
RAVI ALÆINE 2016
Teknisk rider for solokonsert med Ravi

GENERELT
Følgende spesifikasjoner forventes innfridd for å gjennomføre en solokonsert 
med Ravi på en tilfredsstillende måte. Skulle det oppstå problemer med å 
oppfylle denne rider så kontakt undertegnede.

KONTAKTINFORMASJON
post@ravi.no
99 58 14 04 

ØNSKER FOR SCENEN
Ravi trives så nær publikum som mulig, innenfor sikkerhetsmessige hensyn. 
Scenen må gjerne være så lav og liten som mulig. Men ikke mindre enn 4 
kvadratmeter.
Ravi vil gjerne ha smertefri adgang til publikum. Er det høydeforskjell mellom 
scenen og publikumsareale, er det flott med en provisorisk trapp eller 
lignende.

LYDSYSTEM OG LOKAL TEKNIKER
Det lydtekniske utstyret til denne konserten må være av høy kvalitet, og være 
tilpasset størrelsen på konsertlokalet, samt publikumstilstrømning. Ravi har 
ikke med seg lydteknisk assistanse, og det forventes at konsertstedet sørger 
for en kyndig og trivelig lydtekniker med inngående kjennskap til scenens 
tekniske oppsett. Dette trivelige mennesket må være tilstede under hele 
lydsjekk og hele konsert. 

ANKOMST OG LYDPRØVE
Utstyret skal være rigget og testet av lokal systemtekniker før avtalt ankomst 
og lydprøvetidspunkt. 
Ravi trenger en parkeringsplass i umiddelbar nærhete til konsertlokale og 
scenen. Minimum 2 personer med god rygg bes være tilstede ved avtalt 



ankomst, og hjelpe Ravi med bæring og scene-rigging.
Det trengs minium 90 minutter for Ravi til opprigg og lydsjekk i samarbeid med 
kyndig og trivelig lydtekniker (nevnt ovenfor). Forsinkelser på grunn av lokal 
teknikk kan føre til at konsertstart/publikumsinnslipp må utsettes.

MONITORSYSTEM
Ravi ber om at det finnes 1 stk. profesjonelt trådløst in-ear system i stereo 
(Shure, Sennheiser, Sony)

MIKROFONER
Ravi ber om 1 stk. profesjonelt, trådløst bøylesystem, for eksempel 
Sennheiser EW 100 G3. I tillegg trenger Ravi 1 stk kabelmikrofon til 
vokaleffekter. Mikrofonstativet skal være i god stand, og bes levert med galge. 
Kabelmikrofonen går inn i Ravis lydkort.
Ofte vil Ravi ikke bare bevege seg på scenen, men også blant publikum i 
løpet av konserten.

LYS
Ravi reiser uten lydtekniker, og ber om at arrangør stiller med en flink 
lystekniker som kan lage god visuell stemning.

INPUTLISTE
1. Bøylemikrofon
2. Reservemikrofon
3. Rørforsterker 1 (passende mikrofon)
4. Rørforsterker 2 (passende mikrofon)
5. Midikeys L (DI-boks)
6. Midikeys R (DI-boks)
7. Vokaleffekter L (DI-boks)
8. Vokaleffekter R (DI-boks)

BACKLINE-BEHOV

2 stk. rør-forsterkere til elektrisk piano. For eksempel Vox AC30, Fender 
Deluxe Reverb, Twin Reverb, Roland Jazz Chorus e.l.

1 stk. pianokrakk eller trommestol

Minimum 8 sandsekker eller lodd til visuelle scene-effekter (se bilde)

2 plakater i størrelse mellom A2 og A3 i hard papp farge hvit eller 
kartongfarge. Ensfarget på begge sider. 1 tjukk sprit-tusj til å skrive på begge 
sider av plakatene.


