
Ilmoittautumis-
numero

Ohojelmailmoittautumiskortti

/Sopimus Ohojelmavastaava täyttää

Täyttämällä ja lähettämällä tämän ilmoittautumiskortin/sopimuksen sitoudutte noudattamaan 
RWM ry:n asettamia sääntöjä ja vakuutatte antamanne tiedot oikeiksi.

Ryhmän  nimi:

Yhteyshenkilö:

Yhteyshenkilön osoite:

Yhteyshenkilön puhelin:

Yhteyshenkilön email:

Ryhmän jäsenet (nimet)

Yleiskuvaus (esim. musiikkityyli)

Mahdolliset myyntiartikkelit & määrä (esim. cd-levyt, dvd jne) 

Jokainen ILMOITETTU esiintyjä on vakuutettu tapahtuman osalta.

Tapahtuma-aika pe  12-20, la-su 10-20

Ilimottautumis / Sopimus palautetaan 12.8.2022 mennessä sähköpostitse
rwm.ohjelmavastaava@gmail.com, Ville Vuorijoki p. 0400 615 085

Allergiat: KylläEi Mitä:

Mikäli esityksessä musiikkia, hoitaako artisti itse musiikkitiedot teostoon KylläEi 

Old Market Square Carnival of Rovaniemi
Rovaniemen Wanhat Markkinat

ROVANIEMELLÄ
19.-21.2022

PERÄPOHJOLAN JA LAPIN VÄESTÖN PUOLUEETON ÄÄNENKANNATTAJA

RWM- tapahtuman kulttuurihistoriallisen luonteen vuoksi musiikin, tulee olla 
akustista tai puoliakustista.Tyylilaji vapaa. RWM- iltatöminöissä ravintola 
ympäristössä ilmaisu on vapaa.



Paikka_____________________   Päivämäärä_____/_____      _____________________________________

allekirjoitus ja nimenselvennys

Puhelinilmoittautumisia ei oteta vastaan! 

Vain sähköinen ilmoittautuminen hyväksytään. 

Kysymyksiä  voi esittää puhelimitse tai sähköpostilla ohojelmavastaavalle. 

rwm.ohjelmavastaava@gmail.com, Ville Vuorijoki p. 0400 615 085

TERVETULUA JA RILLUMAREI

RWM ry pidättää oikeudet sijoittaa tapahtumaan osallistujat/esiintyjät oman harkintansa mukaan tapahtuma-
alueelle ja tapahtuma-ajalle. RWM ry pidättää oikeudet tapahtuman aikataulullisiin sekä muihin muutoksiin, 
jotka voivat aiheuttaa tapahtuman uudelleenjärjestelyjä. RWM ry on kaikesta vastuusta vapaa osallistujille 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

LAVAKARTTA 

(Yhtyeet, orkesterit ja ryhmät)

PA MON

RUMMUT
MON

PA

LAITTAKAA OHEISET TIEDOT KARTTAAN:

Kitarakaappi / akustinen kitara

Bassokaappi

Rummut

- vasen- / oikeakätinen

Mikrofonit, kappalemäärä ja sijainti

PA-kamat, mikseri, rummut ja muut lavaäänet tulevat meiltä, kysy lisätietua Villeltä. 
Tuokaa siis omat kitaravahvistimet!

Esiintyjien ja artistien ohjeistukset 
käyttäytymiseen

1. Saapukaa paikalle ajoissa – viimeistään 
puolituntia ennen esitystä.
2. Saapukaa paikalle raittiina, reippaana ja 
levänneenä.
3. Ilmoittakaa mahdollinen, ei toivottu, ikävä 
esiintymisenne peruuntuminen kahta(2) 
viikkoa aikaisemmin ohojelmavastaaville.
4. Kunnioittakaa RWM- tapahtuman 
järjestäjiä takatilateltalla (Sahanperä) 
noudattamalla yhteisiä sovittuja sääntöjä.
- näitä ohjeita noudattamalla arvostatte 
järjestäjien talkootyötä ja kunnioitatte yleisöä ja 
ihmisiä, jotka ovat teitä tulleet katsomaan, 
kuuntelemaan ja ihailemaan!
- Kaikki sadat esiintyjät ovat yhtä tärkeitä 
tapahtuman onnistumiseksi ja RWM-hengen ja 
tunnelman luomiseksi!

TERVETULUA JA HIENOJA 
KEIKKOJA!
Rillumarei hei hei!
Rillumaterveisin: RWM ry


