
Niniejszy rider zespo³u Perfect powinien byæ przekazany 
w ca³oœci za  poœrednictwem  organizatora koncertu,
firmom (ekipom) odpowiedzialnym za monta¿:
sceny, nag³oœnienia, oœwietlenia, multimedii, itp. 
W przypadku zmian, w¹tpliwoœci lub niejasnoœci wymagany
jest kontakt z  menad¿erem lub technik¹ zespo³u Perfect.



NAG£OŒNIENIE

  Dla okreœlenia rodzaju, wielkoœci oraz sposobu nag³oœnienia koncertu zespo³u PERFECT
konieczne jest wyznaczenie i zwymiarowanie obszaru na którym ma znajdowaæ siê publicznoœæ
oraz okreœlenie planowanej iloœci widzów. Pozwoli to spe³niæ warunki poni¿szego ridera.

                                   SYSTEM NAG£OŒNIENIA WIDOWNI (FOH)

Wymagane jest zapewnienie równomiernego nag³oœnienia na wyznaczonym przez Organizatorów
 obszarze za pomoc¹ wysokiej jakoœci systemu wyrównanego liniowo”LINE ARRAY”

                                                  KOLUMNY G£OŒNIKOWE

1.   Wymagany jest czterodro¿ny (minimum trójdro¿ny) system nag³oœnieniowy z minimum 
      trójdro¿nym, aktywnym podzia³em wraz z subbasami.
2.   Dopuszczone s¹ wy³¹cznie  najwy¿szej serii modele  zestawów g³oœnikowych LineArray 
      dedykowane DO DU¯YCH KONCERTÓW PLENEROWYCH I HALOWYCH
      Preferowane s¹ systemy dŸwiêkowe: ADAMSON ,D&B, ELECTRO-VOICE, JBL, L-ACOUSTICS,
      MARTIN AUDIO, MEYERSOUND, NEXO, OUTLINE, TURBOSOUND, CODA AUDIO.

             a  - systemy pe³nopasmowe lub œrednio- wysokotonowe powinny byæ podwieszone
             b - jedna kolumna (lo, mid, hi) zbudowana bêdzie na dwóch g³oœnikach basowych o œrednicy
                  minimum 12” lub wiêkszych.
            c - jedna kolumna w/g danych fabrycznych produktu bêdzie mog³a  wytworzyæ ciœnienie 
                 akustyczne nie mniejsze ni¿ 140 dB -SPL peak w paœmie 150 Hz~10kHz - WA¯NE !!!
            d - suma wysokoœci kolumn g³oœnikowych w jednym gronie Line Array nie mo¿e byæ krótsza 
                 
            e - odleg³oœæ pomiêdzy  pod³og¹ widowni a doln¹ kolumn¹ grona nie mo¿e byæ mniejsza 
                 
            f - kolumny subbasowe powinny byæ zbudowane na g³oœnikach min. 2 x 18 “ o maksymalnej 
                dynamice dla jednej kolumny nie mniejszej ni¿ 138 dB SPL peak w paœmie 35~80 hz.

3.    Przes³oniêcia systemów nag³oœnieniowych s¹ mo¿liwe wy³¹cznie za pomoc¹ specjalnej, 
       atestowanej tkaniny, przeznaczonej do tych celów. T³umiennoœc akustyczna tkaniny nie
       mo¿e przekraczaæ 1 dB w ca³ym paœmie akustycznym. Niedopuszczalne s¹ wszelkiego rodzaju 
       banery z ciê¿kiego siatkowego PCW lub podobnego materia³u bez wzglêdu na ich “rzekomy
       atest akustyczny”.
4.    System nag³oœnieniowy powinien spe³niaæ dodatkowo nastêpuj¹ce warunki: 
   a.  Powinien byæ z³o¿ony z jednego “grona Line Array” na stronê, sk³adaj¹cego siê z odpowiedniej 
        loœci kolumn(pkt. 2.a~e) , podwieszonych obok sceny, ukierunkowanych  tak, aby zminimalizowaæ
        ewentualne odbicia dŸwiêku od œcian budynków. 
   b.  Zestaw powinien byæ tak skonfigurowany, aby po dokonaniu pe³nej korekcji fazowo - 
        czêstotliwoœciowej, mia³ zdolnoœæ do wyeliminowania w odleg³oœci 60 m  od sceny, ciœnienia
        akustycznego dŸwiêku o poziomie nie mniejszym ni¿: 112 dB, zachowuj¹c kryterium (-3 dB) 
        w paœmie u¿ytkowym 40 - 12000 Hz.

