
Rider	  Techniczny	  2016

Koncert	  zespołu	  Miloopa	  wymaga	  najwyższej	  klasy	  nagłośnienia	  oraz	  obsługi	  technicznej.	  Rider
techniczny	  jest	  integralną	  cześcią	  umowy,	  prosimy	  o	  szczegółowe	  zapoznanie	  się	  z	  jego	  treścia	  oraz
poinformowanie	  o	  ewentualnych	  problemach	  w	  jego	  realizacji.

SYSTEM	  NAGŁOŚNIENIOWY	  –	  min.	  3-‐drożny	  (w	  tym	  sub-‐basy)	  o	  mocy	  adekwatnej	  do	  nagłaśnianej
powierzchni	  /	  pomieszczenia;	  klasy	  profesjonalnej	  (Meyer	  Sound,	  Nexo	  itp.)	  System	  powinien	  być
poprawnie	  skonfigurowany	  i	  uruchomiony,	  pozbawiony	  wszelkich	  zakłóceń	  i	  przydźwięków	  do	  czasu
przyjazdu	  zespołu.	  Konsoleta	  FOH	  umiejscowiona	  centralnie	  wraz	  z	  wygodnym	  dostępem	  do	  urządzeń
peryferyjnych,	  w	  szczególności	  do	  equalizacji	  systemu	  (osobnym	  dla	  każdej	  strony).	  Jeżeli	  sala	  ma
zainstalowany	  własny	  system	  nagłośnieniowy	  prosimy	  o	  przesłanie	  szczegółowego	  opisu.

FOH	  najwyższej	  jakości	  konsoleta	  analogowa	  /	  cyfrowa	  (Soundcraft,	  Allen&Heath,	  Midas	  itp	  )
prosimy	  o	  potwierdzenie	  modelu	  konsolety
2	  x	  korektor	  graficzny	  zapięty	  na	  wyjściu	  konsolety;
minimum	  6	  x	  wysokiej	  jakości	  bramek	  (drawmer,	  bss,	  dbx	  itp.);
minimum	  8	  x	  wysokiej	  jakości	  kompresorów	  (	  -‐-‐||-‐-‐	  )
urządzenia	  efektowe	  (2x	  pogłos,	  2x	  delay)	  -‐	  (Lexicon	  MPX500,	  Lexicon	  PCM	  91,	  Yamaha	  SPX990,
Yamaha	  SPX2000,	  T.C.Electronics	  M3000,	  T.C.	  M-‐ONE	  itp.)
1	  x	  CD	  player/	  NIE	  akceptujemy	  sprzętu:	  BEHRINGER,	  YAMAHA	  GA	  series

ODSŁUCHY
osobna	  konsoleta	  monitorowa	  umiejscowiona	  z	  boku	  sceny,
jeśli	  warunki	  na	  to	  nie	  zezwalają,	  istnieje	  możliwość	  realizacji	  odsłuchów	  z	  FOH.	  prosimy	  o	  informację
4	  niezależne	  miksy,	  4	  x	  wedge,	  drumfill	  nie	  jest	  konieczny.
przywozimy	  :	  odsluch	  douszny	  dla	  wokalistki,
prosimy	  o	  doprowadzenie	  linii	  odsłuchowej	  do	  miksera	  perkusisty.

BACKLINE
zespół	  przywozi	  kompletny	  backline
prosimy	  o	  zapewnienie	  2	  x	  stolik	  (wys.90cm.	  60x60cm)

SCENA	  __	  OBSŁUGA	  TECHNICZNA	  wymiary	  sceny	  :	  minimum	  8x5	  m.
pracujemy	  z	  własnym	  akustykiem,	  Jeśli	  scena	  jest	  odpowiednio	  przygotowana,	  potrzebujemy
2	  godziny	  na	  zainstalowanie	  swojego	  sprzętu	  oraz	  próbę.	  Pomiędzy	  próbą	  a	  koncertem	  wymagamy
minimum	  1,5	  godzinnej	  przerwy.

