Technický rider kapely Metanol
pro rok: 2022
!!! Předejte včas technikům se Stageplanem !!!

ZVUK: Petr Hansl +420 724301674 petr.hansl@osvetlovaci.cz
S kapelou přijede vlastní zvukař. Pořadatel je povinen zajistit hladkou spolupráci jím
najmutého zvukaře se zvukaři Interpretů. Zvukař najatý pořadatelem je povinen splnit
všechny požadavky zvukaře kapely a byl na místě po celou dobu příprav a samotného
koncertu. Zvuková zkouška a přestavba trvá minimálně 30 minut. Pro hladký průběh akce
prosím kontaktujte zvukaře kapely minimálně 7 dní před konáním vystoupení.
P.A. Systém: Prosíme o kvalitní P.A. systém o výkonu 20W na 1 osobu z celkové kapacity.
Je nutné, aby reproboxy byly od stejného výrobce a ze stejné série.
Propojení s P.A.: L+P popřípadě L+P+Sub na podiu nebo v FOH
F.O.H:
Kapela si vozí vlastní pult Behringer X32 compact. Prosíme o natažení Cat5e
mezi stage a foh ne delší než 100m a zásuvku 230V pro připojení pultu. Místo na pult v FOH
( pevný kejs nebo stůl).
Monitory:
Kapela si vozí vlastní In-ear odposlechy umístěné na podiu včetně dvou
přibližováků pro bicí a na front vocal a vlastních mikrofonů.
Ostatní:
Kompletní kabeláž XLR, 4 velkých mikrofonních stojanů, 2 malých
mikrofonních stojanů, rozvod el. Proudu na podiu a do režie zajistí pořadatel.
Osvětlení podia: Po dobu příprav musí být na podiu světlo tak, aby bylo vidět na zapojování
nástrojů.
PÓDIUM:
Prosíme o čisté ničím nepolité podium. Rozměr nejméně 6x4m. Na podium
umístit uprostřed kousek od zadní hrany prakťák pro bicí o rozměrech 3x2x0,4m. Venkovní
pódium musí být zastřešené. Na pódiu nechceme odposlechové bedny.
SVĚTLA:
Prosíme o profesionální osvětlení pódia po celé ploše a zkušeného
osvětlovače. Na pódiu prosíme mlžit přiměřeně, popřípadě použít k mlhostroji ventilátor
nejlépe použít kvalitní a nepáchnoucí hazer. Prosíme o menší světlo a 2x zásuvku 220V do
místa pro merch.Kapela si vozí vlastní vertikální mlhy. Prosíme o přípravu dvou 230V
světelných zásuvek na předku pódia.
Kapela si vozí backdrop s vlastním logem o velikosti 6x3m nebo 6x4m. Prosíme o
možnost připevnění na backtruss.
Za splnění všech technických požadavků předem děkujeme a těšíme se na hladký průběh
akce. Team Metanol

Imput List
1. Bass Drum In
2. Bass Drum Out
3. Snare Top
4. Snare Bottom
5. Hi-Hat
6. Tom 1
7. Tom 2
8. Floor Tom
9. Overhead L
10. Overhead P
11. Bass
12. El. Guitar Main
13. El. Guitar Back
14. Ac. Guitar
15. Ac. Guitar
16. Back Vocal
17. Main Vocal
18. Back Vocal
19. HD L
20. HD P
21. Click
22. Spare
23. Spare

