“RÓŻE EUROPY” - rider techniczny, plan sceny
aktualizacja 2017
SCENA
Scena powinna być zadaszona i posiadać tylną oraz boczne kurtyny chroniące przed
deszczem.
Potrzebny jest stabilny podest pod perkusję o wymiarach 3m x 3m x 0,5m (szer. x gł. x
wys.)
Wszystkie gniazda zasilające muszą posiadać uziemienie!
F.O.H. SYSTEM
Aparatura nagłaśniająca musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i
przydźwięków sieciowych.
Kluby i imprezy zamknięte: Co najmniej trójdrożny system nagłaśniający o mocy
odpowiedniej dla danego miejsca, jednak nie mniej niż 4 kW „na stronę”
Imprezy plenerowe, hale, sale koncertowe: Co najmniej trójdrożny system nagłaśniający
o mocy odpowiedniej dla danego miejsca, jednak nie mniej niż 10 kW „na stronę”
Konsoleta F.O.H.
Stoły cyfrowe mile widziane: Soundcraft seria Vi, Midas seria PRO, Digidesigne Venue
Profile, X32
• ustawiona w/g centralnej środkowej linii sceny, wśród publiczności, odpowiednio
zabezpieczona, na podeście o wysokości max. 50cm, absolutnie niemożliwe ustawienie
np.: pod balkonem, za barem, pod ścianą itp.
W przypadku konsolet analogowych (kanały zespołu Róże Europy pozostają na jego
wyłączność od próby dźwiękowej do koncertu!!!)
• Minimum 32 kanały, w każdym kanale: zasilanie phantom +48V, tłumik –20dB, złącze
typu insert, filtr HP (najchętniej przestrajalny), czteropunktowa korekcja EQ w tym dwa
filtry w pełni parametryczne (najchętniej wszystkie filtry parametryczne), co najmniej 4
przełączane pre/post wysyłki AUX, co najmniej 3 stereofoniczne pary grup (6 mono) z
możliwością zainsertowania procesorów dynamiki
Peryferia:
• 31 pasmowy (tercjowy) Equalizer Graficzny Stereo (insert sumy L/R) Klark-Technik DN360, koniecznie z długim suwakiem, NIE MOŻE TO BYĆ BEHRINGER ULTRA-CURVE !!!
• 6 bramek, np.: Drawmer, BSS, DBX,
• 13 kompresorów np.: dbx, BSS, Klark-Teknik
• Efekty: co najmniej 2 (najchętniej 3) np.: t.c. electronics M-ONE, D-TWO, Yamaha
SPX-990, REV 500, Lexicon PCM-91, - w tym przynajmniej jedno urządzenie z efektami
typu reverb I jedno urządzenie z efektami typu tap delay.
• odtwarzacz CD l
System Monitorowy:
• Konsoleta monitorowa usytuowana w bezpośrednim pobliżu sceny, zapewniającym
obustronny kontakt wzrokowy akustyka monitorowego ze wszystkimi muzykami
występującymi na scenie /stoły cyfrowe mile widziane/
• minimum 24 kanały, w każdym kanale: zasilanie phantom +48V, tłumik –20dB, złącze
typu insert, filtr HP (najchętniej przestrajalny), czteropunktowa korekcja EQ w tym dwa
filtry w pełni parametryczne (najchętniej wszystkie filtry parametryczne), minimum 6
wysyłek typu AUX (przełączalnych PRE/POST FADER) + zainsertowany 31-pkt. GRAPHIC
EQ (rodzaj taki jak w F.O.H.) na każdą wysyłkę (koniecznie!)
• 1 procesor efektów (rodzaj tak jak w F.O.H.) minimum 4 kompresory dobrej klasy
posiadających płynną regulację parametrów ATTACK, RELASE, TRESHOLD, RATIO
• minimum 7 bramek dobrej klasy posiadających płynną regulację parametrów ATTACK,
RELASE, TRESHOLD, RATIO

Monitorowe zestawy głośnikowe:
• minimum 4, a najlepiej 6 monitorów , jednego typu, z jednakowymi głośnikami,
• odsłuch perkusisty :dwudrożny drum-fill lub własny mikser w zależności od panujących
warunków na scenie
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W czasie próby i koncertu obowiązkowa jest obecność doświadczonej ekipy
technicznej odpowiedzialnej za aparaturę nagłaśniającą, w szczególności:
realizator F.O.H., realizator systemu monitorowego, technik aparatury
nagłaśniającej.
Układ sceny, w tym rozmieszczenie sprzętu wykonawcy i monitorów na scenie
zostało przedstawione na rysunku.
UWAGA!!! Rider techniczny jest integralną częścią umowy sporządzonej
pomiędzy wykonawcą, a organizatorem. Jakiekolwiek odstępstwa od
zamieszczonych powyżej specyfikacji bez wcześniejszego PISEMNEGO
(fax,email) uzgodnienia z zespołem uznane będą za złamanie ustaleń ze strony
organizatora, czego konsekwencje opisane zostały w umowie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wymagań technicznych prosimy
o kontakt z zespołem – 602659789 (tylko sprawy techniczne).
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Loop L
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Guitar
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Audix d6, Shure beta 52,
Shure Beta91
Audix i5/Shure SM 57
Shure SM 57/Shure beta98
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opus 88
Shure beta 98/ Sennheiser e604,
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Audix i5, Senheiser 609, 906,SM57
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