       
   
          

UWAGA! - z zastrze¿eniem nadrzêdnoœci przedstawionych poni¿ej parametrów:

ni¿ 4,2 m !!!

ni¿ 4,5 m !!!

UWAGA! - istnieje koniecznoœæ ustawienia i skonfigurowania kolumn (SUBBASS) w KARDIOIDÊ lub 
                  END FIRE celem wyeliminowania niskich czêstotliwoœci na scenie.
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   c.  Iloœæ oraz moc kolumn g³oœnikowych niskotonowych (SUBBASS - pkt. 2. f !) powinna byæ 
        równowa¿na do iloœci reszty kolumn i dobrana zgodnie z zaleceniami producenta sprzêtu.
  - Nie bêd¹ akceptowane kolumny g³oœnikowe nie spe³niaj¹ce powy¿szych parametrów. 
                    Wykluczone s¹ tzw. “Domowe” produkcje, bez wzglêdu na jakoœæ komponentów 
                    znajduj¹cych siê w kolumnie g³oœnikowej czy wzmacniaczu mocy.
5.  Sektor bezpoœrednio przy scenie powinien byæ nag³oœniony niezale¿nie sterowanym, wysokiej 
     jakoœci systemem kolumn g³oœnikowych FRONTFILL - zalecane, aby tej samej firmy co g³ówne
     nag³oœnienie.
6.  Sektory boczne powinny byæ nag³oœnione oddzielnie sterowanym systemem “OUTFILL”
     o mocy adekwatnej do nag³aœnianego obszaru, obliczonej programem wymienionym w pkt. 8.
     (tej samej firmy co g³ówne nag³oœnienie!)
7.  Wymiary widowni d³u¿sze ni¿ 80 m koniecznie wymagaj¹ zastosowania systemu linii opóŸniaj¹cej
     “DELAY LINE”.
8. Konfiguracjê aparatury dla potrzeb koncertu nale¿y opracowaæ w odpowiednim, dedykowanym
    dla danego systemu dŸwiêkowego programie symulacyjnym ( np.EASE, FOCUS, SOUNDVISION,
     MAPPONLINE, LACK, itp.).

                                               KONSOLETA MIKSERSKA  FOH
1. Mikser dŸwiêku umo¿liwiaj¹cy przyjêcie minimum 48 kana³ów mikrofonowych 8 xAUX, 8 x VCA
    GROUPS, 4 punktowa korekcja barwy w tym 2 korekty z parametryczn¹ regulacj¹ barwy w kanale.
    Oddzielne zasilanie “phantom” na ka¿dym kanale.
2. Preferowane s¹ profesjonalne cyfrowe konsolety dŸwiêku z pamiêci¹ “GAIN”,dedykowane do pracy 
    “live” (tylko !!! - YAMAHA PM5D-RH  lub SOUNDCRAFT  Vi6, Vi4) 
    - 

3. Na  koncertach plenerowych konsoleta powinna byæ usytuowana w odleg³oœci pomniêdzy 37-43 m.
    centralnie w osi sceny, na podeœcie nie wy¿szym ni¿ 0,3 m. 
4. W halach i salach koncertowych konsoleta powinna byæ ustawiona w osi symetrii sceny. Wykluczone
    jest umieszczenie miksera z boku sali, pod balkonami oraz we wnêkach.

                                                     PROCESOR G£OŒNIKOWY 
   Dedykowany wy³¹cznie do danej aparatury cyfrowy procesor g³oœnikowy (o ile Presety nie s¹ zapisane
   w DSP wzmacniaczy), b¹dŸ procesor uznanych firm ( DOLBY LAKE, XTA , BSS, KLARK TEKNIK,
   DBX, MEYERSOUND, GALILEO).

                                                         WZMACNIACZE  MOCY
   Wy³¹cznie odpowiednio wysokiej klasy wzmacniacze mocy renomowanych firm serii PROFFESIONAL,
   dedykowane dla danej aparatury wykorzystywanej podczas koncertu.

                                   SYSTEM ROZDZIA£U I DYSTRYBUCJI DZWIÊKU
  Niezbêdny jest profesjonalny system rozdzia³u i dystrybucji dŸwiêku, gwarantuj¹cy wielokana³owe
 (min. 48 kana³y) dostarczenie wszystkich Ÿróde³ dŸwiêku dla konsolety FOH oraz MON.
  W trudnych warunkach zachodzi koniecznoœæ separowania galwanicznego (transformatory).
  Preferowane s¹ aktywne “splittery”. Urz¹dzenia musz¹ zapewniaæ odbiór czystego, wolnego od 
  przydŸwiêków, wszelkich zak³óceñ i przesterowñ wielokana³owego sygna³u.

