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YLEISTÄ 

Club For Five esittää a cappella -musiikkia (laulua ilman soitinsäestystä). 
Äänentoistovaatimuksiltaan yhtye vastaa rock-bändiä, sillä laulajat imitoivat mm.  bassoa 
ja rumpusettiä. Äänentoistojärjestelmän tulee siis olla korkeatasoinen ja erityisesti 
bassotoiston tulee olla riittävä. 

Tarvitsemme konserttitilanteessa modernin esiintymisvalaistuksen, eli etuvalot, lavan 
väripesun sekä valotehosteet liikkuvilla valoilla. 

Lavan, rakennelmien sekä teknisen laitteiston rakenteissa, sijoittamisessa, ripustamisessa 
sekä kytkennöissä pitää ehdottomasti noudattaa turvallisuusmääräyksiä. Yhtye pidättää 
oikeuden kieltäytyä esiintymästä jos turvallisuusnäkökohdat on laiminlyöty tai 
esiintymispaikka on muuten vaarallinen. Tässä tapauksessa sovittu esiintymiskorvaus on 
kuitenkin kokonaisuudessaan maksettava. 

HENKILOT 

Yhtyeen kokoonpanoon kuuluu kaksi naislaulajaa, kolme mieslaulajaa sekä yksi  
ääniteknikko. Konserttikokoonpanossa mukana voi olla lisäksi yhtyeen oma valoteknikko 
sekä kiertuemanageri, jos näin on erikseen sovittu. 

Tekniikan toteuttajan ja yhtyeen äänimiehen tulee käydä läpi tilaisuuden tekniikka ja 
yksityiskohdat viimeistään 1 viikko ennen tilaisuuden toteutusta. 

LOAD IN, SOUND CHECK, AIKATAULUT 

Esiintymisen valmistelu vaatii aina soundcheckin. Esiintymislavan, riserien ja  
esitystekniikan tulee olla rakennettu valmiiksi ennen yhtyeen oman tekniikan 
pystyttämisajankohtaa. 

Yhtyeen mukana tulevan äänentoisto- ja lavatekniikan pystyttäminen kestää noin  30-45 
min, sound check ja lavapositioiden läpikäynti laulajien kanssa enintään noin 60 min. 
Soundcheckin jälkeen tulee yhtyeelle varata vähintään 60 min aikaa valmistautua 
esiintymiseen (make up, vaatteiden vaihto). 

Jos mukana on yhtyeen oma valoteknikko, valaistuksen ohjelmointiin ja  suuntaamiseen 
tulee varata aikaa vähintään 3-4 tuntia.

ESIINTYMISTILA JA RISERIT 

Yhtye tarvitsee asianmukaisesti valaistua vapaata esiintymistilaa vähintään noin  4x6 m ja 
konserttitilanteissa vähintään noin 6x10 m. Yhtyeen esiintymisen aikana lavan tulee olla 
tyhjä ylimääräisistä tavaroista (esim flyygeli tai muu backline). Festivaaleilla ja muissa 
tilanteissa, kun samalla lavalla on useita esiintyjiä ja aikataulun puitteissa ei ole 
mahdollisuutta tyhjentää koko lavaa, sovitaan tilajärjestelyistä joustavasti kaikkia 
tyydyttävällä tavalla. 

Jos lavan koko ja paikalliset olosuhteet mahdollistavat, voimme käyttää lavalla muutamia 
korokkeita / risereita mahdollistamaan monipuolisemman lavakoreografian. Erillisistä 
lavakorokkeista ja niiden tarpeesta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti 
konserttitilanteessa haluamme käyttää korokkeita ja lyhyemmissä esiintymisissä ja pienillä 
esiintymislavoilla emme tarvitse korokkeita. 
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TUOMME MUKANAMME: 

Digico SD9 äänipöydän ja siihen liittyvän oheislaitteiston (efektiräkki) 

Cat5 kaukokaapelin 100m langattomat mikrofonit ja korvamonitorit lavalle sijoitettavan 
loop-pedaalin tarvittaessa mikrofonitelineet ja 1x1m kokoiset Stomp-korokkeet (2 kpl) 

Lavarasia sekä langattomat on sijoitettu yhteen renkaalliseen 60x80x70cm kokoiseen 
renkaalliseen räkkiin, joka sijoitetaan lavalle tai lavan läheisyyteen. 

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 

Tarvitsemme laadukkaan, esiintymistilassa olevan, yleisöalueen tasaisesti kattavan  
kokoäänialueen PA-järjestelmän. Suositeltavia laitevalmistajia ovat esim. d&b, Meyer, L 
Acoustics, Nexo, LDS, Alcons, JBL, EAW, EV ja Kling & Freitag. Järjestelmä tulee sisältää 
tarvittavat prosessorit ja se täytyy olla kyseiseen tilaan oikein suunnattu ja viritetty. 
Hajautetut järjestelmät (esim etufillit, viivelinjat yms) täytyy myös olla oikein säädetty. 
Fillijärjestelmissä emme halua että stereo- äänisignaali summataan monoksi. 

Muistutamme riittävän bassotoiston tarpeesta, koska jo pelkästään matalimmat lauletut 
sävelet ovat alle 50 Hz, jotka äänentoistojärjestelmän pitää pystyä toistamaan ongelmitta 
kovillakin äänenpaineilla. Käytämme myös tehosteita, jotka vaativat hyvää matalien 
taajuuksien toistokykyä. Käytännössä konserttitilanteessa mittausten perusteella hyväksi 
havaittu sub-järjestelmän taso on ollut noin +6dB muuhun järjestelmään verrattuna. 

