RIDER TECHNICZNY 2014 - BLUES STATION
SCENA – w przypadku koncertów plenerowych powinna zapewnić ochronę przed deszczem (w szczególności
instrumentom i sprzętowi), a jej wymiary komfort poruszania się występującym artystom.
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA - Wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na wyznaczonym
przez Organizatorów obszarze za pomocą wysokiej jakości systemów nagłaśniających o mocy stosownej do
wielkości obiektu. Niedopuszczalne jest stosowanie nagłośnienia „własnej roboty”
KONSOLETA - Mikser dźwiękowy umożliwiający przyjęcie minimum 13 kanałów mikrofonowych
.Preferowane są dobrej klasy cyfrowe konsolety dźwięku. Konsoleta powinna być ustawiona w osi symetrii
sceny. Niedopuszczalne jest umieszczenie miksera z boku sceny, pod balkonami oraz we wnękach.
MIKROFONY - Wykaz preferowanych:
1. Kick drum - Shure beta 52 lub Shure beta 91 lub Senheiser E 602
2. Snare - Audix i5 lub Shure Sm 57, 58
3. Hh - Shure Sm 94 lub Sm 81 lub AKG c430
4. Tom1- Audix d2 lub Shure Sm 57 lub Sennheiser E 604, 421
5. Tom2 - Audix d2 lub Shure Sm 57lub Sennheiser E 604, 421
6. Tom3 - Audix d4 lub Shure Sm 57lub Sennheiser E 604, 421
7. Oh left - Shure Sm 94 lub Sm 81 lub AKG c430
8. Oh right - Shure Sm 94 lub Sm 81 lub AKG c430
9. Electric guitar – Shure Sm 57,58 lub Sennheiser e 609,
10. Acoustic guitar - D – Box
11. Bass – D-Box
12. Keyboard 1 – D –Box
13. Vocal – Shure Sm 58 lub Audio Technica AE6100
SYSTEM MONITOROWY (wg planu sceny) - Wedge klasy Meyer, D&b, JBL, Lacoustic lub
bezprzewodowe systemy douszne. Realizator musi mieć kontakt wzrokowy z całym zespołem oraz możliwość
szybkiego dostępu do sceny.
ZASILANIE - Zasilanie z sieci energetycznej 3 fazowej 5 przewodowej w układzie TN-S: Cały system
( aparatura nagłośnieniowa + konsoleta frontowa + sprzęt muzyków) musi być zasilany, zgodnie z PN-IEC60364 napięcie 230V/400V(tolerancja +/-5%) częstotliwość 50Hz, z tego samego źródła umożliwiającego
odpowiedni pobór mocy – adekwatnie do poboru zainstalowanej aparatury. Zarówno w przypadku zasilania
jednofazowego, jak też i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem
ochronnym. Do zasilenia sprzętu muzyków potrzebne jest na scenie pięć punktów zasilania, zabezpieczone
po 16 A każdy. Urządzenia zasilające: kable, piony, rozdzielnie i pod-rozdzielnie, muszą posiadać
aktualne atesty, dopuszczające je do eksploatacji. Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu
wykonawców, bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo elektryczne wykonawców,
techników zespołu oraz ich sprzętu podczas prób i koncertu.

Niedopuszczalne jest ustawianie końcówek mocy, rozdzielni, pod-rozdzielni
zasilających
i
innych
urządzeń
emitujących
wysokie
pole
elektromagnetyczne w pobliżu wzmacniaczy muzyków.
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