
 
Załącznik nr. 1. 

 

 

.Rider techniczny 
Koncert „Dni Łukty 2021” 

 
 

Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające wykonawcom oraz 
realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym, stanowi 

integralną część umowy koncertowej, a niedopełnienie zawartych w nim ustaleń będzie postrzegane jako 
złamanie warunków umowy. 

 
 

 

Wymagania techniczne: 
 
System frontowy - min. trójdrożny, bezwzględnie wolny od szumów i przydźwięków, uznanej marki, o 
zapasie mocy adekwatnym do nagłaśnianego audytorium. System powinien być zgrany czasowo, zestrojony 
amplitudowo i fazowo zgodnie z zasadami sztuki oraz gotowy do pracy na godzinę przed próbą zespołu. 
Mile widziane subbasy grające w układzie kierunkowym. 

 

System monitorowy – 6 sprawnych, jednakowych monitorów podłogowych uznanej marki z dedykowanym 
napędem, subbas 18” dla perkusisty, własne mikserki muzyków. 

 

Konsoleta FOH/MON – zespół przyjeżdża z własną konsoletą (Allen&Heath SQ6), AudioRackiem AR2412 
(stanowisko monitorowe) oraz stageboxem AB168 (riser perkusisty), a mixy monitorowe realizowane są 
„z frontu”. Prosimy o zapewnienie dwóch skrętek klasy CAT5 lub CAT6 pomiędzy stanowiskiem FOH, a 
sceną: 
-do połączenia konsolety z AudioRackiem AR2412 (zakończonej wtyczkami etherCON RJ45) 
-do połączenia konsolety z anteną (PoE) zespołowego Access Pointa Wi-Fi (zakończonej RJ45). 
W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych wymagań – prosimy o kontakt. 
 

 

Uwagi ogólne/bezpieczeństwo na scenie: 
 

 przewidywany minimalny czas na montaż i próbę dźwięku zespołu to 2,5h. Zespół jest 
przyzwyczajony do sprawnej i komfortowej pracy – prosimy o wcześniejsze przygotowanie sceny 
(rozplanowanie podpytek, przyłączy prądowych, nawinięcie mikrofonów, itd.). Po próbie wszystkie 
instrumenty zostają na scenie omikrofonowane.



 cały system (aparatura nagłośnieniowa + FOH + sprzęt muzyków) musi być zasilany z tego samego 
źródła posiadającego stabilne uziemienie i odpowiedni zapas mocy, a sprzęt zasilający powinien 
posiadać atesty dopuszczające go do eksploatacji.



 wszystkie połączenia sygnałowe na scenie powinny być symetryczne. Instalację sygnałową i 
mikrofonowanie instrumentów zgodnie z załączoną input listą i stage planem wykonują technicy 
firmy nagłośnieniowej.



 w czasie próby, jak i koncertu wymagana jest obecność doświadczonej, przyjaznej i trzeźwej ekipy 
technicznej. Organizator wynajmując firmę zapewniającą nagłośnienie i zasilanie sprzętu 
wykonawców, bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 
wykonawców, realizatorów i wszystkich osób pracujących na scenie.



 mile widziana jest drobna pomoc ze strony lokalnego realizatora oświetlenia 






Input output list (możliwe jest uzgodnienie innych mikrofonów): 
 
 
 

 

input instrument Mikrofon statyw 

1 stopa ND868 (własny) krótki 

2 werbel 1 ↑ SM57/i5/E604 krótki 

3 werbel 1 ↓ ATM350/E604  

4 werbel 2 SM57/E604 krótki 

5 hi-hat SM81 krótki 

6 tom E604/E904/ATM350  

7 floor tom E604/E904/ATM350  

8 OH L C414/AT2020/SM81 długi 

9 OH R C414/AT2020/SM81 długi 

10 bas xlr  

11 gitara elektryczna xlr (helix)  

12 gitara akustyczna dibox aktywny  

13-14 klawisz 1 (Rafał) 2x dibox  

15-16 klawisz 2 (Wiktoria) 2x dibox  

(17-18) rezerwa   

19 chórek (Sylwia) SM58 długi 

20 chórek (Ola) SM58 długi 

21 chórek (Magda) SM58 długi 

22 wokal główny (Mirek) dpa d: facto (własny) długi 
 
 
 
 

output stagebox Mix 

1 AR2412 1x wedge (klawisz 2) 

2 AR2412 1x wedge (bas) 

3-4 AR2412 2x wedge (wokal główny) – stereo 

5 AR2412 2x wedge (chórek) – mono 

6 AR2412 subbas perkusisty 

(9) AR2412 (frontfill) 

(10) AR2412 (sub – do procesora systemu) 

11 AR2412 main PA L – do procesora systemu 

12 AR2412 main PA R – do procesora systemu 

1-2 AB168 2x XLR do mikserka klawiszowca 

3 AB168 XLR do gitarzysty (elektryczna) 

4 AB168 XLR do gitarzysty (akustyczna) 

(5) AB168 (XLR do subbasu perkusisty (jeśli aktywny)) 

7-8 AB168 2x XLR do mikserka perkusisty 
 


