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NAGŁoSNlENlE

Niniejszy dokument zawiera informacje techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom
dźwięku pzeprowadzenie konceńu na właściwym poziomie arĘstycznym itechnicznym.
Wykonawca przyjeżdżazrealizalorami dzwięku F.O.H iMON, technicznym sceny BACKL|NE,
realizatorem świateł i wiĄi , \Afmagana jest obecność technika znającego dobrze przygotowany
system P,A., realizatora monitorowego i oświetleniowego oraz elektryka. Stół monitorowy jest
niezbSny. Aparatura powinna być w pełni zainstalowana, wysterowana, uruchomiona i sprawdzona
przed pzyjazdem zespofu. Wszystkie kanaĘ, przeloty (tj. kable, pfi, stageboxy itp.) oraz
urządzenia peryferyjne opisane w riderze są zarezeĘvowane wyłącznie dla zespołu.
NAGŁoSNlENlE F.o.H.
Cała aparatura nagłośnieniowa nie zależnie od pleneru czy pomieszczenia zamkni{ego powinna być
systemem stereo, o min. trój- a najlepiej czterodroznym, aktywnym podziale częstotliwosci pasma
audio. Gramy wyłącznie na aparaturze wykonanej przez profesjonalna firmę o uznanej reputacji
(Meyer Sound, d&b, ElectroVoice, L'ACOUSTlCS Nexo,JBL,PolAudio,etc.) (nie akceptujemy
aparatury nie firmowej). Aparatura powinna dokhdnie pokrywać dźwiękiem cały obszar nagłośniany,
powinna byĆ wolna od brumów i pzydałięku, strona Iewa i prawa powinna grac identycznie!!!
(nalezy zwrocić uwagę na przeciw fazy). Wskazane jest podwieszenie systemy P,A.. Moc aparatury
powinna być skonsultowana telefonicznie z realizatorami idostosowana do nagłaśnianej przestrzeni,
, wymagany jest także pełno pasmowy FRONTFlLL! by zapewnić równomierne rozłożenia
natęźenia dzłięku w pełnym pasmie częstotliwosciowym dla pola bliskiego przed scena.
. SUB sterowany zAUX'a-PRO§ZĘ i,'lĘ ij§T&ątr§A§ PRZ§* §§rNĄ
W przypadku amfiteatrów i widowni z boku sceny wymagany jest OUTF!LL
. W przypadku długich obiektów, na których ma się odbyć koncert wymagane jest postawienie
lini opóźniającej
. Przesłonięcia systemów nagłośnieniowych są mozliwe wyłącznie za pomocą
specjalnej, atestowanej tkaniny, przeznaczonej do §ch celów. Izolacyjność akustyczna
tkaniny nie mo pr,:ekraczaó 1 dB w caĘm paSmie akustycznym
ZASlLANlE:
Cały system (aparatura nagłośnieniowa + mixerfrontowy imonitorowy + sprzd muzyków) musi być
zasilany z tego samego źródh, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy - adekwatnie do potrzeb
zai nsta lowanej aparatu ry. Rozmieszcze nie przy ł ączy zaznaczone jest na planie sceny.
Uuądzenia zasilające - piony, rozdzielnie i pod rozdzielnie, muszą posiadać aktualne atesty,
dopuszczaj ące je do eksploatacji ! ! !

Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprz$u wykonawców, bierze na siebie całkowita
odpowiedzialnoŚĆ za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techników zespofu, podczas prób i

konceńu,

lNNE

Konieczny jest dwustronny interkom scena mixer z sfuchawko-mikrofonem sztuk 2, CD przy stole
pzodowym, ośłietlenie mixerów i peryferii.

KoNsoLETA F.o.H.

