BORIDALOK
Rider – Technikai igénylista

1. Zenekar felállása
Varga Bori - ének és fúvóshangszerek
Hudák Zsófi - nagybőgő, vokál
Dakos Lilla - zongora, vokál

2. A zenekar által biztosított felszerelés:
A hangszerek, nagybőgő alap, 1 db énekmikrofon (Bori)

3. A zenekar technikai igényei:
-

-

Stabil színpad, melynek mérete minimum 3 × 4 méter alapterületű és 40 cm magas
Az első pontban felsorolt hangszerek és énekek kifogástalan megszólalására alkalmas
hangosító berendezések, valamint az ezek üzemeltetéséhez szükséges technikai
személyzet (minimum 1 fő).
Megfelelő színpadi világítás és ehhez szükséges kezelőszemélyzet.
Szabadtéri rendezvény esetén színpadfedés, valamint kedvezőtlen időjárás esetére
lehetőség a technikai berendezések gyors lefedésére!

4. Áramellátás
Kérünk külön figyelmet fordítani arra, hogy meg legyen a stabil 230 V
feszültség, és az elegendő áramerősség a hangosítás áramfelvételéhez
igazodva. A fény áramellátása mindenképpen külön fázison legyen!

5. Hangrendszer
-

Minimum 2 utas, az adott helyszínhez megfelelő teljesítményű és hatásfokú
hangrendszer

1

-

Minimum az alábbi márkák használata elvárt: Mackie, JBL, RCF, QSC, ElectroVoice, vagy
ezekkel megegyező / jobb minőség. Egyéb gyártók hangrendszerei esetén mindenképp
technikai egyeztetés szükséges.

Keverőpult:
Megfelelő minőségű keverőpult, effekt processzorral, mely képes kiszolgálni a riderben
szereplő csatornakiosztást.
Mikrofonok:
Saját énekmikrofon (Bori), plusz kérünk szépen 2 db vokál mikrofont (Shure SM-58, Beta 58,
vagy ezekhez hasonló kategória).
Monitorrendszer:
-

Minimum 2 utas 12”-os, az adott helyszínhez megfelelő teljesítményű és hatásfokú
monitorrendszer.
3 külön monitorút
Minimum az alábbi márkák használata elvárt: Mackie, JBL, RCF, QSC, ElectroVoice, vagy
ezekkel megegyező / jobb minőség. Egyéb gyártók hangrendszerei esetén mindenképp
technikai egyeztetés szükséges.

6. Csatornakiosztás
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Állványok: 3 db stabil, jó minőségű gémes mikrofonállvány
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Nézőtér

A rider tudomásulvétele után minden esetben visszaigazolást kérünk az alkalmazott hangosítás
részletes leírásával! Amennyiben a technikai igények biztosítása a fentiek szerint nem lehetséges, az
alábbi számok valamelyikén feltétlen egyeztetés szükséges:
Technikai kontakt: Sántha Gábor 06 30 9375334 | boridalok@gmail.com
Koncertszervezés: Palicz Katalin: 06 30 2731714 | katartstudio@gmail.com

Köszönettel:
Boridalok produkció
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