RIDER DE SO
Amplificació:
P.A : Tot un sistema de so per cobrir la totalitat de la sala amb un
marge de potència òptim per una correcta escolta per part del públic.
Monitors : 2 caixes a mode de sidefills en els laterals de boca de
l’escenari . Aquests altaveus haurien de anar amb trípode o estar
penjats a una alçada de 2,5 a 3 metres del terra.
Altaveus especials: Necessitem dos altaveus (mínim 300W c/u) a la
part posterior del escenari per efectes de so.
Les marques dels sistemes ens agradarien que fossin D&B, LAcustics, Meyer sound, etc.
Control
Taula digital de 16 inputs x 8 outputs mínim amb control per Ipad en
el cas que la cabina de so no tingui bona referència sonora. Ens va bé
la Beringher X32, la Midas X 32, Yamaha en la seva varietat etc.
1 reproductor de usb o ordinador amb programa de cues de so (amb
targeta de so,
no sortida minijack , gràcies).
Escenari
1
1
3
2

micròfon per ampli de guitarra Shure SM 57 o similar.
micròfon per instruments varisShure SM81 o similar.
DI BSS Ar-133 o similar.
peus petits de micròfon.

1 punt de corrent per amplificador I pedals. (A poder ser aïllat de la
regulació de dimmers)
LA COMPANYIA PORTA 2 MICROS INALAMBRICS DE DIADEMA
CONTROL DE LLUM I SO: JUNTS

Espai Escènic:
Òptim : 9m amplada 9m fons 5m alçada
Mínim: 7m amplada 6m fons 4m alçada
6 contrapesats de 12,5 kg
El terra de l’escenari ha de ser PLA i millor si es NEGRE CÀMERA NEGRA COMPLERTA (A L’ITALIANA)
Espai de camerinos:
El camerino haurà̀ de disposar de: mirall, taula i cadires per a 3
persones, barres o penjadors per el vestuari, aigua per beure, WC i
dutxa
Pàrquing
Furgoneta NISSAN NV300 – Blanca – 5294 KYH
Longitud 4.999mm Alçada 1.971mm Amplada 2.283mm
Personal necessari: descarrega i carrega:
2 persones
Muntatge i desmuntatge:
1 Tècnic de llum i maquinària
1 Tècnic de so i maquinària
Durant l’actuació:
1 Tècnic (llum i so)
1 responsable de la sala
La companyia ve amb 1 tècnic (llum, so i maquinaria)
*** Si alguna d’aquestes necessitats no son possibles posarse en contacte amb la companyia per tal de poder solucionarho. Gràcies.
Coordinació́ tècnica: David Bofarull 696 76 24 93
e-mail: bofarull2003@yahoo.es
Companyia: Eva Gonzalez 654 35 39 72
www.alberginiaipatataproduccions.com
info@alberginiaipatataproduccions

