
                                                  
                 

             Rider techniczny eventy / koncerty 2018/2019  
                           zespół NOCNY KONCERT 100% na żywo

     ZAPOTRZEBOWANIE NA WEJŚCIA ZAZNACZONE NA ZIELONO.

NIEZBĘDNY, AKCEPTOWANY SPRZĘT ZAZNACZONE NA CZEROWNO.

Zespół w składzie podstawowym to 6 wykonawców 

I.Skład zespołu:

1.wokalistka/ instrumenty perkusyjne/ przeszkadzajki
2.klawiszowiec/ wokalista
3.basista/wokalista
4.gitarzysta
5.perkusista 
6.saksofonista/ instr.klawiszowe/ wokal



II.Zapotrzebowanie mikrofony i wejścia: 

1. Perkusista posiada i używa:

a) perkusję akustyczną DW lub GRETSCH 
b) Roland SPDS    

Dla perkusisty potrzebujemy: 
a) parawan akustyczny (6 elementów, wysokość min. 170 cm)
b) kompletny, profesjonalny set mikrofonów perkusyjnych Beyerdynamic TG Drumset, 
Shure Beta, Sennheiser Drumset 604/900 – tylko serie zawodowe.

Minimalna ilość wejść dla perkusisty: 7 mono + 1 stereo
stopa, werbel, hi-hat, 2 tomy, 2 over heady 

2. Basista / wokalista posiada i używa:

a) Gitara Musicman, Fender Jazz Bas
b) wzmacniacz Ampeg SVT 4 PRO lub EDEN
c) kolumny EBS lub SWR 

Dla basisty potrzebujemy: 
a) mikrofon wokalowy shure sm58 lub shure beta58a
b) di box - linia

Minimalna ilość wejść dla basisty: 2 mono 

3.Gitarzysta solowy posiada i używa:

a) Gitara Fender Stratocaster lub Hamer 
b) wzmacniacz Peavey XXX
c) kolumna Marshal 

Dla gitarzysty potrzebujemy: 
a) mikrofon instrumentalny shure sm57 lub senheiser e66

Minimalna ilość wejść dla gitarzysty: 1 mono 

4. Klawiszowiec / wokalista / konferansjer posiada i używa:

a) Yamaha MOTIF XF 8 lub Kurzweil forte
b) Roland Lucina
c) Komputer / Loop 
d) Statyw Ultimate Aphex AX90

Dla klawiszowca potrzebujemy: 
a) mikrofon wokalowy przewodowy shure sm58 lub shure beta58a
b) 3 aktywne di boxy stereo typu klark teknik dn 200
c) mikrofon wokalowy bezprzewodowy shure beta58a, shure UR, audiotechnica

Minimalna ilość wejść dla klawiszowca: 1 mono + 3 stereo



5. Saksofonista / klawiszowiec / wokalista posiada i używa:

a) saksofony sopranowy, altowy, tenorowy
b) EWI 
c) instrument klawiszowy 
d) mikrofon pojemnościowy Audio Technica (clips)

Dla saksofonisty potrzebujemy: 
a) mikrofon wokalowy przewodowy shure sm58 lub shure beta58a
b) 1 di box stereo do klawisza

Minimalna ilość wejść dla saksofonisty / klawiszowca: 2 mono + 1 stereo

6. Wokaliści / soliści:

Nasza wokalista / solistka potrzebuje mikrofonu bezprzewodowego shure 
beta 58a shure ULDX lub UR.  Nie akceptujemy tanich modeli mikrofonów  
bezprzewodowych !!!

8. Zapotrzebowanie sprzętowe – odsłuchy: 

Ze względu na wiele złych wspomnień związanych z monitorowcami zespół 
sam zajmuje się odsłuchami.

Potrzebujemy kompletny set monitorów personalnych typu: Behringer 
Powerplay, Aviom wraz z potrzebnymi rozdzielaczami sygnału itp.

Preferowana ilość monitorów personalnych: 1 szt. dla każdego muzyka
Minimalna ilość tzw. mikserków 6 szt. / 16 kanałowych

Dodatkowo zestawy odsłuchów bezprzewodowych min. 4 szt. (shure, sennheiser)
Dla reszty muzyków mogą być aktywne monitory podłogowe min. 3 szt.



9.  Zapotrzebowanie sprzętowe mikser frontowy: 

Profesjonalny realizator dźwięku który przygotuje system + osoby techniczne 
do pomocy przy montażu i demontażu. 
 
