TECHNICKÝ RIDER
Příjezdové cesty a parkování vozidel skupiny
Požadujeme bezpečné parkování v areálu případně v jeho těsné blízkosti pro 2x dodávku a 4x osobní vozidla.
V případě noclehu parkování na hlídaném parkovišti. Pro stěhování nástrojové aparatury je potřeba zajistit
průjezd vozidel co nejblíže k podiu k vyložení a naložení nástrojové aparatury tak, aby bylo možno včas
nástrojovou aparaturu k produkci připravit. V případě, že místo koncertu je v místě s omezeným vjezdem
(např. lázeňská zóna, pěší zóna...), zajistí pořadatel na své náklady povolení k vjezdu pro všechny vozy
Příjezd a vykládka / nakládka technického zařízení
Pořadatel zajistí minimálně 4 fyzicky zdatné a střízlivé muže na stěhování zvukové techniky a nástrojů v
domluvenou hodinu příjezdu techniků a do úplného odstěhování po představení.
Příprava nástrojové aparatury
! Open Air (Festivaly, Slavnosti, Letní koncerty...)
Pro přípravu nástrojové aparatury požadujeme zastřešený a suchý prostor, který bude v nočních hodinách
osvícen a bude zabezpečený proti vstupu nepovolaných osob. Pořadatel zajistí nejméně 2 zdatné pomocníky
na vykládku, stěhování a nakládku nástrojové aparatury. Pomocníci budou k dispozici po příjezdu skupiny k
vykládce a po vystoupení k opětovné nakládce a budou střízliví po celou tuto dobu.
Pódium
Podium musí být pevné, nevodivé, vodorovné, suché a čisté o minimálních rozměrech 8x6m s výškou
minimálně 1 metr. V případě venkovní akce musí být úplně zastřešené s přesahem min. 1 metr na každou
stranu a chráněné bočními výkryty! (V žádném případě nemůžeme akceptovat pódium sestavené z lešení s
podlážkami!). Požadujeme praktikábl pro bicí (drumriser) o rozměrech 3x2x0,4m s kobercem.
Zvuk
Koncerty, klubové koncerty a Open Air (Festivaly, Slavnosti, Letní koncerty...)
Vezeme vlastní mixážní pult a vlastní in-ear monitory, do zvukového systému se budeme připojovat pomocí
2x XLR.
Požadujeme profesionální aparaturu zavedených značek, která je schopna dosáhnout min. 107 dB
akustického tlaku v celém prostoru určeném k ozvučení (110 dB u mixážního pultu FOH) v celém spektru
zvuku. Je také potřeba zajistit vykrytí předních řad front- fillem.
Pokud je to možné, prosíme neumisťovat PA reprosoustavy (zejména basovky) na pódium / jeviště. Pokud
používáte llinearray, prosíme pověsit a připravit v souladu s minimální konfiguraci doporučené
výrobcem! Pokud je nutné stackovat, prosím věnujte maximální péči systémové optimalizaci a ekvalizaci!
•
•
•
•
•
•
•
•
Světla
•
•
•

Prostor pro FOH mix v akustickém středu ozvučovaného prostoru resp. uprostřed sálu, (ne však pod
balkonem!), při Open Air zastřešený prostor pro FOH zvukaře 3x3 metry
PA systém - EAW, L ACOUSTIC, D&B, ADAMSON, NEXO, JBL apod.
Neakceptujeme PA ,,home made”
Po celou dobu je třeba přítomnost technika od firmy dodávající techniku + technik na podiu,
zodpovědného za zapojení
Pořadatel zajistí 4 střízlivé pomocníky na nastěhování a vystěhování pódiové aparatury skupiny
Praktikábl pod bicí 2x3x0,4m
7x vysoký a stabilní mikrofonní stojan
7x XLR-XLR kabel 10 m
Prodlužovací přívody 230V – viz stage plan

Front - min 2x ARRI, FHR či jiná alternativa
Back Light - min 6x beam nebo spot, Min 6x wash
Hazer

Prosíme uvolnit frekvence, které naleznete na http://www.fader.cz/2017/02/03/janek-ledecky-band/

Na stejné adrese prosím sledujte i aktuální technické požadavky, které se mohou v
průběhu roku měnit.

Obsah tohoto dokumentu je důvěrný a nesmí být bez předchozího svolení smluvních stran zveřejňován!

