Technický rider – Pilsen Queen Tribute Band
Technické požadavky na podium:
minimálně 6x8m, schody z boku, nebo zezadu, dostatečně zabezpečené proti nepříznivým povětrnostním
podmínkám. Stany s plachtovými boky je potřeba uvnitř vybavit protihlukovým závěsem. PA nestojí na podiu.
Praktikábl na bicí 3x2m, výška 0,2 – 0,6 m
Technické požadavky na PA:
PA s dostatečným výkonem pro danou akci. PA nestojí na podiu. Lze připojit 2 vstupy L/R. Mezi podiem a
FOH je natažen CAT5e kabel pro připojení vlastního pultu a stageboxů.
Přítomnost odpovědné osoby podmínkou.
FOH místo na pult cca 1m, 230V zásuvka.
Odposlechový systém:
min. 4x odposlechový reprobox, aktivní, nebo pasivní se zesilovačem, nejlépe s 12“ repro.
Požadavky na zapojení kapely na podiu:
3x zpěvový Shure SM58 nebo podobný na stojanech s ramenem
1x SM57 na malém stojanu pro kytarový box
Ozvučení bicí sady: 1x BD, 2x Snare, 3x Tomy, 1x Hihat, min. 1x Overhead
basová kytara – výstup 1x mono XLR
klávesy – 2x mono XLR
vlastní wireless mikrofon + vlastní In-Ear systém – 2x mono XLR
dostatečný počet XLR kabelů s kvalitními konektory (např. Neutrik) pro zapojení
dostatečný počet 230V zásuvek
Požadavky na osvětlení:
Dostatečné osvětlení na profesionální úrovni dle typu akce, včetně nasvícení teplým bílým světlem zpředu.
Hazer pouze profesionální a pouze po dohodě s kapelou.
Požadavky na šatnu:
Čistý suchý prostor co nejblíže k podiu, 1 stůl, 6 židlí. Dostatečná teplota pro převlečení. Možnost zavěšení
ramínek s kostýmy. Zrcadlo. Zásuvka 230V vítána.
Občerstvení:
Neperlivé vody, pivo, příp. poukázka na pivo, nejlépe Pilsner Urquell
Jídlo pro 6 osob, z toho 1x VEGAN
Všechny prostory jsou zabezpečeny proti vniknutí cizích osob.
Pořadatel umožní zaparkování 2 vozidel co nejblíže k podiu pro vyložení nástrojové aparatury, případně zajistí
osoby na stěhování aparatury.
V případě nejasností kontaktujte management kapely.
Band manager: Radek Vaník, 603 828 571, raduzovo@gmail.com
Technické dotazy - zvuk: František Pelíšek, 603 966 427, frantisek.pelisek@gmail.com

Náhled rozmístění kapely na podiu:
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