
RIDER - Salomon Helperin, med / utan band: 
 
Transport: 
Flyg, tågbiljetter och hotellkvitton skickas till vår agent AlphaOmega Music AB senast 6 veckor före 
evenemanget. Säker upphämtning på flygplatsen, tågstationen (i Göteborg från avtalad plats) - till 
scenen. Om soundceck tiden är mer än tre timmar efter ankomsttiden, checkar vi in på hotellet direkt 
och arrangören transporterar oss till scenen / artistlogen/uppehållsrummet 30 minuter före soundcech. 
 
Liten uppsättning: 
Line upp: Salomon Helperin, upprigg - (15 minuter före sounceck) 
På scenen: 230 volt, 2 stolar utan armstöd, 1 mindre lågt bord, 2 stabila notställ (självjusterande ljus) 
2 mikrofonställ, mineralvatten, två mindre handdukar. 
Egen backline: 2 Sennheiser-sändarfrekvens för trådlöst mikrofonsystem - 
system A) 749.000 MHz, system. Eventuellt ändra frekvens inom eW 100 G2-bandet 
B) 831 000 MHz. Möjlighet att byta frekvens inom eW 100 G3-bandet. 
Ljudutgångar: (från mitt Focusrite Clarett-ljudkort) = stereo, 2 mono tele-om house stagebox. 
Befintligt ljus. 2 fasta ljussättningar. Notställsbelysning 
 
Stor uppsättning - med fler musiker: 
Samma som "den lilla inställningen" + mer 230 uttag, 4 stolar utan armstöd, 3 mindre lågbord, 4 
stabila musikställare (självjusterande lampor), 4 mikrofonstativ för våra anställda, moor mindre 
handbojor och mineralvatten, 4 dynamiska och 6 kond. mikrofoner med stativ, 6 linjekassetter 
Bildskärmar: 2 system 
 
Salomons lilla ljudsystem: 
Om händelsen inte har något ljudsystem - tar jag min BOSE L1 mix / amp / högtalare. Bra för mindre 
rum där publiken är under 150 personer. Dessutom ingår en trådmikrofon för tal och anslutning från 
extern ljudkälla, som: datorer, ipod / phoone (liten tele) 
 
Artistloge/uppehållsrum: 
Säkert, rent och städat rum med handfat och dusch. Inget fönster. Om möjligt, låsbar dörr: backrom 
och scenen måste vara i en byggnad som har beredskap för olika säkerhetsaspekter. Rengör koppar 
och dricksglas. Kaffe, mjölk, mineralvatten, lite färsk frukt. Proteinbröd med olika ostar och 
grönsaker. (så kosher som möjligt - ingen sorts gris, skinka eller skaldjur. Gäller även fonden till 
såser) Sköljda grönsaker och frukt. Rena handdukar - i papper och/eller bomull. 
 
Hotell: 
Enkelt med rent och städat enkelrum i ett lugnt fint **** hotell som inte har något angränsande disco. 
Hotellrumsfönster mot bakgård. Luftkonditionering och extra filtar och kuddar skall finnas på 
rummen, utan förfrågan. Mineralvatten och lite sköld färsk frukt i rummet. Kontinental frukost, gratis 
WiFi med minst 50 Mbit / s nedladdningskapacitet. Företrädesvis på andra eller tredje våningen. 
Hotellet måste ha en bra säkerhetsplan med tydliga utrymningsvägar. Helst, säkerhetsdörrar och egen 
säkerhetsvakt som är bekant med den lokala säkerhetssituationen. 
 
OBS!!! 
 
Överenskomna tider, insläpp, transport m.m. bör hållas. 
Vid uppdrag där parterna kommit överens om att inte debitera artistgager, gäller fortfarande de 
praktiska och tidsmässiga överenskommelserna.  
Skulle arrangören vid dessa tillfällen inte uppfylla det överenskomna, äger artisten full rätt att när som 
helst avbryta uppdraget. 
	