MIKSAUSPISTE JA MIKSAUSLAITTEISTO 

Club For Five tuo mukanaan oman mikserin ja efektiräkin, Cat5 kaukokaapelin sekä 
lavarasian. 

Miksauspistettä varten tarvitsemme noin 150 x 150 cm kokoisen tilan sekä noin 120 x 50 
cm kokoisen pöydän tai korokkeen. Miksauspisteestä tulee olla suora näköyhteys 
esiintyjiin ja siihen täytyy olla samankaltainen kuuluvuus kuin valtaosaan yleisöstä. 
Miksauspiste ei siis voi sijaita lavan sivulla tai takana, erillisessä tarkkaamohuoneessa tai 
muuten akustisesti epäsuotuisassa paikassa. 

Jos miksauspiste sijoitetaan katsomoon ja sen takia joudutaan myynnistä varaamaan pois 
istumapaikkoja, rajataan tilaa miksauspisteen verran sekä miksaajalle tila liikkua vapaasti 
tämän takana. Miksauspisteessä käytetään työvalaistusta sekä kannettavaa tietokonetta, 
joka saattaa rajoittaa ja haitata näkyväisyyttä suoraan miksauspisteen takana istuvilta. 

Äänentoistojärjestelmään ja kulmamonitoreihin tuleva signaalisyöttö voidaan antaa 
äänipöydästä ja/tai lavarasiasta. Taltiointeja varten (esim televisiointi tai radiointi) 
annamme valmiin ”flatin” stereosumman ilman PA-järjestemään tehtyjä taajuuskorjauksia. 
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MONITOROINTI 

Monitorimiksaus tehdään yhtyeen omasta FOH-äänipöydästä. Yhtye tuo oman 
langattoman korvamonitorijärjestelmän, jonka lähettimet sijoitetaan lavalle. 

Paikanpäältä tarvitaan kulmamonitorit ja niille vahvistimet, prosessorit, kaapelointi yms. 
Kulmat sijoitetaan noin 2m välein toisistaan kattamaan koko esiintymisalueen  etureuna. 
Yleensä riittävä määrä on ollut 2-4 kpl, riippuen lavan leveydestä. Kaikkiin kulmiin 
syötetään sama signaali. Äänenpaineen sijasta tärkeämpää on kulmamonitorien 
korkeatasoinen äänenlaatu ja tasainen kattavuus. Meille hyvin  sopivia kulmamonitoreja 
ovat mm. Nexo: PS8, PS10 d&b: M6, M4, E8 Lʼacoustics108 

LANGATTOMAT 

Club For Five tuo mukanaan omat langattomat mikrofoni- ja korvamonitorijärjestelmät 
Shure UHF-R mikrofonit 6 kpl (790-865 MHz) Sennheiser G2 in-ear 3 kpl (830-866 Mhz) 
Nämä laitteet on sijoitettu samaan laiteräkkiin kaukokaapelin lavarasian kanssa. Mikäli 
esiintymispaikassa on konsertin aikana käytössä muita langattomia järjestelmiä, 
käytettävien taajuuksien yhteensopivuus tulee tarkastaa etukäteen. 

MUUT TARPEET 

– XLR kaapelit, lavarasiat tai viuhkat FOH pisteen kytkemistä varten sekä lavalla 
stomp risereille sekä DI-boxeille.

– 1 sähköpistoke lavarasialle, lavan sivulla (240V) 

– 1 sähköpistoke lavalla efektipedaalille (240V) 

– 1 sähköpistoke miksauspöydän luona (240V) 
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LAVAVALAISTUS 

Yhtyeen mukana tulee oma valoteknikko VAIN jos erikseen näin sovitaan. Yhtyeen 
käytössä tulee siis ensisijaisesti olla tekniikkatoimittajan puolesta valoteknikko ja 
nykyaikainen valokalusto. Valoteknikon tulee olla paikalla yhtyeen sound checkissä 
suunnittelemassa yhdessä yhtyeen kanssa valaisun toteutusta sekä suuntaamassa 
valopositiot laulajien kanssa. 

Vähimmäisvaatimuksena ovat seuraavat elementit. 

- Mahdollisuus väripesuihin, mieluiten liikkuvilla pesuheittimillä jos se on mahdollista

– Yksi koko lavan kattava etuvalotilanne

– Kolme rajattua etuvalotilannetta etulavalle: vasen, keski ja oikea 

Etuvalotilanteet tulee olla erikseen säädettävissä, ei yhdessä yhteisessä cuelistassa. 

Lavalla saa ja on jopa toivottavaa käyttää usvaa, kunhan usvakone on riittävän hiljainen 
(Unique, Tourhazer, Mistermist tms.). Kompressoreilla varustetuissa usvakoneissa (DF-50, 
Swefog tms.) on liian kova ääni. 

Kun esitettävä kappalevalikoima varmistuu paikanpäällä, käymme valoteknikon  kanssa 
läpi ajolistan, jossa on kappaleittain merkittynä solistien positiot sekä värimaailmat. 
Valaistuksen yleisilmeenä mielummin tunnelmallinen kuin liian kirkas. 

Kappaleiden loppuihin toteutetaan blackout, jos se on esiintymispaikan olosuhteissa 
mahdollista. 

OMA ÄÄNENTOISTO JA VALOLAITTEISTO 

Tarvittaessa voimme toimittaa joko kokonaan tai osittain tarvittavan esitystekniikan,  
esimerkiksi yksityistilaisuuksiin. Yksityiskohdat ja kustannukset neuvotellaan aina 
tapauskohtaisesti. 

Teknisissä asioissa yhteyshenkilö: Sami Joutsimies Puhelin: +358 45 142 4884 e-mail: 
tekniikka@clubforfive.fi 


