
Rider – NAGŁOŚNIENIE

                
Niniejszy  dokument

przedstawia  minimalne  wymagania  techniczne  zespołu  GARASH  i  jest
załącznikiem do umowy z  organizatorem.  Nieznajomość  rideru  technicznego
zespołu Garash, nie zwalnia z jego przestrzegania i obowiązywania.  

-Organizator zapewnia nagłośnienie (system FOH, MON, kable, statywy,
mikrofony itd.) 

-Prosimy o zapewnienie bezpiecznego wjazdu, oraz miejsca postojowego
jak najbliżej sceny dla samochodu Fiat Ducato. (min. 10m) 

-Wymagany podest dla perkusisty o wymiarach minimalnych 3x2m, bądź
podniesiony tył sceny,

-zespół potrzebuje ok. pół godziny na rozłożenie sprzętu i ok. 40 minut na
próbę (w zależności od frmy nagłośnieniowej, oraz akustyka, który zapewnia
organizator, bądź frma nagłośnieniowa ),

-w czasie próby technicznej zespołu, nie powinny znajdować się osoby
trzecie,  ani  nie  powinno  być  przeprowadzanych  w  tym  czasie  żadnych
konkursów,  występów  itd.,  ponadto  osoby  odpowiedzialne  za  nagłośnienie,
oraz bezpośrednio współpracujące z zespołem, muszą być trzeźwe! 

Mikrofony wokalne:

Vocal1 Shure BLX2/SM58 (bezprzewodowy)  statyw wysoki

Vocal2 Shure BLX2/SM58 (bezprzewodowy)  statyw wysoki 

Przygotować należy dwa kable XLR, tak, aby podłączyć harmonizer wokalny
ze  stacją  mikrofonu  bezprzewodowego  i  powrócić  do  stołu,  czy  splitera.
Urządzenie znajdować się będzie tuż przy frontowym, środkowym monitorze
odsłuchowym.

Vocal3(chórki) SM-58  (min. przewodowy)  statyw wysoki 

Akordeon: 

 AKG C516ML kardioidalny (własny),

wymagany wysokiej klasy system bezprzewodowy!
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Bas: 

DI-BOX 

Gitara: 

L Senheiser E606/ E906/ Shure SM57  statyw niski

R Senheiser E606/ E906/ Shure SM57  statyw niski

DI-BOX  (GITARA AKUSTYCZNA)

Perkusja:
STOPA       SENNHEISER E 604/AUDIX D6  statyw niski

WERBEL    SHURE SM-57  

Hi HAT       SHURE SM 84-81  statyw niski

1TOM        SENNHEISER E 604/SHURE SM-57

2TOM        SENNHEISER E 604/SHURE SM-57

FTOM        SENNHEISER E 604

OH L          SHURE SM 84-81, C414 statyw wysoki

OH R          SHURE SM 84-81, C414 statyw wysoki

SYSTEM MONITOROWY

Prosimy  o  przygotowanie  pięciu,  wysokiej  klasy  systemów  dousznych
(nadajnik, odbiornik), każdy w osobnym torze, (ustawienia odbywać się będą na
bieżąco z każdym z muzyków indywidualnie)

Dodatkowo  minimum  cztery  monitory  podłogowe,  w  dwóch  torach
(FRONT i PERKUSJA), tak, jak zilustrowane jest to na StagePlanie

W  monitorach  frontowych:  wokale,  bas,  gitara,  akordeon,  stopa,
werbel, odtwarzacz CD/USB

W  monitorze  perkusyjnym:  stopa,  werbel,  bas,  gitara,  akordeon,
wokale, odtwarzacz CD/USB

Prosimy o udostępnienie sprawnego, oraz w pełni podłączonego
odtwarzacza CD, bądź USB.
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Wymagany jest kontakt minimum 7 dni przed koncertem.

Kontakt:

Miłosz Skibiński – 516 049 927

Sławomir Binas  – 693 267 584
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