
	

	
	

RIDER TECHNICZNY – Ania Rusowicz – 2018 
(festiwale i plenery) 

 
Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy oraz zawarte informacje by spełnić 
minimum techniczne umożliwiające artystom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na 
właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Spełnienie poniższych założeń jest 
obowiązkowe i warunkuje prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 
Proszę o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi stronami dokumentu.  
 
Prosimy o bezpośredni kontakt z realizatorem na minimum 10 dni przed koncertem w celu 
ustalenia szczegółów technicznych.  
 
 

Realizator światła: 
 

 Artur „Żarówa” Solmiński 

                                                                                              
           +48 797 950 257                              asolminski@gbd.com.pl 
 

x Ilość Mode/Soft Zamienniki 

GrandMA2 Light 1 3.3.4.3 lub nowszy 
MA2 Full Size 
- nie akceptujemy modelu 
ultra light oraz wingów z onPC 

Robe Pointe 12 Mode: 1 - brak zamienników 

Robin 600 (front truss + floor) 8 Mode: 3 - Robin 800 (mode: 2) 
- B-Eye K20 (mode: shape) 

Robin 600 (back truss) 12 Mode: 5 - Robin 800 (mode: 5) 
- B-Eye K20 (mode: shape) 

Mac Quantum Profile 2 Mode: Extended - Lampa typu spot o podobnej 
specyfikacji technicznej 

Sunstripe Active DMX 6 Mode: 10ch - brak zamienników 

Robe Patt 2013 6 - - podobne lampy dostępne w 
Polsce  

Molefay 4 Lite 6 - - brak zamienników 
Fog / Haze + Fan 2 / 4 - - mile widziany oryginalny płyn 

 
 

 



	

 
 

 
Urządzenia – wszystkie ewentualne zmiany w urządzeniach powinny być konsultowane z 
realizatorem zespołu. Ilość nie podlega negocjacjom. Urządzenia powinny być w pełni 
sprawne, mieć zgodność parametrów (color, gobo, itd.). Wszystkie wiszące lampy powinny 
być wyposażone w dodatkową linkę zabezpieczającą. Urządzenia stojące na ziemi proszę 
rozstawić zgodnie z planem załączonym poniżej, aczkolwiek zastrzegamy sobie prawo do 
ewentualnych zmian po przyjeździe.  
 
Konsoleta - powinna być w pełni sprawna (każdy ekran, fader, encoder itd.). Nie 
akceptowalne są wingi z onPC , wersja ultra-light oraz seria MA1.  
W przypadku braku w/w konsolety istnieje możliwość wypożyczenia konsolety od zespołu. 
W tym celu proszę o kontakt z realizatorem zespołu.  
 
Scena - podczas koncertu tył oraz boki sceny muszą być wysłonięte czarnym nie 
prześwitującym materiałem. Wysokość okna sceny nie może być mniejsza niż 6m. 
Wymiary sceny muszą wynosić minimum 12x10m i max 14x12m – w przypadku większej sceny 
ilość urządzeń może ulec zmianie. W takim przypadku prosimy o kontakt z realizatorem 
zespołu. W oknie sceny nie mogą znajdować się żadne banery, reklamy sponsorskie, neony, 
czy inne elementy graficzne scenografii, które mogą przeszkadzać w realizacji światła 
podczas koncertu. Dopuszczalne są ekrany po bokach sceny – poza jej oknem. W najbliższej 
tle sceny oraz przestrzeni przewidzianej dla publiczności nie mogą być włączone się żadne 
inne punkty świetlne mogące zakłócić realizację światła.  
 
Konstrukcje – wysokości konstrukcji proszę ustawić tak aby między urządzeniami (zwłaszcza 
Robe Pointe) były równe odległości. Jeśli chodzi o głębokość Truss 1 powinien być ok 6m w 
odległości od Front Trussu a każdy następny ok 2m od poprzedniego. Zastrzegamy sobie 
prawo do ewentualnych poprawek w wysokościach po przyjeździe ekipy technicznej.  
 
Podesty – jeżeli na scenie będą używane dodatkowe podesty pod instrumenty, proszę 
koniecznie o wysłonięcie ich czarnym materiałem z trzech stron.  
 
Follow Spot – nie używamy tego typu urządzeń. 
 
FOH - musi być zbudowany ze stabilnej konstrukcji i wyposażony w plandeki, które 
zapewniają odpowiednią ochronę przed warunkami atmosferycznymi.  
Stanowisko realizatora powinno być ustawione w osi sceny oraz zainstalowane na taką 
wysokość aby realizator miał pełne pole widzenia sceny (ponad głowami publiczności). 
Podczas prób oraz koncertu wymagana jest obecna osoba znająca system oświetlenia na 
danym koncercie. Cały system powinien być sprawdzony i gotowy do pracy na przyjazd 
ekipy technicznej zespołu.  
 
Scenografia – Zespół przywozi ze sobą scenografię do której będzie potrzebny 1 wolny kanał 
dimmerowy. Scenografia będzie umiejscowiona w tylnej środkowej części sceny.  
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