Raatalan Humpparalli 2017
Tietoa esiintyjille

Yleisiä ohjeita esiintyjille:









Esiintyjät saavat artististeille tehdyt rintanapit. Tämä oikeuttaa vapaaseen kulkuun
ja ilmaiseen sisäänpääsyyn alueelle koko viikon ajan myös ennen omaa
esiintymispäivää. Merkkejä saa lippuluukulta.
Esiintyjät saavat kahvia (ei pulla yms.) ilmaiseksi kahviaitasta ja ravintolasta.
Järjestäjä jakaa kahvi/ pulla/ juotava- ja makkaralipukkeet erikseen. Juotavaa ja
muuta tarjoilua löytyy ravintolan takaosasta erikseen varatusta tilasta
Esiintyjille on esiintymispäivänä varattu lämmin ruoka ravintolasta ennen
esiintymistä noin klo. 18.30.
paikalla on valmiina PA- laitteet, monitorit, mikrofonit, valot yms. Katso lista lopusta.
Paikalla talon puolesta äänimies (molemmilla lavoilla) joka myös hoitaa miksausta.
Orkesterit tuovat omat henkilökohtaiset soittimensa ja vahvistimensa.
Yhteiskäytöstä orkesterit sopivat keskenään. Kolmen orkesterin illoilla tanssiladon
puolella tulee olemaan ahdasta ja toivomus olisi että pärjättäisiin kaksilla rummuilla.
Ajoneuvot parkkeerataan niille osoitetulle alueelle. Kts. kartta
Esiintyjien julisteita otetaan mielellään vastaan jo aikaisemmin ennen ralliviikkoa.
Näitä käytetään lähinnä huvialueella .
Esiintyjien puhelinnumeroita saa tarvittaessa Kimmolta ja Juhalta

Ohjeita tanssiorkestereille:









Esiintymisaika tanssiladon puolella 19.00- 01.00 joka päivä
Soittoajat lähtökohtaisesti 1 h tai 1/ 2 h orkesteria kohden. Järjestäjä määrää
soittojärjestyksen ja soittoajat neuvotellen esiintyjien kesken. Ohjelmassa pitää
huomioida muu ohjelma sekä että humppaspurtti saadaan sovitettua illan muuhun
ohjelmaan.
Joka ilta on ”Humppaspurtti”. Tämä on taukoamaton humppasikermä jonka kesto
noin puoli tuntia. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut että orkesterit tekevät
vaihdon lennosta jolloin soittoajaksi tulee noin 15- 10 min. soittoa. Ajankohta noin
22.00- 23.00 välisenä aikana. Aikaisempina vuosina systeemi on toiminut hienosti
ja on ollut suosittu yleisön keskuudessa.
Ohjelmisto saa olla jokaisen orkesterin omaa vakio- ohjelmistoa. Kuitenkin
tanssilavoille sopivaa musiikkia
Paikalle on hyvä saapua ajoissa ruuhkan välttämiseksi. Mielellään klo.16.00- 18.00
välisenä aikana
Esitykset lähetään suorana nettiin minkä lisäksi edellisen illan orkesterit ovat
kuultavina seuraavana päivänä. Lisäksi Rallin jälkeen lähetykset jatkuvat noin viikon
ajan. Tallenteet ovat saatavana myös erikseen järjestäjiltä.

Ohjeita ulkolavan esiintyjille:




Esiintymisaika klo.19.00- 24.00 välisenä aikana.
Esiintyjät saavat valita itse esiintymisaikansa ja –ohjelmistonsa
Suotavaa olisi olla paikalla tekniikan takia kaksi tuntia ennen ajateltua
esiintymisaikaa

Tekniikkaa hoitaa
Juha Vähä- Heikkilä
Topias Heikkinen
Antti Nieminen
Pasi Salminen

Tanssilato ja ulkolava ääni
Tanssilato ja ulkolava ääni
Valot, sähköt, äänentoisto
Netti

0500 901747
0440 691354
040 8658635
0400 533984

Kiinteistöstä ja muusta vastaa
Kimmo Haapanen

Lavapäällikkö

050 4016303

Ääni ja valokalusto on Suomen Esityspalvelu ky:n kalustoa jota käytössä mm.
seuraavasti:
Tanssilato:
PA:
Monitorit
Voc mic
Rummut
Mikseri

Kling & Freitag Line 212 + sub
Nexo PS 8 ym.
Shure SM 58
Shure Beta 52 (Bd), Shure 57 (Sn), Shure SM 81 (Oh)
Yamaha LS9/ 32, miksaus PC:llä salin puolelta

Ulkolava:
PA:
Monitorit
Voc mic
Rummut
Mikseri

Kling & Freitag Line 212 + Espa Horn sub
EsPa Line 12M ja 152M
Shure SM 58
Shure Beta 52 (Bd), Shure 57 (Sn), Shure Beta 98 (Toms), Röde
(Oh) ym.
Yamaha LS9/ 32 tai
Soundcraft Live 8 + efektirackki (3 x ef, master-eq,14x comp/gate)
Behringer X32

