
Informasjon
Denne rideren er en del av avtalen mellom VAMP og arrangør/oppdragsgiver eller utleier.
Den tekniske rideren skal i sin helhet - dersom ikke annet er avtalt - besørges og betales av arrangør/oppdragsgiver.

Der VAMP medbringer deler eller hele den tekniske produksjonen, faktureres arrangør/oppdragsgiver.
I Rider er «grunnpakke» og «tilleggspakke» markert for å tydeliggjøre ulike leveranser fra VAMP.
Priser kan fås fra VAMP booking v/Ragnhild (Ragnhild@vamp.no) på forespørsel.

Spørsmål vedrørende denne rider rettes til VAMP`s lystekniker Simon Alvsvåg  eller teknisk ansvarlig.

Lystekniker:
Simon Alvsvåg
Simon.alvsvaag@gmail.com
Tlf: 926 42 237

Teknisk Ansvarlig:
Asle Dahl
Asle@vls.no
Tlf: 901 43 150

VAMP sine ridere er å finne på www.vamp.no

Denne rider skal leses grundig av teknisk kyndig personell.
Bekreftelse på at rider er lest og forstått og eventuelle spørsmål sendes til Simon i god tid før konsert.
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1. Scene
Scenen må være minimum 9x6 meter. (mer info og tegning finnes i lydteknisk rider på www.vamp.no)

2. Strøm
VAMP`s lysproduksjon krever minimum 1stk 32A kurs (230V eller 400V) til egne lamper.
Arrangør besørger skjøtekabel frem til strømdistro, ta høyde for plassering på ene eller andre siden.
Vi bringer egen strømdistro.

3. DMX 
Til VAMP`s egen lysproduksjon trenger vi 1stk dmx linje fra scene til FOH.
Dette kommer i tillegg til husets faste linjer.

4. Lysmikser
VAMP bringer egen lysmikser og trenger en god plassering midt i salen til denne, i samme område som lydteknisk.
Ved festivaljobber bruker jeg gjerne festivalens lysbord. (Send meg info).

5.  Frontlys
VAMP trenger en god dekning med frontlys, minimum 12 stk profiler +4stk fresneller.
Arrangør besørger evt stige/lift til justering av disse. Lokal lysmann bistår med justering.
Merk at lamper til frontlys skal være av høy kvalitet. 

6. Grunnpakke
I de tilfeller VAMP bringer grunnpakke består denne av:
12 stk bevelige lamper som skal henges i takrigg (6stk Clay Paky Mythos og 6stk Sharpy Wash 330).
I tillegg har vi med en gulvpakke.
Vi har med all nødvendig kabling til dette utstyret.
Det er ønskelig at lampene som skal rigges i tak kan fordeles over minimum to lystrekk over scene.
Alle trekk må være godkjente inneværende år.

7. Husets utstyr
Hvis huset har konvensjonelle lamper kan disse godt være i Open White og en fin lys blåfarge.
Hvis huset allerede har bevegelige lamper rigget i taket ønsker jeg å bruke disse istedenfor eller i tillegg til vår grunnpakke.
Merk at dette evt skal være skriftlig avtalt med VAMP booking (ragnhild@vamp.no) 
Etterfakturering som ikke er etter avtale godtas ikke!

7. Inndekning.
VAMP ønsker at scenen er inndekket i sort molton, inkluderer bakvegg, sideben og scenerisere.
Vi bringer ikke egen backdrop, det er dermed viktig at bakteppet er fint og i sort utførelse.

8. Røyk/Hazer
VAMP bringer egen hazer av type «SWEFOG» som vi ønsker å bruke fra vår get-in til konsertslutt.
Denne fyller konsertsalen med en helt ufarlig tåke som fremhever lyset under konserten.
Vi ønsker å bruke denne fra get-in til konsertslutt.
Merk at husets scenemester/teknisk ansvarlig må sørge for at nødvendig godkjenning er på plass i forkant av vår get-in og skal 
informere VAMP`s lystekniker ved get-in.

9. Teknisk assistanse
VAMP trenger 1stk lysmann/dame med god kunnskap til husets lysrigg fra get-in til load-out.
Personen skal bistå VAMP`s lystekniker med rigging, fokusering i forkant av konserten og nedrigg etter konsert.
Merk at dette skal være en egen person, bistand til lyd og bærehjelp kommer i tillegg.

10. Før vi kommer
Før VAMP`s crew ankommer deres spillested er det viktig at sceneområdet er ryddet og klart.
Lystrekk skal være klargjort til oppheng av våre lamper.
Vi jobber alle mer effektivt og sikrere om vi jobber under ryddige forhold.

Vi gleder oss til å besøke dere! ikke nøl å ta kontakt ved spørsmål.
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