Olen KJ (karaokejuontaja)

Olen roudari. Saavun paikalle ensimmäisten joukossa ja poistun viimeisten joukossa.
Kasaan laitteet itse ja puran ne. Tarvittaessa juoksen lavalle kesken esitystä tai niiden
välillä ja säädän mikrofonia, vaihdan paristot tai asettelen löysää johtoa. Kun olette jo
nukkumassa, kuljetan laitteitani seuraavaan paikkaan tai takaisin varastolle seuraavaa
viikonloppua varten.
Olen ääniteknikko. Selvitän uusien keikkapaikkojen akustiikan. Asetan kaiuttimeni
siten, että äänentoisto on paras mahdollinen. Säädän useita äänilaitteita yhtäaikaa ja
järjestän äänentoiston toimivaksi eri laulajille, jotka esiintyvät alle viisi minuuttia
kerrallaan. Minun täytyy käsitellä useita erilaisia musiikkitaustoja, jotka ovat erilaisilla
levyformaateilla ja soivat eri voimakkuuksilla. Usein tämä on tehtävä lennosta siten,
että minulla on vain pieni ennakkoaavistus soitettavan taustan laadusta. Minun täytyy
kompensoida äänentoistoa riippuen taustahälyn määrästä ja siitä, paljonko yleisöä on
kulloinkin paikalla. Otan aina mielelläni vastaan palautetta, vaikka laulajani eivät.
Työni on paljon haastavampaa kuin oikean konserttimiksaajan, koska laitteeni eivät
ole keskellä yleisöä vaan kaiuttimien takana, missä on paljon vaikeampaa tietää, miltä
musiikki kuulostaa yleisölle. Minun on saatava musiikki kuulostamaan hyvältä
yleisölle, vaikkei se kuulostaisi hyvältä minulle.
Olen valoteknikko. Käytän alan parasta tekniikkaa säätääkseni valojärjestelmää.
Asennan valoni joka keikalle erikseen siten, että ne eivät sokeuta yleisöäni tai
laulajiani. Minun on varmistettava, että laitteeni on kunnossa ja minun on oltava
valmiina korjaamaan vikaantuvat laitteet lennossa.
Olen kirjastonhoitaja. Työskentelen satojen levyjen parissa, jotka ovat useissa eri
formaateissa. Ne ovat kalliita ja ne ovat työkaluja työssäni. Suojelen kirjastoani kuin
omaa lastani. Joudun jatkuvasti päivittämään kirjastoani lisäten uusia kappaleita ja
korvaamalla vikaantuneita, jotta asiakkaani pysyisivät tyytyväisinä. Pidän kirjaa
valikoimastani tietokoneella ja luon listoja, jotta asiakkaani näkevät helposti, mitä
minulla on tarjolla.
Olen grafologi. Minun on luettava ja tulkittava useita erilaisia merkintöjä, joita
lappuihin on kirjoitettu tylsillä lyijykynillä heikosti valaistuissa pöydissä. Käytän
kirjastonhoitajan taitojani tulkitakseni heikkoa käsialaa. En voi tehdä virheitä
analyyseissäni, koska se voi hidastaa illan etenemistä.

Olen laulunopettaja. Yritän auttaa asiakkaitani oppimaan oikean mikrofonitekniikan.
Rohkaisen laulajia, jotka eivät uskalla käyttää riittävästi voimaa laulussaan. Yritän
ohjata laulajia kokeilemaan uusia lauluja ja tyylilajeja, ja haastan hyviä laulajia
kokeilemaan vaikeampia kappaleita.
Olen sosiaalityöntekijä. Silloin tällöin minun on tehtävä töitä vaikeiden ihmisten
kanssa. Joudun näkemään ihmisiä, jotka ovat juoneet liikaa. He varmasti tarkoittavat
hyvää ja voivat olla erinomaisia esiintyjiä, mutta minun täytyy osata käsitellä heitä
oikein. Minun on saatava kaikkien kokemaan itsensä hyväksytyiksi aina kun
mahdollista.
Olen tapahtumantuottaja. Minun täytyy pitää listaa kaikista illan esityksistä
lennossa, koska en tiedä milloin he esiintyvät, ennen kuin he ilmestyvät paikalle.
Minun on pidettävä pienillä lapuilla ja muistissani listaa, johon voi kertyä 30 tai
useampia esiintymisiä illan aikana. Saatan suuttuttaa asiakkaani, jos sekoitan
järjestyksen. Minun täytyy kuuluttaa seuraavia laulajia sekä viihdyttää ja tiedottaa
niitä, jotka odottavat omaa vuoroaan. Minun täytyy toimia illan seremoniamestarina ja
tehtäväni on edistää työnantajani myyntiä.
Olen laulaja. Kun on hiljaisempaa, on tehtäväni täyttää tyhjät hetket. Kun
luomiskykyni tapahtumantuottajana ei enää riitä, minut saatetaan kutsua estradille
laulamaan itse. Minun täytyy motivoida esimerkilläni asiakkaita, jotka ovat liian ujoja
kokeilemaan uusia lauluja. Minun täytyy onnistua löytämään ne kappaleet, jotka
saavat asiakkaani viihtymään ja tulemaan uudelleen, sekä laulamaan itse.
Olen kaikkea mitä haluatte minun olevan. Olen roudari. Olen ääniteknikko. Olen
valoteknikko. Olen kirjastonhoitaja. Olen grafologi. Olen laulunopettaja. Olen
sosiaalityöntekijä. Olen tapahtumantuottaja. Olen laulaja. Olen KJ. En tekisi mitään
muuta mieluummin.

