
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM, KTÓRY JEST INTEGRALNĄ  CZĘŚCIĄ UMOWY.  
WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO USTALENIA Z ZESPOŁEM.

                                    RIDER TECHNICZNY 

➢ SCENA: 
- stabilna i sucha,  o wymiarach min. 6 m x 4 m 
- zabezpiecznona przed wpływem oddziaływań atmosfertycznych (deszcz) 
- wszystkie kable powinny być tak ułożone, aby jak najmniej przeszkadzały artystom 

na scenie; powinny być zakryte najazdami lub przynajmniej przyklejone do sceny. 

➢  ZAPLECZE SCENY: 
Zaplecze sceny musi być zabezpieczone. Dostęp powinny mieć tylko osoby zaangażowane w produkcję koncertu. 

➢ NAGŁOŚNIENIE: 
1. System nagłośnieniowy powinien charakteryzować się mocą adekwatną do wielkości terenu (plener) lub sali 
koncertowej, na których odbędzie się koncert.  
System powinien być wystrojony, równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar widowni, bezwzględnie uziemiony 
oraz wolny od szumów i przydźwięków sieciowych. Min. 5 kW/ stronę. 
2.Podczas koncertu za konsoletą powinien znajdować się profesjonalny akustyk współpracujący z zespołem.  

➢ KANAŁY WEJŚCIOWE W MIKSERZE: 
1 – Linia – XLR – WOKAL GŁÓWNY (MIKROFON BEZPRZEWODOWY SHURE SM 58 Beta lub podobny)  

na statywnie ( plus efekty typu delay i reverb), 
2 – Linia – XLR – WOKAL  BACK VOCAL (MIKROFON BEZPRZEWODOWY SHURE SM 58 Beta lub podobny)   
                                                                  na statywnie ( plus efekty typu delay i reverb), 
3 – Linia – XLR+DIBox – iPod – L 
4 – Linia – XLR+DIBox – iPod – P 
5 – Linia – XLR+DIBox – możliwość wpięcia laptopa (własny), gniazdo prądowe 
6 – Linia – XLR –  gitara akustyczna DI BOX,  
7 – Linia -  XLR - gitara elektryczna DI BOX,  gniazdo prądowe 3 x 

➢ MONITORY ODSŁUCHOWE: 
1. Co najmniej 2 monitory odsłuchowe dla wokalistki (min. 2x500W) 
2. 1 monitor odsłuchowy dla drugiego wokalu (chórek)   
3. 1 monitor odsłuchowy : gitara  

 ➢ PRÓBA AKUSTYCZNA – gotowość zespołu technicznego do rozpoczęcia próby na przygotowanej do koncertu 
Scenie na 3 godz. przed planowaną godziną rozpoczęcia koncertu. Godzinę próby prosimy ustalić nie później niż 7 
dni od daty koncertu drogą mailową lub telefonicznie. Czas próby od 20-30min. 

➢ OŚWIETLENIE: 
Oświetlenie powinno być dostosowane do wielkości, specyfiki miejsca koncertu i sceny oraz zapewniać pokrycie 
światłem całej sceny. Mile widziana wytwornica dymu. Oświetlenie powinien obsługiwać profesjonalny Light DJ 

➢ GARDEROBA: 
Pomieszczenie w okolicy sceny, które: wyposażone jest w 1 stolik, 4 krzesła, wieszak, kosz na śmieci, światło, lustro;  
- posiada dostęp do zasilania 230 V. Może być to namiot, który : będzie osłonięty ze wszystkich stron 
- będzie pilnowany przez ochroniarza przez cały czas obecności zespołu na miejscu imprezy 
- w pobliżu (do 50m będzie znajdowała się toaleta przenośna (np. Toi Toi) 

➢CATERING: 
-   ciepłe napoje (kawa, herbata) lub czajnik elektryczny do samodzielnego sporządzenia,  kubeczki,mieszadła, miód 
- woda niegazowana w małych butelkach po 0.5l dla wszystkich członków zespołu (łącznie 4l) 
- owoce lub przekąski wegańskie 

W sprawie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt 
+48  575 189 108      email: pr@aniawaraszko.pl
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