32 kanaĘ mono, z podwójna parametryczna regulacja banły, podwójna korekcje półkowa hi&low i

filtrem lo-cut regulowanym płynnie w kanale,możliwość odwrócenia fazy sygnafu,VCA, umożliwiający
podanie zasilania "PHANTOM +48V" oraz 6 aux pre/post. Preferowany SA miksery cyfrowe(np. seria
Vi,PM5D,M7cl,CLS) lub analogowy wykonany przez firmę o uznanej reputacji (nie akceptujemy
mixerów firmy Yamaha seria GA, Soundcraft Spirit i Soundcraft GB).
W sumę miksera powinien być wpięty tercjowy korektor graficzny 31 punktowy bardzo dobrej klasy
(Klark Teknik, XTA, BSS). Mikser powinien być ustawiony w połowie długości widowni i na'osi symetrii
sceny. Nie akceptl:iemy ustawienia miksera w pomieszczeniach odseparowanych od sali
konceńowej, z boku sali, na balkonach i pod nimi oraz we wnękach!
EFEKw F.oH.
1 X YAMAHA sPX 990
1 X YAMAHA SPX 2000
2 X LEX|CON PCM 81 (lub 91)
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KONSOLETA MONITOROWA

Preferowane są profesjonalne cyfrowe konsoleĘ dźwięku z pamięcią " GA[NI", dedykowane
do pracy "live" YAMAHA CL 3, CL 5, M7CL, LS9, SOLrNDCRAFT seria Vi, Midas seria
PRO (oprócz PROI)
Nie akceptujemy konsolet Behringer x32, Yamaha 01Y96!!!
Usytuowanie konsolety odsłuchowej z prawego boku sceny (patrzac od frontu).
Uwaga!!! Realizator monitorowy musi mieć§wobodny dostęp do sceny oraz
dobry kontakt vrrzrokowy zkażdym muzykiem (najlepiej by konsoleta
monitorowa stała na wysokości sceny, najlepiej obok sidefill'a).
Prrywozimy ze sobą 2 stereofoniczne systemy odsfuchu dousznego.
Niezbędne bSzie uzycie dodatkowej linii odsfuchowej (4 szt, monitorów spi$ych w
jednej linii MlX-l(centralnie) + 1szt linia MlX-2) opańych na wysokiej klasy modelach
kol u m n odsłuchowych podłogowy ch przezn aczonych do profesjon al nych
zastosowań. Preferowane modele to: L'ACOUSTCS 11sXT HiQ, L'ACOUSTCS X12,
EV XW1l5A, JBL SRX 712M, d&b MAX, M4, M6, Meyer Sound- MJF 212A,
Turbosound TMW 115, TMW 112.
Side fill stereo- najlepiej ,,mah liniowka"np. Mayer Melody, itp (MlX-2)
Ważne jest, aby wszystkie wedge i napędzające je końcówki byĘ takie same!!!
Łącznie z torem pf1-owym!!!
Uwaga!!! Realizator monitorowy musi mieć swobodny dostęp do sceny oraz
dobry kontakt wzrokowy zkażdym muzyklem (najlepiej by konsoleta
monitorowa stała na wysokości sceny, nailepiej obok sidefill'a).
W przypadku innych modeli konieczna akceptacja ze strony ręalizŃora MON|,
Nie akceptujemy monitorów firmy POLAUDIO !!!
Side Fill min. 3-drony dużej mocy opaĘ na wysokiej klasy modelach kolumn (aux2)

W razie jakichkolwiek wątpliwości konieczny kontakt:
Dariusz Gęisler-664'7 1 5 2l'1 -mail: darekgsortnd@gmail.com FOH
Grzegorz Strzelczyk 507 l09 995 - mail: g.strzelcz.vk@poczta,fm MON

Ę
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Dariusz Geisler-664 7 1 5 2I1 -mail : darekgsound{rD,gmai l. com FOH
Grzegorz Strzelczyk 507 l09 995 - mail: g.strzelczyk@pocńa.fnl MON

lnout No .

