HUOMIOITAVAA STAND UP -ESITYSTÄ TILATTAESSA
Stand up -esitystä tilattaessa on tärkeää ottaa huomioon muutamia asioita, jotta tilaisuus sujuu mahdollisimman mutkattomasti. Seuraavat asiat huomioidessa yleisö voi keskittyä esityksestä nauttimiseen ja
koomikko viihdyttämiseen.
Äänentoisto ja valaistus
Yleisön täytyy kuulla esiintyjän ääni kunnolla. Perusvaatimuksena on riittävä puheäänentoisto kapulamikrofoneineen. Esiintyjä voi esiintyä ilman mikrofonia intiimeissä hiljaisissa tiloissa, jos yleisöä on alle
20 henkilöä ja asiasta sovitaan etukäteen.
Koomikon ilmeet ja eleet ovat oleellinen osa hauskuutta. Valaistuksen on oltava riittävän hyvä, jotta
ilmeet ja eleet välittyvät yleisölle. Esiintyjään tulee kohdistaa enemmän valoa kuin yleisöön, ja yleisvalaistusta on lisäksi hyvä himmentää. Jos valaistus on heikko, suosittelemme värittömän spottivalon
käyttöä.
Esiintymistila
Kuuluvuuden lisäksi esteetön näkyvyys on tärkeä tekijä esityksen onnistumisessa. On tärkeää, että
kaikki näkevät esiintyjän ja esiintyjä on lähellä yleisöä, jotta hän saa hyvän kontaktin yleisöön. Kaikkein
paras vaihtoehto on, jos koomikko voi esiintyä lavalla. Jos lavaa ei ole saatavilla on koomikolle rajattava
erillinen esiintymisalue. Esiintymisalueeksi ei kelpaa huonosti valaistu baarin nurkka tai hälyinen baaritiskin vierusta. Yleisölle on suotavaa olla istumapaikat.
Showtime
Showtime eli esityksen ajankohta on hyvä miettiä tarkasti. Stand up -komiikka ohjelmanumerona vaatii
yleisöltä keskittymistä, joten samanaikaisesti ei pitäisi olla esimerkiksi ruokailua. Myös astioiden kerääminen ja tarjoilu herpaannuttavat tunnelman. Liian myöhäinen esitysaika ei myöskään ole suositeltavaa, sillä loppuillasta yleisön keskittymiskyky ei välttämättä enää ole paras mahdollinen.
Muuta huomioitavaa
Stand up -esityksen ei pitäisi olla yllätysnumero. Sen vuoksi suosittelemme aina kertomaan esityksestä
yleisölle etukäteen, jotta kaikki pääsevät heti alusta esitykseen mukaan. On hyvä, jos esimerkiksi tilaisuuden juontaja tai järjestäjä voi kuuluttaa koomikon lavalle.
Järjestettäessä tilaisuuksia, joihin osallistuu myös lapsia, pyydämme huomioimaan esityksen luonteen
sopivuuden alaikäisille. Komiikka käsittelee usein arkoja ja ristiriitaisia asioita, kuten yhteiskunnallisia
ilmiöitä, politiikkaa, parisuhteita ja seksuaalisuutta. Usein koomikot myös puhuvat asioista jotka heitä
harmittavat ja joiden he uskovat harmittavan yleisössä istuviakin. Tällöin voimakas kielenkäyttö on
mielikuvan välittämiseksi paitsi yleistä, joskus jopa täysin välttämätöntä. Mieti siis tarkkaan haluatko
esimerkiksi sukujuhlillesi koomikon ja oletko valmis ottamaan riskin ronskista alapääjutusta, jos yleisössä istuu lapsesi ja isoäitisi.
HUOM! Noudatamme ohjelmamyynnissä ohjelmatoimistojen yleisiä ohjelmatoimitusehtoja. Ehdot ovat luettavissa osoitteessa: www.ohjelmatoimistot.fi/yleiset-sopimusehdot.
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