                                     URZ¥DZENIA DO ODTWARZANIA  DZWIÊKU
   Dopuszczalne s¹ wy³acznie urz¹dzenia dedykowane do zastosowñ profesjonalnych
     1 x Professional CD - PLAYER
  
       
          
 

UWAGA!

UWAGA! U¿ycie innych konsolet wymaga akceptacji realizatora dŸwiêku FOH
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                                                     SYSTEM  ODS£UCHOWY (MON)

                                                        KONSOLETA MONITOROWA
  1.  Mikser ods³uchowy minimum 32 kana³y mikrofonowe, minimum 12 x AUX, cztero punktowa barwa 
       dŸwiêku, w tym dwa korektory z parametryczn¹ regulacj¹ barwy w kanale.
   2.  Preferowane s¹ profesjonalne cyfrowe konsolety dŸwiêku z pamiêci¹ “ GAIN”, dedykowane do pracy 
        “live” (YAMAHA PM5D - RH,M7CL48, SOUNDCRAFT Vi4/vI6, )
    
     Nie bêd¹ akceptowane niskobud¿etowe i inne sto³y mikserskie, bez wzglêdu na markê.
   3.  Miejsce miksera MON musi byæ  z prawej strony sceny (patrz¹c od frontu) - zgodnie z rys. ze str.7.

                                                         KOLUMNY ODS£UCHOWE
         Dopuszczalne s¹ wy³¹cznie wysokiej klasy modele kolumn  przeznaczonych do profesjonalnych   
         zastosowañ klasy firm D&B, EAW, JBL, L’ACOUSTICS, MARTIN AUDIO, MEYERSOUND, 
         - WA¯NE!!!
   SIDE FILLS: (2 szt na stronê = 4 szt) z systemowymi subbasami;
                      oparte na g³oœnikach 2 x 12” lub 1 x 15” + driver min. 3” (wyjœcie min 1,4”) - z tym 
                      zastrze¿eniem, ¿e jedna kolumna w/g. fabrycznych parametrów technicznych, bêdzie mog³a
                      wytworzyæ ciœnienie akustyczne nie ni¿sze ni¿ 136 dB SPL Peak w paœmie 150Hz ~8kHz;
   WEDGES:  (12 szt. a w przypadku plenerów 14 szt. w  tym jedna szt.  z dope³nieniem kolumny 
                      subbasowej jako drumfill) zbudowane na g³oœnikach 2 x 12” lub 1 x 15” + driver min. 3” 
                     (wyjœcie min 1,4”) - z tym zastrze¿eniem, ¿e jedna kolumna w/g. fabrycznych parametrów 
                      technicznych, bêdzie mog³a wytworzyæ ciœnienie akustyczne nie ni¿sze ni¿ 136 dB SPL 
                     Peak w paœmie 350Hz ~8kHz;
   SUBBAS:  1 x 18” lub 2 x 15” - na Drumfill jako dope³nienie kolumny szerokopasmowej) aktywny lub 
                     pasywny, który w/g  parametrów fabrycznych bêdzie móg³ wytworzyæ ciœnienie akustyczne 
                     nie ni¿sze ni¿ 133 dB SPL Peak w paœmie 40~80 Hz.
                                                                                       x 1 szt.
                                                           SYSTEM  DOUSZNY 
      Przed koncertem nale¿y skontaktowaæ siê z “realizatorem MON” zespo³u w celu ustalenia systemu
      1 kpl/ch   SENNHEISER IEM 300, SHURE PSM700 lub wy¿sze modele wymienionych firm.

      UWAGA! Wymagany jest akustyczny parawan plexi - przeŸroczysty min. 5 elementów.

       W przypadku niejasnoœci lub pytañ 
       dotycz¹cych  systemu monitorowego 
       konieczny jest kontakt z realizatorem
       MON zespo³u,  Robertem Torzem. 

UWAGA!

