
 Abba Revival Band - Technical Rider  
 
 

PA: 

Minimum et 4 vejs system med lige stor dækning over hele publikums arealet (104 dB(A)).  

Fortrukne: L’ACOUSTICS K1 / V-DOSC / KARA / DV / KUDO, d&b J / Q system, fløjet hvis muligt!  

Andre systemer af høj kvalitet og anerkendt fabrikat accepters også, hjemme-byg accepteres IKKE 

FOH: 

Digitale pulte er fortrukne. 

Hvis analog mixer leveres min 1x48 ch. mixer – Midas H2000 / H3000, XL-3 / XL-4, er fortrukne. 

Behringer, samt Mackie mixere af alle modeller er IKKE accepteret!! 

FOH placeres hensigtsmæssigt i forhold til lytte forhold, optimalt midt i salen midt for scenen.  

Kontakt ARB hvis der skulle være sprøgsmål. 

Hvis analog mixer: 

3 x Reverbs – TC M5000 /M4000 / Lexicon PCM70 / Yamaha SPX 990 er fortrukne. 

1 x Delay, TC D2 / 2290. 5 x Gates – Drawmer DS201 eller DBX 172 er fortrukne. 6 x Comps. – DBX 160A. 1 

x Stereo 30 band system EQ. 6 x mono 30 band monitor EQ. (Gerne TC EQ station) 1 x CD afspiller eller 

iPod kabel. 

Monitor: 

ARB har brug for følgende: 7 x Bi-amped 1x15 på 7  Sends.  PA systemet skal være monteret og 

gennemtjekket ved get-in. 

Der skal forefindes en kompetent systemtekniker fra get-in til Abba Revial har afsluttet koncert. 

 
Mikrofoner Se kanalplanen  
 
LYS - Lysmand: 
Det påhviler Arrangør at stille Lysanlæg samt professionel lysmand til rådighed for Abba Revival Band. 
Lysmanden skal fokusere og afvikle lyset under koncerten efter Abba Revival’s anvisninger. 
Lysanlægget skal have en størrelse der matcher scenens & koncertsalens størrelse - dog minimum: 
• front lys 
• bag lys 
• Sort bagtæppe  
 
 
 
Generelt  
Abba Revival Crew skal have fuld kontrol over installationen. PA skal kunne spille 103dBA ved FOH. 



System tekniker med god kendskab til PA installationen skal være til stede før, under og efter show.  
Er der problemer i forhold til rideren, kontakt venligst Abba Revival Bands crew i god tid før 
arrangementet, så der kan findes en løsning.  
Ændringer på dagen accepteres ikke. 
Der kan forekomme ændringer i rideren. Seneste udgave findes på 
http://www.abbarevival.dk/teknik.htm  
På forhånd tak. 

 


