
RIDER TECHNICZNY
FIX UP

tel. kont. 886973849

Niniejszy  rider  przedstawia  warunki  techniczne  i  wymagania  sprzętowe
niezbędne  do  przeprowadzenia  koncertu  na  właściwym  poziomie
akustycznym i technicznym. W przypadku mniejszych koncertów możliwa
zmiana  konfiguracji  sprzętu  lub  rozwiązania  alternatywne po  uprzednim
kontakcie z zespołem.

System nagłośnieniowy: moc  dostosowana  do  wielkości  miejsca
koncertu i zapewniająca równomierne pokrycie dźwiękiem.

Mikser  frontowy:  powinien  posiadać  co  najmniej  12  kanałów
wejściowych,  na  każdym  kanale  minimum  trzy  punktową  korekcje  i
zasilanie  Phantomowe  (48V).  Konsoleta  powinna  być  ustawiona  przed
sceną!!!

System monitorowy: konsoleta monitorowa umiejscowiona na scenie
posiadająca co najmniej 4 torów odsłuchowych (dla każdego muzyka). W
przypadku braku osobnego systemu monitorowego jego funkcje powinien
przejąć mikser frontowy.

Aparatura  nagłośnieniowa  powinna  być  sprawdzona  i  podłączona  przed
próbą zespołu (o ustalonej wcześniej godzinie). 
Cały system powinien być prawidłowo uziemiony tak by zapobiec ryzyku
porażenia muzyków prądem (gąbka na mikrofon nie rozwiązuje sprawy). 
Zespół potrzebuje min. 30 minut na zainstalowanie się i próbę o wcześniej
wyznaczonej godzinie. 
Mile widziane doprowadzenie prądu (gniazd z uziemieniem) we wskazane
punktu na planie sceny (230V). 
Prosimy o  umożliwienie  dojazdu  samochodem ze  sprzętem jak  najbliżej
miejsca gdzie znajduje się scena. 
W miarę możliwości  prosimy także o zapewnienie  garderoby  lub innego
pomieszczenia spełniającego tą funkcję gdzie będzie można bezpiecznie
zostawić rzeczy osobiste i instrumenty.



Lista kanałów

Kanał Instrument Mic/Line
1

stopa
np. Audix D6, AKG D112,

Shure Beta52,
Sennheiser E902 (E602)

2 werbel np. Shure SM57, Audix i5

3
tom 1

np. Audix D2, Sennheiser
E904 (E604)

4
tom 2

np. Audix D2, Sennheiser
E904 (E604)

5 hi hat np. Audix SCX1, Shure
SM81 (SM94), AKG C1000

6 overhead L np. Audix SCX1, Shure
SM81 (SM94), AKG C1000

7 overhead P np. Audix SCX1, Shure
SM81 (SM94), AKG C1000

8 bas XLR, DiBox

9 gitara I np. Shure SM57, Sennheiser
E906 (E606) Audix i5

10
gitara II

np. Shure SM57, Sennheiser
E906 (E606) Audix i5

11 wokal (główny) Audix OM7 (własny)

12 wokal (chórki) np. Shure SM58,          Audix
OM5 (OM7) 

Plan sceny

                                                      hi hat  monitor mikser / sygnał XLR

              zasilanie 230V                                                                                    zasilanie 230V             zasilanie 230V

       

wzmacniacz gitarowy                                 wzmacniacz basowy     wzmacniacz gitarowy
              (głowa + paka 2x12)                                   (głowa + paka 4x10)       (głowa + paka 4x12)

             

                  mikrofon / główny                                   mikrofon / chór
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