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1. Medverkande 
Ida Gustafsson, Göran Abelli, Hugo Gerdmar, Niklas Larsson, Max Nordström, Tobias Alvin 

2. Teknik 

2.1 Backline på plats 
 
Trumset, 12”, 14”, 20”, tre cymbalstativ (ex. Gretsch, Ludwig, Premier.) 
Basförstärkare till kontrabas/elbas (ex. Swr, Ampeg) 
Rörförstärkare till elgitarr (ex. Fender Twin Reverb) 

2.2 PA på plats 
Det ska på plats finnas ett komplett högtalarsystem av hög kvalitet. 
Systemet ska vara driftsatt och justerat vid produktionens ankomst. 
Artisten behöver så många separata monitorsystem som möjligt, allra helst en per musiker på scen 
om möjligt. Meddela era förutsättningar ifall detta inte kan uppfyllas senast 1 månad innan speldatum. 
Det ska finnas en ljudansvarig som har god kännedom om ljudsystemet på plats hela tiden från det att 
Artisten anländer och ska göra soundcheck tills dess att konserten är slut. 
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2.3 Kanallista 

Kanal Källa Medlem Mikrofon vi 
föredrar 

Mik-ställ Insert 
FOH 

EFX 

1 Kick Niklas  sb  -- 
2 Virvel     Reverb 
3 Hi-hat   sb  Reverb 
4 Tom 1     Reverb 
5 Tom 2 (floor)     Reverb 
6 OH L   tb   
7 OH R   tb   
8 Kontrabas Max   .  

9 Trombon 
(Linebox) 

Göran    Compr./Rev. 

10 Körsång 1 Hugo     
11 
 

Körsång  2 
 

Niklas     

12 
 

Akustisk 
gitarr 
(Linebox) 

Ida   .  

13 
 

Lead sång Ida    Rev. + Delay 

14 
 

Dragspel 
(DI) 

Hugo     

15 Elgitarr Tobias     
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2.4 Stageplot 

 
 

2.5 Ljus 
Passande aktivt scenljus för konsertlokalen. 

3. Övrigt  
Vi önskar: 
Hänga upp vår backdrop 3x2 meter bakom bandet på scen. 
Stämningsljus i lokalen när gästerna kommer in (svagare/nerdimmat ljus). 
Att kunna spela upp Artistens egen musik/låtönskemål från Artisten genom PA-högtalarna när dörrarna 
öppnats. 
Ordentligt med vatten i karaffer/flaskor på scenen 
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4. Backstage/loge 
Middag: 
Arrangören ska stå för varm middag för samtliga medverkande. Maten får inte vara av 
snabbmatskaraktär. Maten ska gärna serveras på spelstället eller precis bredvid. 
Tänk: varm fräsch mat med sido-sallad, och vatten/öl/vin att dricka till 
 
Kostspecefikation: 
1 gluten- och laktosfri vegetarisk (fisk går bra) 
3 vegetarisk (fisk går bra) 
1 vegansk 
 
 
Önskas i loge vid ankomst: 
Blandat sortiment av frukt och diverse tilltugg 
Dryck, läsk, mineralvatten, öl. 
Spegel, gärna så stor som möjligt 
Eluttag 
Bord/stolar/bekväma soffor 
 
 

5. Hotell 
I de fall arrangören står för logi ska hotellrummen vara av god standard och det ska förekomma egen 
WC och dusch på rummen. Arrangören ser till att hotellrummen alltid är tillgängliga redan från bandets 
ankomst. Antal rum och rumfördelning står i kontraktet. 

 
6. Merchandise 
Artisten ska beredas möjlighet att i samband med konsert på avgränsad yta för signering och 
försäljning av skivor och övrigt merch.  

 
7. Gästlista 
Artisten vill kunna bjuda in 2 gäster per medverkande på en gästlista som lämnas in senast vid 
ankomst. 

 
8. Kontaktinfo ang tekniska frågor 
Max Nordström 
073 - 393 05 12 
max@apolonia.se 
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