
J A M A L 
 

RIDER TECHNICZNY  
 
Poniżej znajduje się rider zespołu JAMAL obowiązujący podczas koncertów. RIDER JEST 
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY KONCERTOWEJ!!! Bardzo prosimy o uważne przeczytanie, 
podpisanie i odesłanie wraz z umową. Nieznajomość ridera nie zwalnia z obowiązku jego 
przestrzegania!  
 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE dotyczące organizacji koncertu zespołu JAMAL 
 
BEZPIECZEŃSTWO: 

• Zleceniodawca zobowiązuje się do zagwarantowania Artyście bezpieczeństwa na terenie 
obiektu, w którym odbędzie koncert, od momentu przybycia na jego teren do momentu jego 
opuszczenia. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie straty 
poniesione przez Artystę powstałe na skutek niewystarczającego zabezpieczenia koncertu. 

 
• Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego dojazdu samochodów Artysty 

na  miejsce koncertu, bezpiecznego miejsca parkingowego dla w/w podczas pobytu Artysty na 
terenie, na którym odbędzie się koncert, bezpiecznego opuszczenia terenu koncertu. 

• Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia CZTERECH osób do pomocy przy 
rozładunku (przed koncertem) i załadunku (po koncercie) sprzętu technicznego - nie mogą 
być to pracownicy ochrony! 

 
 
HOTEL: 
Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania dla potrzeb Artysty rezerwacji i opłacenia pokoi 
hotelowych z łazienkami i śniadaniem dla 9 osób w konfiguracji: 3 pokoje jednoosobowe oraz 3 
pokoje dwuosobowe (hotel min ***) w terminie noclegu ................2012 r. w uzgodnionym przez strony 
hotelu oraz do zapewnienia strzeżonego parkingu dla jednego samochodu półciężarowego i jednego 
osobowego w terminie jw. Artysta zastrzega sobie prawo do wcześniejszej konsultacji przy wyborze 
hotelu. 
Nazwa hotelu: ................................ 
Adres hotelu: ................................. 
Nr telefonu: ................................... 
Adres www: ................................... 
 
 
GARDEROBA: 
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia Artyście: 
- od momentu przybycia na miejsce koncertu aż do chwili jego opuszczenia, garderoby dla 9 osób 
zamykanej na klucz lub posiadającej ochronę służb porządkowych, wyposażonej w światło, stół, 
krzesła, wieszak, lustro oraz ogrzanej do temp. przynajmniej 20 stopni Celsjusza.  
- zapewnienie co najmniej jednego pomieszczenia sanitarnego wyposażonego w papier toaletowy, 
mydło i papierowe ręczniki, znajdujących się w pobliżu sceny w miejscu niedostępnym dla 
publiczności.  
Wyposażenie garderoby: 

a. osiem białych czystych ręczników (małych) 
b. woda mineralna niegazowana (30 butelek 0,5 litra) 
c.    kawa, herbata, cukier, mleko (1 litr),  
d. soki owocowe (6 litrów), coca-cola (4 litry), powerade (14 butelek), red bull (10 

puszek) - wszystkie napoje odpowiedni schłodzione!!!  
e. owoce, kanapki, 
f.    20 butelek zimnego piwa (0,25 litra), butelka whisky Jacka Daniels (0,7 litra) 
g. ciepły posiłek dla 9 osób, w tym jedno danie wegetariańskie - w hotelu po próbie 

akustycznej  
 

PRÓBA DŹWIĘKU: 
Zleceniodawca zobowiązuje się do umożliwienie odbycia próby akustycznej i technicznej na min. 80 
minut przed otwarciem obiektu dla publiczności. W przypadku opóźnienia próby z winy 



Zleceniodawcy lub problemów technicznych nie leżących po stronie Artysty, zastrzega sobie on 
możliwość przedłużenia próby dźwiękowej o czas opóźnienia lub do czasu usunięcia usterek 
technicznych. 

 
 

SCENA:  
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia posiadającej odpowiednie atesty sceny o wymiarach 
min. 8m x 10m, odpowiednich parametrów sieci elektrycznej w obiekcie będącym miejscem imprezy: 3 
fazy, niezmienne napięcie 220-230 V (granica tolerancji: 5%) w czasie od udostępnienia Artyście 
obiektu aż do końca imprezy i złożenia sprzętu technicznego.  
 
 
SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY F.O.H. 
Strony ustalają, że obowiązek nagłośnienia koncertu spoczywa na Zleceniodawcy. Poprzez 
obowiązek nagłośnienia rozumie się :  

a) Zagwarantowanie profesjonalnej aparatury nagłośnieniowej opisanej w riderze technicznym 
b) Zagwarantowanie profesjonalnej aparatury oświetleniowej opisanej w riderze technicznym 
c) Zagwarantowanie akustyka, elektryka oraz pozostałej obsługi technicznej oraz porządkowej 
zarówno w trakcie próby jak i trwania koncertu. 

