
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