BACKSTAGE	  /	  GARDEROBA
prosimy	  o	  zamykaną	  garderobę	  dla	  6	  osób	  /	  ręczniki,	  lustro
w	  garderobie:	  woda,	  przekąski,	  kanapki,	  woda,	  coca-‐cola,	  tonic,	  piwo,	  kawa	  (prawdziwa!)	  herbata



MILOOPA
NATALIA	  LUBRANO	  wokal
BOND	  bass	  /	  korg	  D888
MICHAŁ	  MUSZYŃSKI	  perkusja
PAWEŁ	  KONIKIEWICZ	  klawisze
ROLI	  MOSIMANN	  akustyk

FOH 	  INSTRUMENT	   MIC/PLUG 	  INSERT

DRUMS 1 Kick beta	  52/	  d-‐112	   gate
2 Snare	  1	   SM	  57 gate
3 Snare	  2	   SM	  57 gate
4 HiHat	  1	   condenser
5 HiHat	  2	   condenser
6 Tom	  1	   dyn	   gate
7 Tom	  2 dyn	   gate
8 Overhead	  L condenser
9 Overhead	  R condenser
10 DDrum	  kick	   XLR
11 DDrum	  snare XLR

BASS 12 Bass	   XLR 	  compressor
13 SH101 DiBOX 	  compressor
14 Polysix DiBOX 	  compressor

KEYS 15 Sledge	  L DiBOX 	  compressor
16 Sledge	  R DiBOX 	  compressor
17 Laptop	  L DiBOX 	  compressor
18 Laptop	  R DiBOX 	  compressor
19 Moog DiBOX 	  compressor

KORG 20 Keys	  L DiBOX
D888 21 Keys	  R DiBOX

22 Perc	  L DiBOX
23 Perc	  R DiBOX
24 Mono DiBOX
25 B-‐Voc DiBOX
26 B-‐Voc DiBOX

VOC 27 Voc	  Main
28 Voc	  Fx	  L DiBOX
29 Voc	  Fx	  R DiBOX

FX 30 Delay	  1	  L FOH
31 Delay	  1	  R FOH
32 Delay	  2	  L FOH
33 Delay	  2	  R FOH
34 Reverb	  1	  L FOH
35 Reverb	  1	  R FOH
36 Reverb	  2	  L FOH
37 Reverb	  2	  R FOH



UWAGI	  OGÓLNE
Prosimy	  o	  upewnienie	  się,	  że	  odpowiednie	  osoby	  obsługujące	  koncert	  otrzymają	  niniejszy	  rider
i	  zapoznają	  się	  z	  jego	  treścią.	  W	  przypadku	  gdy	  na	  tym	  samym	  koncercie	  występują	  również	  inni	  artyści,
powinni	  mieć	  oni	  zapewnione	  osobne	  tory	  w	  mikserze,	  mikrofony,	  mix	  monitorowy,	  kable	  i	  statywy.
Firma	  odpowiedzialna	  za	  system	  nagłośnieniowy	  powinna	  zapewnić	  osoby	  odpowiedzialne	  za	  sprawne	  i
prawidłowe	  okablowanie/mikrofonowanie	  instrumentów.	  Osoba	  odpowiedzialna	  za	  prawidłowe
działanie	  systemu	  nagłośnieniowego	  /	  oświetlenia	  powinna	  być	  obecna	  na	  miejscu	  w	  czasie	  próby
oraz	  w	  trakcie	  trwania	  koncertu	  zespołu.

KONTAKT	  z	  akustykiem,	  BACKLINE	  :	  +	  48	  602	  744	  845	  bond@gig-‐ant.pl

PROSIMY	  O	  KONTAKT	  W	  CELU	  ZATWIERDZENIA	  NAJMNIEJSZEJ	  ZMIANY!

MILOOPA.COM


