Standard rider ATTENTAT 2014
PA:t skall för lokalen vara ändamålsenligt och väl dimensionerat. Medhörningen
skall under normala förhållanden innehålla fyra system - en bak tre i front.
En utbildad ljudtekniker som är rutinerad på både anläggning och lokal skall vara
tillgänglig och delta aktivt på såväl soundcheck som spelning.
Placering på scen för sångmickar och förstärkare (från vänster från publiken sett):
Patrik Kruse, gitarr, backvocal. Mats Jönsson, leadvocal. Crippa Odin bas, backvocal.
Magnus ”Paddan” Rydman, gitarr, backvocal. Bakom dessa gubbar trummisen.

Backline Specifikation
Attentat har med sig på standard gig
Trummor
Ett standard rockset!
Bastrumma,Virvel, Hängkagge, Golvkagge, Cymbaler, Hihat
Bas
Ampeg 8*10 låda + stärkare
Gitarr 1
Marshall låda + stärkare + Vox AC30
Gitarr 2
Marshall combo
Obs viktigt!
Vid de tillfällen Attentat åker utan backline, begär särskild rider
Skall finnas på plats
Backline
Mickar till alla högtalarlådor, trummor och sång. Se specifikation och plot.

Körsång
Tre stycken sångmickar och bomstativ i front för körsång
Huvud sång
Ett rakt mickstativ och gärna trådlös mikrofon annars en lång sladd som räcker över
hela scenen
Backdrop
En Svartvit backdrop som är ca 5 x 1,5 meter. Attentat behöver hjälp med att hänga
upp den. Öljetthängning.
Scen
Attentat älskar sin publik och publiken älskar Attentat. Ofta blir det trångt, svettigt och
hoppigt framme vid scenen. Därför vill Attentat ha kravall eller annat skydd om scenen
är lägre än 0,7 m, eller om det finns risk för skador på publik eller Attentat.
Mat dryck
Två backar (minst) lager mellanöl (4,5-5,2 volymprocent)
En back Ramlösa/Loka
En flaska rödvin
Rikligt med frukt i logen.
Lagad mat till sex pers som serveras direkt efter soundcheck. Tre vegetariska. Övriga
tre kan äta kött. En av dessa är dock skaldjursallergiker. Sallad till alla!
Hotellfrukost skall ingå om hotell ingår i dealen
Merchandise
Arrangören hjälper Attentats merchförsäljare med bord och att hitta en bra synlig
placering. Finns det ett mindre antal klädgalgar att låna är det utmärkt.
Förband
Förband till Attentat får låna delar av Attentats utrustning. Förband måste ha med
egna cymbaler, kick, virvel, trumstol, toppar till gitarr/ bas och egna instrument. Det
är ok att spela på Attentats trumset och högtalarlådor. Kan inte detta uppnås kan man
inte vara förband till Attentat.
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