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Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne minimum techniczne, 

umożliwiające wykonawcom i realizatorowi dźwięku przeprowadzenie koncertu na właściwym 

poziomie artystycznym i technicznym. Przed skontaktowaniem się̨ z realizatorem prosimy o 

dokładne zapoznanie się̨ z tym dokumentem! (9 str.)  

System frontowy 

System nagłośnieniowy powinien być adekwatny do wielkości imprezy i równomiernie pokrywać dźwiękiem cały 

obszar do nagłośnienia Aparatura musi by bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydźwięków sieciowych lub 

innych, które uniemożliwiają̨ przeprowadzenie koncertu na zadowalającym poziomie. 3 lub 4 drożny system o uznanej 

reputacji z aktywnym podziałem pasm o mocy adekwatnej do nagłaśnianej powierzchni tylko zaakceptowany mailowo 

przez realizatora zespołu. 

Powinny by one sterowane dedykowanymi procesorami lub końcówkami mocy z wbudowanym DSP,a głośniki 

basowe powinny by ustawione L-R lub L-R  END - FIRED (koniecznie sterowane po AUX !!!) W zależności od 

warunków akustycznych wymagany jest frontfill .Głośniki nie mogą̨ by zakryte banerami reklamowymi, plandekami 

oraz innymi materiałami za wyjątkiem tych które posiadają̨ odpowiednie atesty i nie mają wpływu na jako dźwięku. 

Wszystkie elementy systemu nagłośnieniowego muszą by zgrane czasowo a kolumny subbasowe sfazowane z systemem 

pełno-pasmowym. 
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Akceptujemy (wyłącznie !!!) następujące konsolety cyfrowe: 

• Midas PRO, PRO2c 

• Yamaha CL5 /CL3, QL5, QL1 

 

Istnieje możliwość dostarczenia naszej konsolety mikserskiej po wcześniejszym uzgodnieniu z realizatorem. 

Mikser powinien być ustawiony w połowie długości widowni i na osi symetrii sceny. W przypadku hal wymagane jest 

umieszczenie miksera na podeście o wysokości 0,2 m. Nie akceptujemy ustawienia miksera w pomieszczeniach 

odseparowanych od sali koncertowej, w rogu i na boku sali, na balkonach i pod nimi oraz we wnękach bez konsultacji 

z akustykiem i managerem zespołu.  

Pomiędzy konsoletami wymagany jest split analogowy . Nie akceptujemy tzw. Grania na ,,wspólnych” gain’ach 

UWAGA! Zespół po wykonanej próbie NIE WYRAŻA ZGODY na ingerencję w połączenie z konsoletą oraz ich 

nastawy na konsolecie w kanałach zarezerwowanych dla zespołu.  
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System monitorowy 

 

Konsoleta monitorowa :  

• Yamaha CL5, CL3, QL5 

Konsoleta monitorowa powinna być usytuowana tak, by realizator miał zapewniony bezpośredni kontakt 

wzrokowy z artystami na scenie (tzw. jaskółka). (Niedopuszczalne jest ustawienie stanowiska realizatora monitorowego 

na scenie). 

Wymagany jest split analogowy pomiędzy konsoletami FOH-MON!!! 

Wymagamy 2 monitorów podłogowych 15” oraz 1 drumfill 18”. Akceptujemy wyłącznie monitory renomowanych 

firm po akceptacji mailowej realizatora zespołu. 

Oraz 3x system douszny IEM (Shure PSM900/1000) lub Sennheiser G3  

Konieczna jest plexi akustyczna 5 elementowa (do perkusji)  
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Input list 

Lp.   Lp.   

1 St mic ND 868 /Shure Beta 52 14 Yamaha R DiBox 

2 Wb /\ mic Shure SM 57 15 Nord DiBox 

3 Wb \/ mic Shure SM 57 16 Nord DiBox 

4 Hh mic Shure SM 81 17 Loop  DiBox 

5 T1 mic Sennheiser e 604/e904 18 Loop  DiBox 

6 T2 mic Sennheiser e 604/e904 19 Loop  DiBox 

7 T3 mic Sennheiser e 604/e904 20 Loop  DiBox 

8 Oh L mic Shure SM 81 21 Loop  DiBox 

9 Oh R mic Shure SM 81 22 Loop  DiBox 

10 BAS XLR 23  Vocal Bas mic Shure Sm 58 

11 GIT mic Sennheiser e906 24 Vocal Key mic Shure Sm 58 

12 Acc własny system bzp. 25 Voc Rafał   własny system bzp 

13 Yamaha L DiBox 26 Voc (Back 

up) 

mic. Shure SM 58 

(bzp.system ULX-d ,UHF-R ) 
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Stage Plan 
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Scena 

Minimalne wymiary powierzchni sceny to 8m x 8m. Wszelkie zaniżenia tych wymiarów wymagają konsultacji z 

Menadżerem Zespołu! Szczegółowe wymiary sceny zawiera rider techniczny oświetlenia. Minimalna temperatura na 

scenie powinna wynosić 10 st. Celsjusza. SCENA musi być czysta i sucha, o stabilnej konstrukcji oraz prostej 

podłodze!!! Prosimy o zapewnienie ze strony ekipy sceny montażu i demontażu karabińczyków do kotary 

zawieszanej przed koncertem.   

Backstage 

Backstage powinien być wygrodzony profesjonalnymi barierkami zaporowymi. NIEDOPUSZCZALNE SĄ 

taśmy, siatki plastikowe, sznurki i inne prowizoryczne formy ogrodzenia. Backstage musi być na tyle duży, aby na jego 

terenie mogły zaparkować minimum dwa auta, jeden bus osobowy z przyczepką oraz auto osobowe. Ponad to na terenie 

backstag’u powinna znajdować się garderoba, przygotowana wg wytycznych zawartych w treści umowy. Warunkiem 

koniecznym do spełnienia, jest zapewnienie oświetlenia, w obrębie auta zespołu, na czas załadunku backline’u po 

koncercie. Prosimy o wyznaczenie oświetlonego miejsca, ściśle przylegającego do backstage’u, w którym będą 

rozdawane autografy. Na terenie backstage WYMAGAMY zapewnienia czystej toalety typu TOI TOI. Na terenie 

backstage bezwzględnie musi znajdować się licencjonowana grupa ochrony w minimalnej liczbie 6 osób. 
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Realizacja dźwięku: 

Przemysław „Ivan” Pawlik 

Tel: +48 888 55 88 77 

e-mail: ivansoud@wp.pl 

 

 

Management: 

MARGO ENTERTAINMENT 

Agnieszka Górecka 

Tel: +48 535 50 11 50 

e-mail: a.gorecka@margoentertainment.com 
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