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Kindlasti peaks olema laval pudelis joogivett kõigile. 
Üks pudel iga seti tarbeks.

Backstages peaks olema pudelis joogivesi ja snäkid. 
Kui on veel midagi mida peaks kindlasti üle küsima ja mida ei ole eelpool mainitud 

siis kindlasti kontakteeruda 
e-mailil: rockinlady@rockinlady.com või telefoni teel: (+372) 5639 9278

TRUMMID  Trummar laulab ka taustavokaali. Selleks tarbeks kasutame enda mikrofoni 
the t.bone GM 55. Kaasa võtame enda mikrofoni standi. Samuti saame kaasa võtta vajamineva 
mikrofoni kaabli. Vokaali effektiks peaks olema ühekordne slap-back kaja/kordus. 
Trummar kasutab basstrummi, soolotrummi, hi-hati, väikest tomi, põranda tomi, ride ja crashi. 
Trummide mikrikasutus peaks olema väga lihtne. Tavaliselt basstrummi mikker ja overhead 
teevad töö ära. Lisaks võib kasutada soolotrummi mikrit. Oleks väga tore kui trummikomplekt ja 
vajaminevad mikrofonid koos kaabelduse ja statiividega oleks kohapeal. Kui neid asju pole vajaminevad mikrofonid koos kaabelduse ja statiividega oleks kohapeal. Kui neid asju pole 
peaks kohalik helitehnik ühendust võtma.

KONTRABASS  Kontrabassi mängija laulab ka tausta vokaali. Me võtame kaasa selleks tarbeks 
oma mikrofoni Shure 55SH Series II ning mikrofoni standi ja kaabli. Vokaali effektiks peaks olema 
ühekordne slap-back kaja/kordus. Kontrabassi mängija võtab kaasa enda bassivõimendi 
Markbass AC101 millel on XLR väljund helipulti juhul kui kohapeal pole bassi võimendit.

ELEKTRI KITARR  (soolo) Soolokitarrist laulab ka taustavokaali. Selleks tarbeks kasutame enda 
mikrofoni the t.bone GM 55. Kaasa võtame enda mikrofoni standi. Samuti saame kaasa võtta mikrofoni the t.bone GM 55. Kaasa võtame enda mikrofoni standi. Samuti saame kaasa võtta 
vajamineva mikrofoni kaabli. Vokaali effektiks peaks olema ühekordne slap-back kaja/kordus. 
Kitarrist kasutab Vox AC15C1 lamp võimendit. Mikrofon kitarri võimendile peaks kohapeal olema. 
Juhul kui see puudub palume kohalikul helitehnikul ühendust võtta. 

AKUSTILINE KITARR  (rütm) Akustilist kitarri mängib laulja. Akustiline kitarr läheb otse DI-Boxi 
mis peaks olema kohapeal või mõnel laval me saame kasutada ka enda akustilist võimendit 
Roland AC-60 millel on stereo XLR väljund helipuldi jaoks. Seda on võimalik kasutada ka 
lavamonitorina nii akustilise kitarri kui ka samaaegselt vokaali jaoks sõltuvalt lava suurusest. lavamonitorina nii akustilise kitarri kui ka samaaegselt vokaali jaoks sõltuvalt lava suurusest. 
Ideaalis siiski vokaalil eraldi monitor.

VOKAAL  Laulja võtab kaasa enda mikrofoni Heil Fin dynamic cardioid. Samuti võtab laulja kaasa 
mikrofoni standi. Vokaali effektiks peaks olema ühekordne slap-back kaja/kordus.

LAVAMONITORID Lavamonitoride kasutus sõltub sündmuskohast ja lavast. Minimaalselt võiks 
laval olla 1 monitor. Monitori on tarvis lauljale. Kui monitori võimalust pole, saame kasutada enda 
Roland AC-60 võimendit.

VVALGUSTUS  Lavavalgustus peaks olema võimalikult staatiline ja rahulik. Pole vaja stroboskoope 
ega tossumasinaid. Valge Spot lauljal toimiks mõnel laval väga hästi.

            Vajadusel saame esinemiskohta kaasa võtta enda helipuldi MACKIE ONYX 1640


