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RIDER
TECHNICZNY
Scena
Minimalny rozmiar sceny to: 8 m x 6 m (szer. x głęb.), zadaszona i “okotarowana” z 3 stron + 
schody, barierki
Podest pod perkusje - wymiary: 2m x 3m, wys. 30 cm,
Czas
Szacowany czas na próbę techniczną - 2 h (w tym 60 minut montażu backline).
Niniejszy dokument jest częścią umowy między zespołem a firmą zapewniającą
nagłośnienie i zawiera informacje dotyczące szczegółów technicznych realizacji dźwięku
podczas koncertu o którym mowa w w/w umowie. Spełnienie niżej przedstawionych
warunków umożliwia realizację koncertu na odpowiednim poziomie artystycznym i
technicznym.
W przypadku każdego koncertu konieczny jest kontakt osoby odpowiedzialnej za
konfigurację i instalację niżej wymienionych urządzeń z realizatorem dźwięku zespołu.
Organizator koncertu zobowiązany jest zapewnić obecność profesjonalnej firmy
nagłaśniającej, która dostarczy:
-EKIPA
Inżynier sytemu frontowego, realizator systemu monitorowego, dwóch techników
scenicznych - WSZYSCY OBECNI PRZEZ CAŁY CZAS PRÓB I KONCERTU.
-FRONTOWY SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY
Stereofoniczny, trójdrożny\czterodrożny system nagłaśniający odpowiedni dla danej
widowni - zapewniający równomierne pokrycie całej widowni dźwiękiem tej samej,
wysokiej jakości. W przypadku każdej widowni konieczne jest zastosowanie głośników
front-fill, w przypadku bardziej skomplikowanej geometrii widowni należy uwzględnić
dodatkowe systemy głośników. Preferowane są podwieszane systemy liniowe firm:
Nexo, L`Acoustic, Meyer Sound, EAW, d&b, JbL, POLAUDIO, wraz z dedykowanym
procesorem i systemem wzmacniaczy.
-SYSTEM MONITOROWY
Składający się z drum-fill`a oraz 5 wysokiej klasy monitorów tego samego rodzaju - 4
torów mono, plus wedge do odsłuchu monitorowca, wraz z dedykowanymi procesorami i
wzmacniaczami. Preferowane monitory firm: Nexo, L`acoustic, Meyer Sound, EAW,d&b,
JBL, POLAUDIO. Stanowisko monitorowe musi znajdować się na wysokości sceny, aby
realizator miał kontakt wzrokowy z artystami.
-KONSOLETY
Frontową - jedną z: Yamaha CL5,CL3, PM5DRH, QL5, M7CL, Soundcraft VI6, VI4,



Digidesign Venue Profile. Prosimy o nie stawianie X32 na froncie!
Monitorową - jedną z: Yamaha CL5,CL3, PM5DRH, QL5, M7CL, Soundcraft VI6, VI4,
Digidesign Venue Profile
-OKABLOWANIE
Odpowiedniej jakości, spełniające przepisane im normy, bezpieczne dla użytkowników
okablowanie konieczne do podłączenia wszystkich urządzeń.
Input List
1. Stopa - Beta 91
2. Stopa dyn - EV ND868 - Mały statyw
3. Werbel G - Shure Sm57 - Mały statyw
4. Hi-hat - AKG C-451 - Mały statyw
5. T1 - Senheiser e906
6. T2 - Senheiser e906
7. T3 - Senheiser e906
8/9. OH - AKG C-414 - Dwa duże statywy
10. Bas L - XLR
11. Bas Mic - AKG D112 - Mały statyw
12. Ele Git - Senheiser e904 - Mały statyw
13. KEY - Di-Box + jack
14. Theremin - Di-Box + jack - Duży statyw
15. Voc Ania - Własny Mic - Duży statyw
16. Voc Bas - Sm 58 - Duży statyw
17. Voc Perkusja - Sm 58 - Duży statyw
Realizator dźwięku - Marcin Iszora +48 696 434 880
Menager zespołu - Hubert Gasiul +48 792-073-074


