KALLE MORAEUS OCH HEJ KALLE
Denna kontraktsbilaga är till för att underlätta arbetet
mellan Arrangör och Artist. Vi på Connection Artist & Nöje
AB hjälper gärna till om du har frågor eller funderingar.
Showlängd: cirka 1,5 timmar
TURNESÄLLSKAP
•
•
•

2 tekniker
1 Turnéledare
6 artister/musiker

ARTISTSÄLLSKAPETS FORDON
Parkering för 3 personbilar och 1 lastbil skall finnas i närhet till spelplatsen.

LOKAL PERSONAL
Artistsällskapet reser med egna tekniker och behöver följande lokal personal:
•
•

1 tekniskt ansvarig tillgänglig från artistsällskapets ankomst till avresa.
2 bärhjälp vid inlast, montering, nedmontering samt utlast.

All personal skall vara nykter och svensk-eller engelsktalande.

TILLTRÄDE OCH TIDSÅTGÅNG
Artistsällskapet behöver sammanlagt cirka 5 timmar för inlast, montering och
ljudprov. För exakt tid kontakta teknisk ansvarig på turnén.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Scenen ska vara minst 7 x 5 meter och dess bakkant ska vara klädd i svart.
Ljudutrustning och ljusanläggning ska vara av välkända fabrikat och
dimensionerade för arrangemanget.
Vi har med oss:
• Mixerbord (utljud + monitor)
• Samtliga monitorsystem
• Samtliga mikrofoner
• Komplett backline
• Komplett kablage

Vi behöver på plats:
• Komplett PA
• Komplett ljusanläggning inklusive tekniker
• Ett podie (6x2x0,4m) centrerat i scenens bakkant
• 1 16A trefas CEE stage left
• 2 CAT6-kablar mellan FOH och stage left

LOGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjlighet att göra smörgåsar
10 Flaskor med vatten utan kolsyra
20 Ramlösa naturell
Kaffe, te, mjölk, socker, citron, flytande honung
Färsk frukt, godis och snacks
4 st. små handdukar
4 st. stora handukar
Strykjärn och strykbräda
Lokaltidningar

GÄSTLISTA
Artisten förbehåller sig rätten att utan avgift ha upp till 15 gäster.

MAT
OBS! Ingen fisk, skaldjur eller ananas i något av målen. En vegetarisk portion
både lunch och middag
•

Lunch för 2 personer, för tid kontakta tekniskt ansvarig. Lunchen skall
vara vällagad husmanskost, bröd, sallad, dressing och måltidsdryck. EJ
fisk, skaldjur eller ananas.

•

Middag för 9 personer. Vällagad varmrätt, bröd, sallad, dressing och
måltidsdryck. 1,5 timmar innan föreställning. En portion skall vara
vegetarisk. EJ fisk, skaldjur eller ananas.

•

Smörgåsar 9 stycken efter föreställning i logen

KONTAKTPERSONER PÅ TURNÉ
Turnéledare, Erik Alriksson
Telefon: 070-282 74 60
E-post: erik@bangbangproduction.com
Teknisk ansvarig, Fredrik Persson
Telefon: 070-315 18 21
E-post: fredrik@grandmusic.se

KONTAKTPERSON PÅ CANAB
Manager, Kerstin Andersson
Telefon: 070-764 99 99
E-post: kerstin@canab.se

