EL SENYOR PEIX. RIDER TÈCNIC 2019
1. SISTEMA DE SO
Es necessita un sistema de so professional (no handmade), format Line Array d’una sola marca i model
amb correcta fase i bona dispersió per tal de poder cubrir tota l’audiència. El sistema haurà de comptar
amb frontfill suficient per la bona cobertura de les primeres files.

-

d&b audiotechnick
L-acoustics
Adamson
TW Audio

1.1. FOH
El control FOH haurà d’estar centrat respecte l’escenari i a ser possible al mateix nivell que el públic.
Taula digital amb un mínim de 32 canals:
-Digico SD series
-Midas Pro series
-Sistemes AVID
-Yamaha CL series / PM series
Ens agradria evitar taules tipus Soundcraft SI (expression/impact), així com Yahama LS9, 01V, 02 i 03.
Sistema d’Intercom amb l’escenari.
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1.2. MONITORS
Necessitem 5 monitors de la mateixa marca i model. Mínim de 12” i Un sub greu de un mínim de 15”.
(veure stage plot. Pàg 04 d’aquest rider).

- d&b audiotechnick
- L-acoustics
- Nexo
El Senyor Peix aporta els sistemes de monitoratge d’orella.
Taula digital amb un mínim de 32 canals:
-Digico SD series
-Midas Pro series
-Sistemes AVID
-Yamaha CL series / PM series
No portem tècnic de monitors.

2. IL.LUMINACIÓ
No portem tècnic de llums, per tant no enviem plànol ni és la nostra intenció marejar a ningú amb la
il.luminació, però el que si demanem, és un material molt bàsic. El disseny, a gust del vostre tècnic o del
que estigui previst pel festival/concert.
-10 caps móbils de contra
-2 strobos
-cegadores
-Llums frontals per cobrir 1a i 2a linia de musics
-Llums de contra
-Màquina de fum
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3. ALTRES
-Necessitem 3 jocs de tarimes de 2m x 2m a 0.5m d’alçada. (veure stage plot. Pàg 04 d’aquest rider)
-Portem una pancarta de 3m x 3m. Agrairem que tingeu en compte un sistema de politges per poder-la
penjar.
-El temps òptim que es necessita entre montatge de backline i proves de so, és de 90 minuts. 30 minuts
per montatge de backline i 60 minuts de proves.
-L’equip haurà d’estar degudament montat i lliure de sorolls, amb el cablejat i microfonia comprovada a
l’arribada del grup.
-Portem una carpa i taula pel merchandising. Ens farà falta un punt de llum per endollar-hi una bombeta i
una tira de leds.

Aquest rider caduca al desembre del 2019.
Tècnic FOH
Albert Sanjuan 680332306
albertsanjuan@gmail.com
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