- wed³ug podanych poni¿ej parametrów u¿ytkowych 
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                                                                 MIKROFONY
   Mikrofony oraz DI-boxy (lub ich odpowiedniki) nie mog¹ byæ ni¿szej klasy ni¿ te, które  podane s¹
   poni¿ej w input liœcie:
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Lp.   •ród³o dŸwiêku               Mikrofon                                  House     Mon
1                 Kick                         EV N/ D 868/ B 52                                 Gate        Gate
2                Sn Top                              SM 57                

3             Sn Bottom                           SM 57        

4                 Sn 2                                SM 57                                            Gate        Gate

5                 H-H                        AKG C 451/ SM 81        

6           Rack tom 1         MD 421/ N / D 408 / e 904/BETA 98                Gate         Gate
7           Rack tom 2         MD 421/ N / D 408 / e 904/BETA 98                Gate         Gate

8           Rack tom 3         MD 421/ N / D 408 / e 904/ BETA 98               Gate         Gate

9           Floor tom 1         MD 421/ N / D 408 / e 904/BETA 98                Gate         Gate

10         Floor tom 2         MD 421/ N / D 408 / e 904/BETA 98                Gate         Gate

11               O -H                     C 451/414/ SM 81        

12               O -H                     C 451/414/ SM 81        

13         Bass clear                  BSS AR 133 active DI                             Comp            

14         Bass mix                    BSS AR 133 active DI                             Comp            

15         Guitar left                   SENNHEISER e 906        

16         Guitar right                 SENNHEISER e 906        

17         Guitar acc                  BSS AR 133 active DI                             Comp       Comp      
18        Voc 1 (L Guit)                          SM 58                                         Comp       Comp      

19        Voc 2 (R Guit)                          SM 58                                         Comp       Comp      

20        Voc 3 (Bass)                            SM 58                                         Comp       Comp      

21        Voc  (central)                          SM 58                                         Comp       Comp      
22        Voc (rezerw)                            SM 58                        

23        Tamb / Cymball                        SM 81                        

24      House talk back                                        

25      PC komp FOH              BSS AR 133 activ DI                                        

Ver. 7.1

26      PC komp FOH              BSS AR 133 activ DI                                        

27      CD FOH                        BSS AR 133 activ DI                                        

28      CD FOH                        BSS AR 133 activ DI                                        
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                                                         Zasilanie (dŸwiêk)

Do zasilania aparatury nag³oœnieniowej organizator koncertu, po uprzednie konsultacji z firm¹
dostarczaj¹c¹ nag³oœnienie, powinien zapewniæ odpowiedniej mocy agregat pr¹dotwórczy
do wykorzystania wy³¹cznie dla potrzeb nag³oœnienia. U¿ycie stacjonarnego przy³¹cza energe-
tycznego wymaga wyraŸnej akceptacji firmy nag³aœniaj¹cej.
1.   Napiêcie dostarczane do zasilania nag³oœnienia oraz niezbêdne dla prawid³owego zasilania
      BACK - LINE  muzyków zespo³u PERFECT powinno byæ stabilne tzn. Nie spadaæ (przy 
      pe³nym szybkozmiennym obci¹¿eniu) podczas koncertu poni¿ej 210 V. Nie spe³nienie
      tego warunku mo¿e uniemo¿liwiæ koncert zespo³u.
2.   Zasilanie dla nag³oœnienia musi byæ bezwzglêdnie niezale¿ne i odrêbne od zasilania 
      oœwietlenia estradowego, gastronomii i innych tego typu odbiorców energii elektrycznej.
3.   Aparatura nag³oœnieniowa i back - line  powinny byæ zasilane z tego samego Ÿród³a 
      umo¿liwiaj¹cego odpowiedni pobór mocy - adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.
4.   Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzglêdnie 
      wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Dla zasilania z jednej 
      fazy jest to: faza, zero robocze i uziemienie. Dla trójfazowego: trzy fazy, zero robocze 
      i uziemienie.
5.   Firma nag³oœnieniowa zobowi¹zana jest do przygotowania instalacji elektrycznej (zgodnej 
      z rysunkiem ze strony 7-ej) do pod³¹czenia sprzêtu muzyków zespo³u PERFECT (Backline).
6.   Urz¹dzenia zasilaj¹ce: piony, rozdzielnie, podrozdzielnie musz¹ posiadaæ aktualne atesty,
      dopuszczaj¹ce je do eksploatacji.
7.   Organizator koncertu zatrudniaj¹c firmê nag³oœnieniow¹ oraz firmê dostarczaj¹c¹ energiê
      elektryczn¹ bierze na siebie ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo wykonawców, 
      realizatorów, i techników zespo³u podczas prób i koncertu zespo³u PERFECT.

