Plantegning Sound of Mu

Sound of Mu
Markveien 58, 0550 Oslo
program@soundofmu.no
Åpningstider:
tirsdag-fredag 1500-0100
lørdag og søndag 1300-0100
mandag stengt

Tech info
UTSTYR:
PA høytalere:
- 4 x L-acoustics MTD 108a (i taket)
- 1 x L-acoustics SB115 (sub)
PA forsterkere:
- L-acoustics LA15A
- Sub amp: LAB 1000
Mixere:
Vi har 4 xlr inputs i veggen som går til:
- Mackie 1202-VLZ Pro (Bak baren)
En liten mixer med 2 mic- og 2 stereoinnganger:
- Eurorack UB802
For stort oppsett:
- Midas Venice 240 (16 mono+4 stereo)
FX:
- Tc-electronics M-One multieffekt
Mic/DI:
- 6 x Shure SM58
- 4 x BSS AR-122 Active DI
- 6 x Mic stands
+ XLR-kabler
NB! Vi har ikke ¼¨ jack-kabler.
DJ:
- 2 x Technics SL-1210MK2 (Platespiller)
- Reelop RCD-2650 Dual CD-player
- Vestax PCM Dj mixer
- 1 x minijack
NB! Vi har ikke headset.
Visuals:
- 2 x Epson Emp-821 projector
- Panasonic PT-AE700E (hd) projector
- 2 x DVD-spillere
- 6m VGA-kabel (Pc skjermkabel)
- 20m S-video kabel, 10m S-video kabel

Lydsjekk:
Finner sted mellom kl. 18.00 og 19.00. Rigg opp og kjør
lyd (NB: lydsjekk er IKKE øving). Det er ikke mulighet
for å komme før åpningstid. Sound of Mu kan stille med
lydmann/tekniker mot betaling. Trenger man lydmann/
tekniker, si ifra i god tid på program(at)soundofmu.no
Fremferd:
Konserter må være ferdige til kl 23.00. Ettersom Sound of
Mu er et lite sted, bør man alltid prøve å rigge ned umiddelbart etter at man er ferdig spilt – dvs. en halvliter og litt
frisk luft for ”å lande” før man begynner nedriggingen, er
selvfølgelig ok. Dere må også ta med alt utstyret deres
når dere drar, for det er ikke lagringsplass hos oss (med
utenbys band kan vi finne ut av en særavtale).
Penger:
Ettersom alt av inngangspenger går til dere i bandet, bes
dere også ordne med en som kan sitte i døren å ta imot
disse – hvis dere da ikke ønsker å holde gratis konsert. Vi
kan dessverre ikke tilby gratis drikke til bandet.
Annet:
Mesteparten av vårt publikum er veldig høflige, faktisk
er de ofte så høflige og har så mye respekt at de ikke en
gang reiser seg for å kjøpe en øl under konsert. Siden
alle inngangspengene går til dere i bandet, trenger vi
åpenbart å selge masse øl. Derfor oppmuntrer vi alle
dere artistene som spiller hos oss til å inkludere enten
en god, gammel drikkevise i set-listen, eller en pause
midtveis.
NB! Sound of Mu har ikke løyve for uteservering foran på
fortauet, så drikking må foregå innendørs.
Ønsker dere god gig i vår hvite boks!

