
Tekniikan kanssa keskustelemalla on mahdollista tehdä monia muutoksia, 
sekä saada käyttöön paljon lisää välineitä. 
 
Yleinen informaatio 
 

 Salissa yhteensä 600 istumapaikkaa, joista 480 permannolla ja 120 parvekkeella  
 Permannolta 4 uloskäyntiä, parvelta 2. Lisäksi näyttämön kulisseissa 2 uloskäyntiä 
 Salissa flyygeli (Steinway) 
 Näyttämön koko 10 m x 7 m (leveys/pituus) Kulisseineen n. 14 m x 8,5 m 
 Moottoreilla liikkuva esirippu 
 Takaverho jaettavissa kahtia manuaalisesti 
 Näyttämön katossa 6 vinssinostinta lavasteiden yms. kiinnittämistä varten 

 

Äänentoistolaitteisto 
 Max. 44 ’’kanavainen’’ digitaalinen mikseri (GLD 112), 28 kanavaa yhtä aikaa (mukaan lukien 

outputit) 
o Jokaiseen kanavaan erillinen phantom 

 14x langaton poskimikrofoni (ns. madonna-mikrofoni, ihonvärinen) 
 3x langaton kapulamikrofoni (Sennheiser) 
 10x langallinen laulumikrofoni (n. 5x sm58 ja n. 5x beta58) 
 5x langallinen dynaaminen mikrofoni vahvistimien ja soittimien äänentoistoon 
 4x kondensaattorimikrofoni soittimien äänentoistoon tai vahvistamiseen 

 PA-laitteisto: 
 Kaiutinniput (NEXO) Left/Right, subwoofer (NEXO) 
 Näyttämöllä lavamonitorit (NEXO) 

 Lisäksi 2 kpl 12”/2” liikuteltavia lisäkaiuttimia (RCF) 
o Mahdollista käyttää monitoreina myös muita kaiuttimia (esim. tekniikan ohjaushuoneen 

monitorit) 
 1 kpl liikuteltava 18’’ subwoofer-kaiutin (+vahvistin) 

Valolaitteisto 

 Chamsys MagicQ Pc Wing -valokontrolleri 
 3 moottoriohjattavaa nelipistetrussia näyttämön yläpuolella 
 10x Selecon Pacific -profiiliheitin 
 8x Martin MAC 250 Wash -moving head 
 2x ROBE LEDWash 600W -moving head 
 12x Par 64 kannu sivuvaloina (kaksi edessä, keskellä ja takana molemmin puolin)) 
 2x Flood 
 Atomic 3000W- strobovalo 
 6x LED-PAR (näyttämön katossa) 
 Manuaalisesti ohjattava spottivalonheitin tekniikkahuoneesta näyttämölle 



 

Esitelmätekniikka 
 

 Puhujankoroke 
 Valkokangas (heijastusmahdollisuus keskelle näyttämöä puhetilaisuuksia varten) 
 Heijastusmahdollisuus sivuseinille näyttämön molemmille puolille 
 => Yhteensä kolme heijastustietä, mahdollisuus projektoreiden synkronoituun kontrollointiin 
 Mahdollisuus heijastaa sekä näyttämöllä että tekniikkahuoneessa olevilta tietokoneilta (VGA) 
 Langaton WiFi-yhteys sekä langallinen Ethernet näyttämöllä ja tekniikkahuoneessa 
 Radiopuhelimet (4kpl) 

 
 

 

Erikseen sovittavissa 

 Tekniikan (valo ja ääni) kontrollointi mahdollista muualta kuin tekniikan ohjaushuoneesta 
 Esimerkiksi xlr-input-portteja muualle saliin 
 Tehokas blinder-rivistö 
 Liikuteltavia himmenninvaloja 
 Paljon muita mahdollisuuksia, tiedustelkaa tekniikan henkilöstöltä! 


