IGOR OG FETTERORKESTRET - RIDER
OBS! - LYD/LYS:
Dette er oppsett for fullt orkester på sju. Det er vanlig at vi er bare 6, 5 4... eller i verste fall bare Igor
som gjør stand-up uten mikrofon. Sjekk med arrangør om alle kommer! Hvis ikke, da kan du stryke
de, og jobbe mindre.  Øvrig info gjelder.

OBS 2 – MAT:
Vennligst husk å ha noe mat til bandet. Elvis og Almir blir divaer etter lydsjekk, de skal jo levere sitt
livs performace, da kjører de på byen og leter etter restaurant, og jeg må starte konserten alene. Det
går i for seg fint det, men arrangørens konferansier kan finne på å bli stresset. Ingen har allergier,
eller er superkresne. Elvis liker ikke fisk. Han liker: pizza, burger, babb, baguett, ris, gryte, kjøtt.

FETTER:
Igor – Aku. ukulele m/ pickup, vokal
Elvis – Aku. gitar m/ pickup, vokal
Mili – Aku. gitar m/ pickup, vokal
Saso – Elbass m/ DI (kan ha med egen bassforsterker)
Daniel – Fiolin (har med egne mikrofoner)
Almir – Trekkspill (har med egne mikrofoner)
Boris – Trommer (har med egne trommer)

- TRENGER:
- syngemic + DI-box m jackkabel
- syngemic + DI-box m jackkabel
- syngemic + Di.box m jackkabel
- Bassforsterker
- Kobles til DI
- kobles til DI
- trenger å mikkes opp

*Hvis scenen har egen backline som kan brukes, ber vi om å bli infomert om merke og modell.
Dette gjelder: Bassforesterker, trommesett, mikrofoner til fiolin/trekkspill.

STAGEPLOT:

Boris
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Daniel
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DIbox
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*Uten trommer står vi oftest nesten på rad, se gjerne youtube klipp

MONITORING:
Hvis det ikke er monitorer nok, da kan vi dele monitorer. Mili og Saso kan dele en monitor.
Elvis og Almir kan dele monitor. Igor og Daniel kan dele monitor. Boris trenger egen.
KONTAKT:
Igor Dunderovic
e-mail: igor at dunderovic .com
tlf: 922 42 585