Source Mic
FoH

lNsERT
MoN

lNsFFlT

7 Bass Drum D6 AUDlX Gate Gate

2 Snare Drum 1 Too Sm 57 Gate Gate

3 Snare Drum 1 BTT
E9O4iATM350 /Md

421
Gate Gate

4 Snare Drum 2 Sm 57 Gate Gate

5 Snare Drum 3 Sm 57

0 Hi Hat 1 Sm 57 Compressor

7
Hi Hat 2 Sm 57 compressor

c Tom 1 DzlMd421 Gate Gate

9 Tom 2 DzlMd421 Gate Gate

10 Tom 3 D2lMd421 Gate Gate

11 Flor Tom D lMd 421 Gate Gate

12 Ride Sm 81

13 Oh Left c214
,l4 Oh Right c214

15 Bass Guitar D,l. Box OWN - XLR comoressor

16 Bass Guitar D.LBox

17 Electric Guitar 1 E609
18 Elcetr&GuLtar2 Sm7

19 Electric Guitar 2 Sm 57

20 Loop D.l. Box

2,| Loop D,l, Box

22 Acustic Guitar D.l. Box Compressor

23 vocaljTomex Sm 58 Compressor

24 Vocal-DODA oWN Compressor
25 Pc DJ-Box
26 Pc D.l. Box



scENA
Spełniająca warunki bezpieczeństwa i posiadająca atesty, sucha, czysta,

w kolorze ciemnym, o następujących parametrach:

Minimalne wymiary podestu sceny L0 m l 10 m i l,Smwysokości, okno sceny

minimum 6m ( od podestu sceny do kraty frontowej).

Dwa punkty podwieszenia wciągarek umieszczone na tylnej belce obwiedni
sceny o nośności min 350kg / punkt umieszczone w odległości 4m od środka
sceny.

W wypadku gdy scena nie mogła by zostać opuszczona w celu ich zamontowania
prosimy o ich wcześniejsze przygotowanie,

Zasilanie ekranu LED realizowane jest za pomocą złącza 32A/5p. z|ącze powinno
być zlokalizowane na środku sceny pod tylną belką,

Podest perkusyjny wymiary 4m na 3m i wysokości 1m.

Zespól potrzebuje także drugiego zlącza zasilającegio 32Al5p. zlokalizowanego
przy podeście perkusyjnym.

Schody na scenę przy sterówce monitorowej, oraz z przodu sceny koniecznie
wyposażone w poręcz oraz warstwę antypoślizgową.

Podest sceny powinien być zbudowany z elementów renomowanych firm takich
jak: NIVTEC, LEYHER, STAG|NG CONCEPT. Niedopuszczalne są ,,konstrukcje
własne" n ieza pewn iające od powied n i ej sta bil ności konstru kcj i.

Mała scena (,,Wyspa" na widowni)

Całość konstrukcji małej sceny przywozi technika zespołu.



oświetlenie
FOH (realizatorka) powinna być w osi sceny!

KONSOLETA - GrandMA 2 Lite z ostatnią wersją oprogramowania,

DYM - 2xHazer JEM K1/ Smoke FaktoryTour Hazer ll / MDG Atmosphere,

plus wentylator

- 2 x Maszyna do dymu JEM ZR 44 l MDG Max, plus wentylator

FOLLOW SPOT - Min 1,2kW Wyładowczy z płynną regulacją jasności, oraz
możliwością założenia filtrów barwnych. Ustawiony min. 2m ponad poziomem
sceny.

Wymagana jest także ciągła komunikacja realizatora z obsługą urządzenia.!

Proszę o przygotowanie 4 obwodów dimmer 1000W do dyspozycji realizatora na

scenie.

P*dczas realizac.}i, §raż przy§*t*w*ń d* koneertu niezbędna jest *soba

*dpowiedziaIna za systent oświ*ti*rłiswy sr§ż zasilanie §ceny,

Pnnszę o kontakt na mrin§g:rum dwx tygcdnie przed

§qmneenttrrT1! !



LEGEND

Symbol Name

Robln LEDWash 600 / MAC QANTUM WASH

B-EYE K20

MAC Viper Profile / MAC QANTUM PROFIL

Robill Pointe i MAC AXIOM

Rush PAR 1 RGBW

Atomic 3000 LED

Sunstrip Active

RJ Gyrano

BLINDER 4XPAR36

Gount Notes
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WiKjOR Kl.jżLlA
692 991 605

wiktoriaqht@qmai].com
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