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                         RIDER TECHNICZNY 
 

 

 

 

 

                  Niniejszy Rider przedstawia optymalne warunki techniczne.                 
Organizator (firma nagłośnieniowa) ma obowiązek skontaktowania się z managerem lub      

realizatorem zespołu w celu potwierdzenia możliwości wypełnienia poniższego Ridera 

najpóźniej 7 dni przed datą planowanego koncertu. 

Kanał Instrument Mikrofon/Linia Insert Statyw 

1 Stopa E602 (Audix D6,) Gate, Comp. b.niski 

2 Werbel góra E604 (SM 57, AUDIX I5) Gate, Comp. niski 

3 Werbel dół E604 (Beta 98D/S) - klips 

4 2 Werbel (elek) DI-box Comp. - 

5 Tom 1 E604 (Beta 56A, Audix D2) Gate, Comp. klips 

6 Floor Tom  E604 (Beta 56A, Audix D2) Gate, Comp. klips 

7 Hi Hat SM 81 (Oktava mk 012) - niski 

8 OH Lewy SM 81 (Rode M5) - wysoki łamany 

9 OH Prawy SM 81 (Rode M5) - wysoki łamany 

10 Bass line XLR Comp. - 

11 Gitara Wokal(opcja) SM 57 - niski 

12 Gitara solowa E609 (SM 57, e906) - niski 

13 Klawisz L Di-box Comp. - 

14 Klawisz R Di-box Comp. - 

15 MacBook L Di-box - - 

16 MacBook R Di-box - - 

17 Wokal prowadzący Beta 58 bezprzewodowy 
(WŁASNY) 

     Comp. własny 

18 Chórki Gitara SM 58 (Beta58) Comp. wysoki łamany 

19 Chórki Bass  SM 58 Comp. wysoki łamany 

20 Metronom Di-box - - 

21 Ambient L Audiotechnica AT8035 / SM 81 - niski 

22 Ambient P Audiotechnica AT8035 / SM 81 - niski 

23 Plate Reverb  - - 

24 Delay  - - 

25 Talkback  - - 
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System nagłośnieniowy: Najlepiej jeśli będzie to system trójdrożny, renomowanych 

producentów: L’Acoustics, JBL, MeyerSound, Adamson. Moc i skuteczność zapewniająca 

pełne pokrycie sali lub pleneru dźwiękiem na poziomie co najmniej 110dB SPL (mierzone na 

stanowisku realizatora). System powinien być bezwzględnie wolny od szumów i 

przydźwięków oraz powinien być gotowy i przetestowany przed przybyciem zespołu. 

Nagłośnienie nie może pracować na jednym zasilaniu z oświetleniem , cały system 

nagłośnieniowy musi być prawidłowo UZIEMIONY! W przypadku braku uziemienia, 

kopiących mikrofonów lub ryzyka porażenia zespół nie rozpocznie koncertu do czasu 

naprawienia usterki. Zasilanie powinno być stabilne i wynosić minimum 230v. 

 

Nie akceptujemy nagłośnień tzw. „samoróbek” oraz nagłośnień niewiadomego pochodzenia.  

Mikser FOH – Cyfrowy, minimum 26 in, EQ z podwójnym parametrycznym środkiem z 

3 wysyłkami efektów po tłumiku i 5 wysyłkami przed tłumikiem (w przypadku robienia 

monitorów z frontu). Preferowane stoły firmy Soundcraft (seria Vi), Midas (seria Pro), 

ostatecznie Yamaha (seria CL,QL). 

Mikser ustawiony w połowie, maksymalnie ¾ długości widowni na osi symetrii sceny 

zapewniając stały kontakt wzrokowy z zespołem.  

Monitory: Zespół wykorzystuje 5 torów monitorowych IEM. Prosimy o posiadanie min. 2 

systemów bezprzewodowych typu G3,G4 jako backup. Na dużych scenach wymagany 

mocny SIDEFILL: renomowanej firmy. 

Monitor 
out 

Odbiorca Info 

1 Wokal Własny IEM 

2 Bas Własny IEM 

3 Gitara Własny IEM 

4 Klawisz XLR przy klawiszu 

5 Perkusja XLR przy perkusji 

 

Zespół potrzebuję minimum 75 minut na przeprowadzenie przyzwoitej próby dźwięku.  

Podczas montażu, próby i koncertu wymagana jest obecność:  

- Akustyka FOH dobrze znającego aparaturę.  

- Technika sceny odpowiedzialnego za sprawne i zgodne z Riderem opięcie zespołu.  

- Miłego i wyrozumiałego realizatora monitorowego.  

Scena:  
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Plener - Scena o minimalnych wymiarach 10x8m zadaszona, osłonięta od wiatru i 

deszczu z 3 stron, podest na perkusje o wymiarach 3x2m wys. 40cm, na klawisz o 

wymiarach 2x2m wys 40cm wysłonięte czarnym materiałem 

Kluby – (i inne wnętrza) – scena o minimalnych wymiarach 6x4m 

Garderoba zespołu:  

- Napoje gorące (kawa, herbata)  

- Napoje zimne (woda niegazowana/gazowana, soki, pepsi, coca cola)  

- Drobne przekąski oraz kanapki 

- Ręczniki papierowe i chusteczki miętowe 

- Lustro 

- Garderoba powinna być umiejscowiona w sąsiedztwie sceny. W warunkach zimowych - 

ogrzewana aby zapewnić zespołowi komfortowe warunki przed koncertem. 

 

Organizator zobowiązuje się zadbać o bezpieczeństwo zespołu, techniki zespołu oraz 

publiczności w miejscu imprezy.  

Doskonale rozumiemy, że każde miejsce posiada swoją specyfikę, a każda impreza swój 

budżet oraz to, że niektóre punkty są różne dla scen klubowych, teatralnych i plenerowych. 

Dlatego jeśli w miejscu koncertu występują jakieś specyficzne warunki 

architektoniczne lub niemożliwe do spełnienia są niektóre punkty niniejszego Ridera, 

prosimy o kontakt z managerem lub realizatorem zespołu. 

Rider stanowi integralną część umowy. Niespełnienie jego warunków oznacza niewywiązanie 

się z umowy zawartej z zespołem.  

                                                                    

Kontakt z zespołem: 

Maciej Nowak 

manager@zespoleder.pl 

730 475 183 

 

Kontakt w kwestiach technicznych: 

Paweł Zając 

512 212 997 
Załączniki :  

1. Stage Plan  
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Stage Plan 

 
 

 

x- odbiornik w racku zespołu wraz z IEM przy stanowisku odsłuchowym 
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