 
 
System nagłośnieniowy powinien mieć moc adekwatną do wielkości imprezy. System musi 
równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar widowni, musi być bezwzględnie uziemiony, wolny od 
szumów i przydźwięków sieciowych. 
Do klubów i małych pomieszczeń zamkniętych: co najmniej trójdrożny system nagłaśniający o mocy 
odpowiedniej dla danego miejsca, jednak nie mniej niż 10 kW 
Imprezy plenerowe, hale, sale koncertowe: co najmniej trójdrożny system nagłaśniający o mocy 
odpowiedniej dla danego miejsca, jednak nie mniej niż 20 kW 
Zespół gra dużą ilością niskich tonów do tego potrzebne są mocne i sprawne zestawy niskotonowe 
(SUBBASSY), prosimy o zapewnienie dużej ilości takich zestawów . 
Preferujemy firmy o uznanej reputacji: L-acoustics, EAW, HK-audio, Nexo, Meyer Sound, d&b. 
 
 
KONSOLA F.O.H. 
Preferujemy konsole analogowe: MIDAS, SOUNDCRAFT, YAMAHA seria PM 
Konsola powinna mieć minimum 36 kanałów, w każdym kanale: zasilanie phantom +48V, pad 20 dB, 
odwracanie polaryzacji, przestrajalny filtr górno przepustowy, czteropunktowa korekcja EQ w tym 
minimum dwa pełne filtry parametryczne (dobroć, częstotliwość, gain) (miło by było jak by były cztery 
takie filtry),10 grup BUS (minimum 8), 10 grup VCA (minimum 8), minimum cztery przełączalne 
wysyłki AUX pre/post. 
Konsola powinna być ustawiona centralnie na osi sceny, wśród publiczności, odpowiednio 
zabezpieczona, na podeście o wysokości max. 30cm, niedopuszczalne jest ustawienie konsoli np.: 
pod balkonem, za barem, pod ścianą, za głośnikami  itp. 
 
URZĄDZENIA PERYFERYJNE: 

- 31 pasmowy (tercjowy) Korektor Graficzny Stereo (insert sumy L/R) Klark-Technik DN-360, 
BSS. 

- 6 bramek, np.: Drawmer, BSS, 
- 10 kompresorów np.: dbx 160A, BSS, 
- efekty: co najmniej 3 np.: YAMAHA SPX990 tc electronics M-2000, Lexicon PCM-60, PCM-90, 

PCM-80 - w tym przynajmniej dwa urządzenia z efektami typu reverb i jedno urządzenie z 
efektem typu delay możliwością nabicia tempa (tap delay), 

- odtwarzacz CD, rejestrator MD. 
 
SYSTEM MONITOROWY: 

Ponieważ zespół nie posiada własnego realizatora monitorów, potrzebny jest człowiek który będzie 
realizował dźwięk dla zespołu na scenie. Fajnie by było aby ten człowiek był komunikatywny, 
wypoczęty i miły. 



Konsola monitorowa powinna być usytuowana w bezpośrednim pobliżu sceny, zapewniającym 
obustronny kontakt wzrokowy realizatora monitorowego ze wszystkimi muzykami występującymi na 
scenie 
Konsola powinna posiadać 28 kanałów, w każdym kanale: zasilanie phantom +48V, pad 20 dB, 
odwracanie polaryzacji, przestrajalny filtr górno przepustowy, czteropunktowa korekcja EQ w tym 
minimum dwa pełne filtry parametryczne (dobroć, częstotliwość, gain) (miło by było jak by były cztery 
takie filtry), minimum osiem 8 przełączalnych wysyłek AUX pre/post fader. 
Na każdą wysyłkę AUX musi być (koniecznie!) zainsertowany 31-pkt. 31 pasmowy (tercjowy) korektor 
graficzny. 
 
Jeśli chodzi o urządzenia peryferyjne to bardzo dużo zależy już od realizatora monitorów jak jest 
zdolny i jak sobie poradzi z taką ilością dźwięków na scenie, ale zalecamy: 

- 1 procesor efektów, 
- 6 kompresorów dobrej klasy posiadających płynną regulację parametrów ATTACK, RELASE, 

TRESHOLD, RATIO, 
- 5 bramek dobrej klasy posiadających płynną regulację parametrów ATTACK, RELASE, 

TRESHOLD, RATIO. 
-  

Zestawy głośnikowe monitorowe: 

Ponieważ wokaliści energicznie poruszają się po scenie zalecamy użycie Side Fill’i. 
Na skraju sceny w zależności od jej szerokości powinny być dodatkowo ustawione monitory 
podłogowe, może to być jeden tor AUX. 
W zespole trzech muzyków używa systemu odsłuchu dousznego (IEM) 
 

1. AUX – zestawy podłogowe Vocal, 
2. AUX – ucho IEM Vocal 2 
3. AUX – ucho IEM – Key, 
4. AUX – zestaw podłogowy BASS 
5. AUX – zestaw podłogowy KEY 
6. AUX – zestaw podłogowy GITARA, 
7. AUX – zestaw drum fill zalecany dwudrożny z mocnym basem DRUMS + linia XLR do 

miksera perkusisty, 
8. AUX – zestaw SIDE FILL moc w zależności od szerokości sceny. 

