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Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse RIDER ehk
tehniliste võimaluste nimekiri esinejatele
Saali suurus:
Lava suurus (laius, sügavus ja m2):
Kinnine või avatud lava:
Istekohtade arv teatriasendis:
Istekohtade arv laudade- ja tantsuruumiga:
Lavatagused ruumid:
Helitehnika:

- 200 m2
- 7,4 x 6,1 m; 45,14 m2
- avatud lava
- 200 kohta
- 160 kohta
- artistide riietusruum, tualett, grimeerimislaud, tagumine uks
tehnika veoks
- vastab saali vajadustele (PA: kontroller DBX Zone PRO1261,
lõppvõimud CREST CPX2600 2tk., passiivkõlar ülemine - JBL
JRX125 2 tk., passiivkõlar alumine - SUPER COOPER 18 2 tk.),
helilaud saalis koos magistraalkaabliga lavale (MC32/8 ), 2x CAT6
lavalt helilauani, analoogne mikserpult ALLEN&HEATH PA12-CP,
digitaalne mikserpult YAMAHA 01V96 (lisaks laiendid kuni 32
kanalit sisse ADA8200 ja ADA 8000 ühendatavad optilise kaabliga),
DJ mängijad Pioneer CDJ-350 ja Pioneer CDJ-200 ning mixer
Pioneer DJM-350, DJ-mängija NUMARK MP103 USB (19“ rack´is),
kassett-tekkmakk TECHNICS RS-A2, mikrofonid (SHURE BETA 58 A
3 tk., SHURE SM58 7 tk., SHURE SM57 3 tk., SHURE 55SH Series II
"Elvismic", SENNHAISER E614 6 tk., SAMSON CO2 2 tk., SAMSON
5KIT DRUMSET, BEHRINGER Super cardioid XM1800S 4 tk.), D-box
SAMSON S-direct 3 tk., D-box MILLENIUM PocketDI 1 3 tk.,
mikrofoni statiivid – K&M ja Millenium (14 kõrget ja 3 madalat),
trummikomplekt YAMAHA Stage Costom,
süntesaator ROLAND EXR-3, kõrvamonitor MIM 20,
raadiomikrofon KÄSI SENNHEISER XS W2 VOKALMIC XSW 2-835-A
4 tk., raadiomikrofon PEA SENNHEISER XS W2 HEADMIC XSW 2ME3-A 2 tk., bassivõimendi ASHDOWN 500 W, kitarrivõimendi
HAYDEN kõlar 4X12 + 60 W pea, monitorkõlar theboxpro Mon A12
4 tk., kabinett-tiibklaver PETROV (pruun), kabinett-tiibklaver
ESTONIA (must);
(A - klassi artistidele ei piisa, puudub LINE ARRAY);
- väliheli võimenduskomplekt (aktiivkõlar alumine - JBL EON618S
2 tk., aktiivkõlar ülemine - JBL EON612 2 tk., magistraalkaabel
trummel 30 m, 24/8, kaablikaitserenn 2 soonega 1 m 26 tk., telk
3x3 m ja 3x6 m);
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Valgustehnika:

Projektor ja ekraan:
Helitehnik :
Valgustehnik :

- valguspult DMX Master3 FX, 3 dimmerplokki, 17 halogeen
prožektorit (14x1000 W, 3x300 W), 35 LED valgustit, 5 liikuvate
peadega halogeenprožektorit– eelmine põlvkond),
teisaldatavad halogeen prožektorid 4x300 W koos 4 kanalise
dimmerplokiga statiividel 2 kompl.,
alla lastavad valgussillad (kaks lava kohal ja kaks saalis)
- projektor SONY WUXGA VPL-FH35, ekraan 6 x 5 m, HDMi laval ja
helilaua juures
- oma maja sündmustel tasuta, sisse tulnud sündmustel eraldi
kokkulepe
- oma maja sündmustel tasuta, sisse tulnud sündmustel eraldi
kokkulepe

BACKSTAGE ehk riietusruum ja toitlustamine
Kultuurimajas on kaks lavatagust riietusruumi, kus on olemas vajalik sisustus, ning tualett.
Väliüritustel on tagatud elementaarsed tingimused riietumiseks ja puhkamiseks.
Tagame esinejatele privaatsuse ja turvalisuse!
Esinejatele on tagatud vesi, kohv ja tee. Toitlustusega sündmuse puhul on meil tavaks esinejad peolauda kutsuda.
Muude sündmuste puhul pakume puuviljavalikut ja soolaseid ampse (võileivad jms). Vajadusel pakume sooja toitu.
Suuremate kontsertide puhul on backstage´s ka õlut ja/või siidrit. (kangeid alkohoolseid jooke ja energiajooke
kultuurimaja ei paku).
Muude toitlustust puudutavate soovide puhul saame kokkuleppele.
Lisateave:
direktor Kadi Kalmus – 53093670
kunstiline juht (heli- ja valgusmees) – 56157994
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