Mamy swojego realizatora z mikserem frontowym CADAC CDC5 + WAVES  

Na czas prób i występu występu nie przechodzimy przez żaden inny mikser. 
Potrzebujemy wysłać sygnał z naszego miksera bezpośrednio do końcówek mocy.

10. Nagłośnienie frontowe min. 4-5 kW 

Nagłośnienie musi być PROFESJONALNE, dopasowane do kubatury sali i ilości 
uczestników oraz posiadać stosowny zapas mocy. 

*   Preferowane systemy nagłośnienia frontowego na eventy do 200 osób:
     CODA APS, L'ACOUSTICS ARCS (hotele do 3.5 m wysokości 2 top 
     na stronę i 2 bas na stronę. Pomieszczenia powyżej 3.5 m wysokości 
     min. 3 top na stronę i 3 bas na stronę)
    
     Według nas to uniwersalne systemy na event. 

** Preferowane nagłośnienie PA / PS(małe imprezy, małe pomieszczenia)
     MEYER CQ1, MEYER CQ2, MEYER UPQ, EV GLADIATOR, DYNACORD MADRAS, |  
     DYNACORD VL, DYNACORD XA, CODA CORAY, DYNACORD TS 400 
     + PLUS ODPOWIEDNIE BASY

*** Nie akceptujemy JBL VRX, HK, JBL, QSC, RCF, POL AUDIO, BEHRINGER, 
       MACKIE, LDM, BOX, FBT, DB itp.

**** Liniówki w wąskich pomieszczeniach – do uzgodnienia.  

11. Światło itp.: 

Do oprawy oświetleniowej Naszego występu potrzebujemy min.:

Ruchoma głowa 3in1 Robe POINTE min. 4 szt. 
Ruchoma głowa LED WASH ZOOM  min. 6 szt.
mikser ośwetleniowy MA2 
Hazer Basse Pro – szt.2
Fresnel 500 watt + dimmer – min. 3 szt. - mają równo pokrywać twarze białym,
ciepłym światłem
Blinders 4-lite + dimmer  – szt. 2
Statywy VMB – szt. 4
Standarowa krata typu QUADRO 2 m – min. 6 szt.
Horyzont typu skyled min. 6 x 4 
Czarna wykładzina na scenę, obicie sceny czarnym materiałem 
(przy zużytych podestach)
Profesjonalny, kreatywny realizator oświetlenia + osoby techniczne do montażu 
i demontażu.

       * AKCEPTUJEMY ZAMIENNIKI ALE CHCEMY ŻEBY KONCERTOWO !!!



12. Podest sceniczny: 

min. 6/4 (skład 6 muzyków) 
a) wysokość nóżek w pomieszczeniach do 3 m maks.20-40 cm 
b) wysokość nóżek w pomieszczeniach do 3 m maks.60-80 cm 

* Podesty sceniczne mają być skręcone, stabilne, powierzchnia sceny równa itp.
   

13. Statywy, pełne okablowanie, przedłużacze – w tym bez uziemienia, 
stabilizator napięcia, agregat w zapasie na miejscu itp.

UWAGA:

Sprzęt proponowany przez obsługę techniczną musi spełniać normy profesjonalnych
urządzeń riderowcyh i musi być w pełni sprawny.

Nie akceptuejmy stanowiska realizatora z boku sceny. Zgadzamy się na stanowisko 
z boku sceny w momencie kiedy realizator otrzyma tablet i możliwość zdalnej obsługi.

W umowie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia występu na nieprofesjonalnym 
sprzęcie z nieprofesjonalną obsługą. 

W umowie zastrzegamy sobie również prawo do odmówienia występu jeśli obsługa 
techniczna nie spełni rideru. 

Nie ustalamy nic słownie. Wszystkie potwierdzenia / zmiany w riderze tylko mailowo.

Konieczny jest kontakt osoby odpowiedzialnej za realizację techniczną (scena, światło, 
dźwięk) z managerem zespołu minimum 2 dni przed imprezą !!!

Wszystkich którzy czują się obrażeni „łopatologią” opisu niniejszego rideru 
przepraszamy. Wszystko to ze względu na różne negatywne doświadczenia 
zespołu we współpracy z firmami nagłośnieniowymi i oświetleniowymi.

Więcej informacji: manager Damian Truszkowski 
mobile: +48 604 191 141 (jeśli nie odbieram proszę o SMS)
e-mail: damiantruszkowski@wp.pl /  info@nocnykoncert.pl 

mailto:info@nocnykoncert.pl

