Uppdaterad 2020-09-01

Bilda Öst utlåningsutrustning 2020
Bilda Öst erbjuder sina samverkansparter och studiecirklar att låna utrustning för att möjliggöra olika typer
av arrangemang. Detta är ett sätt som vi kan hjälpa till och vara en aktiv medarrangör till er.
Observera - om genomgång/förklaring av utrustningen behövs måste detta meddelas i tid.
Vi kan inte agera support för hur utrustningen fungerar.

Utrustning att låna (Stockholm)
BENÄMNING
PA:
- Stora PA:t
- Lilla PA:t
- Bose S1Pro (2 st)
BACKLINE:
- Sonor Force 3003
- Ampeg BA115HP
- Hiwatt G100
- Fender Hot Rod Deluxe
- Korg Krome
- Elpiano Yamaha
- DJ-utrustning
DIVERSE:
- Headset (4st)
- Videoprojektor
- Livestreamutrustning

BESKRIVNING
PA för lokaler upp till 250 pers, 16 kanaler, 2 monitor, sångmickar mm.
PA för lokaler upp till 150 pers, 8 kanaler, 2 monitor, 4 sångmickar mm.
Enkel golvhögtalare för mindre sammanhang, 2 ingångar (git+sång) och aux.

Trumset med cymbaler, trummatta och trumpall
Basförstärkare på hjul
Comboförstärkare till gitarr, 1 normal kanal, 2 overdrive, reverb
Comboförstärkare till gitarr, 1 normal kanal, 1 overdrive
Synthesizer med 61 tangenter (ej vägda), stativ
Elpiano med 88 tangenter (vägda), i softcase, med separat stativ
CDJ-1000MK (2st spelare) + DJM-250 (1st mixer)

- Podutrustning

Trådlösa headset istället för handhållna mikrofoner, inkl. headset.
Projektor med HDMI-kabel och fjärrkontroll.
1 iPad, 2 iPhone, 3 kamerastativ med mobilhållare, ljudmixer, Asus router,
ljudkablar, 3st nätverkskablar, 3st lightningadaptrar.
Rodecaster Pro (Inspelningsmodul), 2 rode procaster(mickar), 2 bordmickstativ.

Videokamera:
- Go Pro hero 5

Actionkamera, minneskort, stativ, väska, mm.

-----------------------------------------------------------------------------

Bokning
Bokning sker med minst en veckas framförhållning via charlie.karlsson@bilda.nu
Vi behöver veta följande för att kunna bekräfta bokningen:
1. Är Bilda planerad som medarrangör? Kontakta er konsulent minst en månad innan.
2. Önskat datum för upphämtning och återlämning.
3. Preliminära dagar för hämtning och återlämning Fredag 9-12 & Måndag 10-14
4. Vilken utrustning behöver ni? Rådgör med oss om ni är osäkra på vad som behövs eller hur man kan
komplettera/ta bort utrustning för att passa era behov.
5. Kontaktuppgifter: Bandnamn/Samverkanspart, namn på ansvarig person för transport samt mobilnummer.
Dina personuppgifter kopplat till denna bokning sparas i två månader efter det aktuella bokningsdatumet och
raderas sedan.
Kontakt
Charlie Karlsson, Vaktmästare/lokalansvarig
Charlie.karlsson@bilda.nu tel. 076 – 695 32 47
Smedjans adress: Söder Mälarstrand 47, 118 25 Stockholm