 

Moc zestawów monitorowy powinna być dobrana odpowiednio do wielkości sceny ale konieczne jest 
aby dźwięk dobiegający z tych urządzeń (monitory) był głośny, czytelny i wyraźny. 

 
W czasie próby i koncertu obowiązkowa jest obecność doświadczonej ekipy technicznej 
odpowiedzialnej za aparaturę nagłaśniającą, w szczególności: inżynier systemu F.O.H., realizator 
systemu monitorowego, technik sceny. W przypadku pojawienia się konsoli cyfrowej  na F.O.H. 
prosimy o zapewnienie osoby, która w mgnieniu oka (znaczy się szybko) skonfiguruje: input-patch, 
output-patch i inne niezbędne konfiguracyjne parametry konsoli. Realizator przywozi ze sobą 
zewnętrzny procesor efektów, na który należy wysłać sygnał z szyny AUX i przyjąć go z powrotem do 
konsoli na kanał wejściowy. Urządzenie podpinamy mono, ma wejście i wyjście niesymetryczne JACK 
/ TS. 

 
Układ sceny, w tym rozmieszczenie sprzętu i monitorów na scenie zostało przedstawione na rysunku. 
System powinien być gotowy i sprawny na godzinę przed przyjazdem zespołu. 
 
Po zapoznaniu się z riderem zespołu prosimy o kontakt telefoniczny z realizatorem (Krzysztof 
Białobrzewski Tel: +48 601 786 869) w celu sprecyzowania listy kanałów wejściowych, 
ponieważ często występują niewielkie zmiany w input-liście. Oczywiście dopuszczamy 
możliwość dokonania zmian, w takim przypadku konieczna jest wcześniejsza konsultacja i 
akceptacja realizatora dźwięku zespołu. 
 
 
 
 



 
J A M A L 
Input Lista 

 
 

Input List 

  źródło mikrofon / D.I.box F.O.H. Insert Uwagi 
1 stopa Shure beta 52 gate 1 Drawmer / BSS 
2 stopa Shure beta 91 gate 2 Drawmer / BSS 
3 werbel 1 góra Shure SM 57     
4 werbel 1 dół Shure SM 57     
5 werbel 1 bok Shure beta 98     
6 werbel 2 Shure SM 57     
7 hihat Shure SM 81     
8 tom 1 Shure beta 98 gate 3 Drawmer / BSS 
9 tom 2 Shure beta 98 gate 4 Drawmer / BSS 

10 tom 3 Shure beta 98 gate 5 Drawmer / BSS 
11 OH lewy Shure SM 81     
12 OH prawy Shure SM 81     
13 Bas linia XLR     
14 MPC linia XLR     
15 Gitara elektryczna Shure SM 57     
16 Keys 1 mono D.I. Box lewa strona sceny     
17 Keys 2 mono D.I. Box lewa strona sceny     
18 Keys 3 mono D.I. Box prawa strona sceny     
19 Keys 4 mono D.I. Box prawa strona sceny     
20 Keys 5 mono D.I. Box prawa strona sceny     
21 Vocal 1 - Key L Shure SM 58 bezprzewodowy     
22 Vocal 2 - Bass Shure SM 57     
23 Vocal 3 - Key R Shure SM 58     
24 Vocal 4 – back.vocal  Shure SM 58 bezprzewodowy     
25 Vocal 5 – główny Shure SM 58 bezprzewodowy    
26 FX 1 return - lewy     YAMAHA SPX 990 27 FX 1 return - prawy     
28 FX 2 return - lewy     YAMAHA SPX 990 29 FX 2 return - prawy     
30 FX 3 return - lewy     tc electornic M2000 

/ Lexicon PCM 60 31 FX 3 return - prawy     
GRUPA 1     compressor 1 BSS / DBX 160A 
GRUPA 2     compressor 2 BSS / DBX 160A 
GRUPA 3     compressor 3 BSS / DBX 160A 
GRUPA 4     compressor 4 BSS / DBX 160A 
GRUPA 5     compressor 5 BSS / DBX 160A 
GRUPA 6     compressor 6 BSS / DBX 160A 
GRUPA 7     compressor 7 BSS / DBX 160A 
GRUPA 8     compressor 8 BSS / DBX 160A 
GRUPA 9     compressor 9 BSS 
GRUPA 10     compressor 10 BSS 

 
 
 
 
 



 
J A M A L 
Stage Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONTAKTY 

KONTAKT ZE STRONY FIRMY OBSŁUGIJĄCEJ JEST OBOWIĄZKOWY! 
 
 
 
Realizator dźwięku
 

: 

 
Krzysztof Białobrzewski 
Tel: +48 601 786 869 
Email: info@pateam.pl 
 
Manager
 

: 

Bartosz Głowacki 
Tel: +48 608 688 588 
Email: bartek@spotmanagement.pl 
 
 
 
 
 

Przeczytane, zrozumienie i zaakceptowane przez Zleceniodawcę! 
 
 

…………………………………………………………………………….. 
podpis i pieczęć Zleceniodawcy 
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