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RIDER & STAGEPLOTT
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RIDER 2019-2020
Bäste arrangör! Denna rider är till för att göra allt så smidigt, 
tydligt och enkelt kring Attentats spelning hos er. Syftet är ta 
fram så bra förutsättningar som möjligt för att tillsammans 
genomföra ett lyckat arrangemang.  

SPELKLART VID GET IN
Attentat anländer till engagemangsplatsen på avtalad get in-tid. 
Då skall ljud- och ljusanläggningen vara uppkopplad och klar för 
soundcheck. Det skall även finnas ljudutbildad tekniker på plats, 
under hela arrangemanget. Hen skall ha full kännedom om anlägg-
ningen och husets el samt kunskap att skapa ett passande ljus åt 
Attentat. Teknikern skall utöver att mixa Attentats ljud även 
spela upp intro och delar av konserten via CD-spelare, sticka 
eller MP3 spelare. 

PA:t skall för lokalen vara dimensionerat och ändamålsenligt. 
Medhörning skall helst bestå av fyra system - en bak, tre i front. 
Är detta omöjligt att uppfylla, diskutera med Attentats 
representant. 

BACKDROP
Attentats backdrop är kring 4 x 2 meter. Attentat behöver någon 
som hjälper till med att hänga upp den bakom trummorna. Öljettupp-
hängning. I de fall det finns projektor finns backdrop på fil.

MERCHANDISE 
Attentat behöver en hyggligt centralt anvisad plats och någon 
form av bord eller monter för att kunna sälja sin merchandise. 
Gärna vid en vägg där vinylskivor, t-shirts osv kan exponeras. 
Detta skall finnas på plats vid get in. 

BACKLINE
Mickar till alla högtalarlådor, trummor och sång. 230V uttag 
vid alla förstärkare och i framkant på scen. Monitor (Se 
stageplot) Helst 4 - 5 system.



KÖRSÅNG
Tre sångmickar och bomstativ i front för körsång. 

LEADSÅNG 
Ett rakt (absolut ej bom) och lätt vägande mickstativ med 
spindelben till Jönsson. En sångmick av kvalité Shure SM58 
Beta eller bättre, helst trådlös. Annars krävs lång sladd 
som räcker över hela scenen och lite till. 

SUPPORTBAND
Supportband kan låna delar av Attentats utrustning. Förband/en 
måste ha med egna cymbaler, hihat och virvelkagge inkluderat ställ 
till allt, därtill kick, trumstol, toppar till gitarr/ bas och 
egna instrument. Det är okey att spela på Attentats trumset och 
högtalarlådor. En baslåda och en 212 gitarrlåda finns i Attentats 
backline.

SÄKERHET/KRAVALLSTAKET
Ofta blir det trångt, svettigt och hoppigt framme vid scenen när 
Attentat spelar. Det kan vara nödvändigt med kravallstaket mellan 
scenen och publik om scenen är lägre än 90 cm. Vid gränsfall 
diskutera med Attentats representant. Till loger och scen får 
absolut inga obehöriga beredas tillträde. Detta är arrangörens 
ansvar. Logen skall gå att låsa.

VATTEN
På scen under konsert skall det finnas rikligt med vatten. Bra är 
om det finns både kolsyrat och vanligt kranvatten. Jönsson önskar 
rumstempererat vatten, ej kolsyra. OBS! Ej glas.

MAT
Lagad varm mat till sex personer serveras efter soundcheck. 
En av medlemmarna är skaldjursallergiker. Två personer är 
veganer. Mycket sallad till samtliga sex personer!

MAT OCH DRYCK LOGE
Vatten, kaffe, rikligt med frukt, 1 flaska vin, två backar starköl 
(ca 5 procent alkohol), 10 läsk gärna av bättre sort typ Scweppes 
och S.Pellegrin. Isbitar om möjligt.

BOENDE
Arrangören bokar och bekostar hotell i närheten av konsertlokalen, 
två enkelrum och två dubbelrum med frukost. 
Dubbelrum 1: Mats Jönsson och Magnus Paddan Rydman. 
Dubbelrum 2: Linus Sikström och Agne Andreasson. 
Enkelrum 1: Patrik Kruse. Enkelrum 2: Dennis Larry Staaf.
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