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Heraldi rider 2011 

Koosseis 
Trummid – Jaan Liinat 

2x kitarr ja taustavokaal – Egert Vandel ja Tauno Nava 

Bass ja taustavokaal – Mart Veski 

Vokaal – Sven Varkel 

 

Kontaktid 
Manager Kadi Voolaid +372 57824254 

Sven  +372 56 697 201   

Egert +372 56988881 

E-post: herald@herald.ee 

 

NB! Korraldaja - täpsustage kindlasti bändiga vajamineva tehnika loetelu üle! 

Korraldajalt oodatakse alljärgnevat tehnikat 

Monitorid 
Lavamonitorid vähemalt 5 tk. Monitorid peaks olema eraldi liinidega igale bändiliikmele. 
Üks liin on Sveni kõrvamonitorisüsteemi jaoks. 

Trummikomplekt 
Normaalmõõdus trummikomplekt, milles on: 

1 basstrumm 

1 soolotrumm 14“ 

1 hi-hati masin 

3 x tom 12“, 14“, 16“ 

5x poomiga trummitaldriku statiiv 

Trummipoodium 

Trummimikrofonid 
Kõikidele trummidele on vajalikud eraldi mikrofonid, lisaks mikrofonid hi-hatile, ride’ile ja 
2 mikrofoni overhead’idele. 

Basstrumm - Shure Beta 52 või AKG D112 

Soolotrumm – Shure SM57 või võrdne 

4x tom – dünaamilised mikrofonid (Shure, Sennheiser vms) 

2x overhead – kondensaatormikrofonid (stereopaar) 

1x hi-hat  – kondensaatormikrofon 

1x ride  – kondensaatormikrofon 

Kitarrivõimendi JCM800 head 

2 kabinetti 4x12, 16 oomised 

Bassivõimendi Ampeg, Markbass, Aquilar, Ashdown või analoogne  
lamp-eelvõimendusega või täis-lampvõimendi 

Mikrofonid kitarrivõimenditele  
2x Shure SM57 või võrdne 
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Vokaalimikrofonid 
4x Shure SM58 (1x leadvokaal ja 3x backvokaal) 

Direct-IO box 
1x DI box akustilisele kitarrile 

Statiivid 
1x sirge (poomita) mikrofonistatiiv põhivokaali jaoks 

2x poomiga mikrofonistatiiv taustavokaalide jaoks 

2x mikrofonistatiivid kitarrivõimendi mikrofonidele 

2x kitarristatiiv 

Valgustus 
Valgustuse tarnimine ja kvaliteet korraldaja vastutusel, aga päris pimedas esineda ei soovi! 

3 Muud tingimused  
Siin kirjas olevad tingimused on üldistatud ning ei ole kohustuslikud ja sõltuvad olukorrast, 
kuid oleks hea need alati enne esinemist läbi rääkida. 

� Bändile on vaja lavale 10 x 0,5-liitrist pudelit gaseerimata joogivett. 

� Bändile on vaja minimaalselt pool tundi enne ja pool tundi pärast esinemist 
valgustatud, peegliga ruumi riietumiseks. Soovitavalt sisaldab backstage värsket kohvi, 
paari pudelit joogivett, paar õlut ja 0,5l Jack Daniels 

� Bändi iga liige sooviks üritusele tasuta kaasa võtta ühe külalise.  

� Bändil võib kaasas olla oma helimees, kellele on tarvis ligipääsu lavale ja helipulti. 

� Bändil võib olla kaasas oma fotograaf, kellele on tarvis ligi pääsu ürituse avatud alasse, 
lava taha ja pressialasse. 

� Muud lisatingimused lepitakse kokku eraldi. 

 

Bändil on kaasas alljärgnev tehnika kui ei lepita kokku teisiti 

Trummid 
Trummitaldrikud, vajadusel paar taldrikustatiivi, trummitool 

Võimendid 
1 x Marshall TSL60 head 

Lisaks on bändil kaasas elektrikitarrid ja –bassid, akustilised kitarrid ning efektiprotsessorid.  

Monitorid 
Põhivokalist (Sven) kasutab Shure PSM400 kõrvamonitorisüsteemi. 
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HERALDI lavaplaan 
Laval peab olema trummipoodium. 

Kõik laval olevad voolupistikud peavad olema korraliku maandusega, selle eest vastutab korraldaja! 

Voolupistikud peavad välja andma EU normidele vastavat tavatarbija voolu (220-240 V, 50 Hz), selle eest vastutab korraldaja! 

Pürotehnika kasutamises ja tuleohutuse tagamises lepitakse kokku eraldi. 
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