
 

 

  

Niniejszy dokument określa warunki techniczne niezbędne do wykonania koncertu na odpowiednim

poziomie jakościowym i stanowi integralną część umowy koncertowej. 

Wszelkie  odstępstwa  od  postanowień  w  nim  zawartych  wymagają  potwierdzonej  pisemnie  bądź

elektronicznie zgody przedstawiciela Zespołu w osobie Realizatora lub Managera.

Zespół potrzebuje 2 godzin na rozstawienie sprzętu i próbę. Podczas próby i koncertu konieczna jest

obecność doświadczonej ekipy technicznej, technika sceny, realizatora monitorów oraz osoby znającej

system oraz konsoletę FOH. System musi być gotowy i sprawdzony min. 666 sek. przed planowanym

rozpoczęciem próby zespołu. 

Mile widziana pomoc przy rozładunku jak i załadunku busa.

✗ SCENA

zadaszona oraz osłonięta z trzech stron - stabilna, sucha i czysta, - scena powinna mieć wymiary min.

10 x  8m,  -  wymagane podesty dla  perkusisty  i  klawiszowca 3x3m,  wys.  50cm, -  podczas trwania

koncertu na scenę mają dostęp wyłącznie członkowie zespołu, - prosimy o zapewnienie 10 butelek

niegazowanej wody mineralnej o poj. 0,5l i 10 red buli  - scena powinna posiadać na tyłach dodatkowe

miejsce, gdzie można przygotować sprzęt przed wniesieniem na scenę (dot. imprez gdzie na scenie

występuje więcej niż jeden zespół). 
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✗ GARDEROBA

WYPOSAŻENIE           CATERING

- światło - 4l. wody mineralnej niegazowanej 

- gniazdko 230V - 2l. soków (jabłkowy 1l., pomarańczowy 1l.,

- 7 krzeseł - 2l coca-cola, sprite

- 7 szklanek - napoje izotoniczne - 7 puszek (isostar, powerade),

- lustro z oświetleniem - napoje energetyczne - 7 puszek (green up, red bull, 

- ręczniki papierowe - kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna

- kosz na śmieci

- ręczniki bawełniane (5 sztuk)

- dostęp do łazienki z toaletą

zaopatrzoną w mydło, papier toaletowy 

✗ Zasilanie 

cała aparatura (system nagłośnieniowy, monitorowy, konsoleta frontowa oraz sprzęt muzyków) musi

być  zasilana  z  jednego  źródła,  umożliwiającego  odpowiedni  pobór  mocy-  adekwatnie  do  potrzeb

zainstalowanej  aparatury,  -  dźwięk  i  światło  muszą być  zasilane z  oddzielnych źródeł  -  na  scenie

potrzebne jest 7 punktów 230V - wszystkie urządzenia zasilające- piony, rozdzielnie i podrozdzielnie,

muszą posiadać aktualne atesty, dopuszczające je do eksploatacji, - firma zapewniająca nagłośnienie i

zasilanie  sprzętu  wykonawców  bierze  na  siebie  całkowitą  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo

wykonawców, realizatorów i techniki zespołu, podczas prób i koncertu, 

System frontowy Konieczny jest stereofoniczny, minimum trójdrożny system nagłośnieniowy uznanej

marki (np. L-acoustic, Nexo, Meyer Sound, Turbosound, D&B, Outline, Eaw, JBL, Pol Audio).

Na  koncertach  plenerowych  i  halach  wymagane  są  systemy  dedykowane  do  powyższych  miejsc

(żadnych „małych” systemów). Powinien zapewniać całkowite pokrycie całego obszaru odsłuchu na

poziomie 115dB SPL (A-ważone).

Wymagany jest  frontfill  w  przypadku gdy system frontowy nie  zapewnia pokrycia  dźwiękiem przed

samą sceną. Systemy podwieszane muszą mieć minimum 8 elementów na stronę i odpowiednią ilość

sub.  System  musi  być  podwieszony  na  wieżach  lub  „wąsach”po  bokach  sceny  (wykluczone  jest

wieszanie systemu wewnątrz światła sceny). 

Konsoleta FOH- Yamaha CL,QL/ A&H DLive/ Soundcraft Vi*000 (karta Dante). Konsoleta powinna być

ustawiona centralnie, w odległości 2/3 audytorium.. Stanowisko musi być zabezpieczone barierkami.



Przy  konsolecie  proszę  o  zapewnienie  mikrofonu  TalkBack,  2  gniazd  230V  oraz  oświetlenia

technicznego.

System monitorowy System składający się z 7 niezależnych torów monitorowych 

✗ 1 - Perka 

✗ 2 - Bas 

✗ 3 - Klawisz 

✗ 4 - Git elektr

✗ 5 - Sax

✗ 6 - Wok 1

✗ 7 - Wok 2

Route66 potrzebuje kompetentnego i dyspozycyjnego Realizatora monitorów do obsługi

systemu monitorowego w czasie próby i koncertu. 

Konsoleta monitorowa ustawiona na wysokości sceny, w miejscu umożliwiającym kontakt wzrokowy z

zespołem.

ABSOLUTNIE ZAKAZANA JEST ZMIANA MIXU MONITOROWEGO W TRAKCIE KONCERTU BEZ

SUGESTII DANEGO MUZYKA !!! 



✗ Input Lista

1 BD IN sm/beta91 

2 BD OUT Beta52 SHORT 

3 SN TOP i5 

4 SN BOT e604 

5 HH sm57/sm81 SHORT

6 TOM 1 e604/ D2

7 TOM 2 e604/ D2

8 FLOOR TOM e604/D4 SHORT 

9 OH L C414, e914 LONG 

10 OH R C414, e914 LONG 

11 BAS XLR XLR 

12 BAS MIC sm57 SHORT 

13  GIT 1 R sm57 SHORT 

14 GIT 2 L sm57 SHORT 

15 GIT AKUSTYCZNA  D.I 

16 KEY 1 L D.I. - 

17 KEY 1 R D.I. - 

18 KEY 2 L D.I. - 

19 KEY 2 R D.I. - 

20 VOC własny 

21 VOC własny

22 VOC BCKP e945, sm58 wireless - 

23 SAMPLER L D.I. - 

24 SAMPLER R D.I. - 

25. SAX własny

Podstawą  do  zaakceptowania  powyższego  rideru  jest  wysłanie  zestawienia  sprzętu

zapewnianego przez firmę nagłośnieniową, na adres: route66band@interia.pl na minimum dwa

tygodnie przed planowanym koncertem. W temacie należy podać datę oraz miejsce koncertu.

                                                   

Konsultacje telefoniczne pod numerem +48 783 115 301



Po zapoznaniu  się  z  riderem zespołu  prosimy o  kontakt  telefoniczny z  realizatorem w celu

sprecyzowania  listy  kanałów  wejściowych,  ponieważ  często  występują  niewielkie  zmiany  w

input-liście. Oczywiście dopuszczamy możliwość dokonania zmian, w takim przypadku




