PA: Dynacord Xa2 system
Mikser: Midas Venice 320
Effekter: Yamaha SPX90, Alesis Microverb 3, Alto CLE4.0, Aphex 661, Klark Square 1 EQ, Alto EQ 231
Mikrofoner: Yoga trommemikker, Shure SM58, Shure SM57, Sennheiser e609
Monitorer: Klipsch KSM15
Lysrigg: 10x PAR 500W, 8x PAR 300w, Behringer LC2412 kontroller
Røyk: Eurolite N-10
+ Scenemulti og alt av kabler
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-
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Dersom du ønsker å spille på Rock In, er dette mulig alle dager unntatt fredag og lørdag.
Vi ønsker å løfte fram originale band fra Oslo og omegn, men tar gjerne også imot coverband.
Vi krever ikke all verden fra band som ønsker å spill her, men dekker utlegg for PA, TONO, forsikring av utstyr, vakter og
teknikere gjennom døra. Har du med egen lydtekniker, trekker vi selvsagt dette fra. Sørg for at vedkommende kjenner til
anlegget beskrevet over. En konsert vi vanligvis koste ca. NOK 6000,- å arrangere, men arrangøren gjør det mulig for
band basert i Oslo å søke om midler til konsertstøtte.
Ved konserter har vi 20 årsgrense for gjester. Ved enkelte tilfeller kan bandmedlemmer under denne alderen tillates. Gi
beskjed om dette når dere sender inn konsertforespørsel.
Informasjon om backstage finnes på neste side. Vi gjør oppmerksom på at backstage kan være utilgjengelig enkelte tider
av året pga grunnvann, da denne befinner seg langt under Oslo.

If your band wishest to play at Rock In, this can be done all days except Friday & Saturday.
We focus primarily on bands from Oslo, but also accept cover bands.
We don’t charge a lot for bands, but seek to cover our expenses for PA, NPRS (Norwegian Performing Rights Society),
equipment insurances, security and ticket personnel, and technicians. If you bring your own sound technician, we will of
course subtract this from our fee. Just make sure the technician is comfortable with our equipment described above. A
typical gig will cost around NOK 6000,-, but the promoter is able to apply for funds through the municipality.
Age limit is 20 for all gigs, but band members can be excluded from this if they notify the promoter beforehand.
Information about the venue and backstage can be found on the next page. Note that the backstage areas, in part or full,
can be unaccessible for periods of the year due to groundwater.

VENUE/BACKSTAGE
-

HOLD ORDEN PÅ BACKSTAGE! HÆRVERK TOLERERES IKKE OG VIL MEDFØRE AT
BAND BLIR HOLDT SOLIDARISK ANSVARLIG.
KEEP THE BACKSTAGE TIDY! VANDALISM WILL NOT BE TOLERATED, AND WILL
RESULT IN BANDS BEING HELD LIABLE FOR INDEMNIFICATION.

-

KUN ARTIST, TEKNIKERE, OG ANNEN GODKJENT PERSONELL HAR ADGANG
BACKSTAGE. DET ER FORBUDT Å TA MED UAUTORISERTE PERSONER MED TIL
BACKSTAGE.
ONLY ARTISTS, TECHNICIANS, AND OTHER PRE-CLEARED PERSONNEL HAVE
ACCESS BACKSTAGE.

-

BACKSTAGE OG SPILLESTED ER RØYKFRITT OMRÅDE.
THE VENUE AND BACKSTAGE AREAS ARE NON-SMOKING AREAS.