1.  Aparatura nag³oœnieniowa powinna byæ uruchomiona i sprawdzona na oko³o 1 godziny
     przed prób¹.
2.  System nag³oœnieniowy musi byæ bezwzglêdnie wolny od brumów i przydŸwiêków
3.  Instalacja elektryczna musi byæ bezwzglêdnie sprawna, sprawdzona na okolicznoœæ
     zaistnienia niebezpieczeñstwa pora¿enia pr¹dem elektrycznym, zaopatrzona w zabezpieczenia
     ró¿nicowopr¹dowe na ka¿dym obwodzie wyjœciowym na scenie.
4.   Wszystkie gniazdka sieciowe udostêpnione na scenie powinny byæ zaopatrzone 
      w bolec uziemiaj¹cy 

    Wszelkie  zmiany dotycz¹ce ridera nag³oœnieniowego musz¹ mieæ akceptacjê 
    realizatora dŸwiêku FOH zespo³u,  Jerzego Oliwy. Do niego proszê kierowaæ 
    pytania zwi¹zane z riderem.
 
 

UWAGA!
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                                                                 Scena

 Scena potrzebna do koncertu zespo³u PERFECT  powinna byæ czysta i wolna od zbêdnych
 rzeczy, reklam, napisów. Wszystkie niezbêdne  rzeczy (skrzynie, konstrukcje, podesty itp.) 
 znajduj¹ce siê na scenie podczas próby i koncertu zespo³u Perfect musz¹ byæ wys³oniête 
 czarnym materia³em.
 Scena  powinna byæ wykona w/g rysunku ze str. 8. Minimalne wymiary  dla zespo³u Perfect to:
         wymiary sceny:          1000 cm x 800 cm - wys 160 (200) cm
                     wybieg:             200 cm x 200 cm
podest pod perkusje:           300 cm x 200 cm - wys 40 (60)cm.
(W przypadku wystêpu wiêkszej iloœci zespo³ów na scenie, wymagany jest ruchomy podest pod 
perkusje wyposa¿ony w ko³a z hamulcami a scena powinna byæ odpowiednio rozbudowana).
Podest pod mix. Monitorowy: 300 cm x 300 cm
Scena powinna byæ:
- Wypoziomowana i stabilna.
- Wykonana z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP. 
- Wyposa¿ona w schody z berierk¹ umo¿liwiaj¹ce bezproblemowe wejœcie z obu stron na scenê.
- Powierzchnia sceny powinna byæ wykonana lub obita z antypoœlizgowego materia³u 
  ( czarny - matowy).
- Scena musi byæ wys³oniêta czarnym matowym nie przeœwituj¹cym materia³em z czteroma
   bocznymi kulisamzawieszonymi - zgodnie z rys ze str. 7, 8, 13.
- W przypadku koncertów plenerowych wymagane jest zadaszenie i os³oniêcie (zabezpieczenie) 
  sceny w tym jej boków przed: wiatrem, s³oñcem,deszczem.
 - Dojazd do sceny powinien umo¿liwiaæ bezpoœredni podjazd samochodem typu Mercedes
   Sprinter, tak aby miêdzy samochodem a scen¹ mo¿liwe by³o po³o¿enie trapu w  celu
   roz³adunku instrumentów. 
- Wymagany jest stack frontowy FOH, dwupoziomowy o wymiarach min. 5 x3 m, w po³owie 
  dzielony na: mikser dŸwiêkowy na wys. 0,3 cm oraz miksery oœwietleniowy i multimediów na 
  wys. 0,8 m, ustawiony centralnie do osi sceny w odleg³oœci 37- 43 m od sceny. W przypadku 
  koncertów plenerowych musi on byæ profesjonalnie zadaszony i os³oniêty od deszczu. 

                                                               KONSTRUKCJA

1. Konstrukcja potrzebna do podwieszenia oœwietlenia powinna posiadaæ aktualny atest 
    dopuszczaj¹cy j¹ do eksploatacji. 
2. Konstrukcja powinna byæ stabilna i postawiona  w/g planów ze str. 8, 9 (trass nr.3 nie mo¿e byæ
    zamontowany wy¿ej ni¿ trass nr 2 - œrodkowy!) i (przeœwit miêdzy górn¹ krawêdzi¹ sceny  
    a doln¹ krawêdzi¹ frontowego trassu nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 600 cm).
3. Tylnia krata (trass nr. 4) przeznaczona jest do podwieszenia czarnego horyzontu oraz (przy 
    odpowiedniej wytrzyma³oœci konstrukcji) do podwieszenia ekranu LED o wadze 1000 kg.
4.  Niedopuszczalne jest wieszanie reklam, banerów, itp. W œwietle sceny lub na horyzoncie.
5.  Konstrukcja przeznaczona dla oœwietlenia musi byæ niezale¿na od nag³oœnienia.

Pytania dotycz¹ce sceny i multimedii proszê
kierowaæ do Wies³awa Janiszewskiego lub 
Adama Ksi¹¿ka.
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                                                                MULTIMEDIA

Wymagane s¹:
 
- Jeden ekran Led SMD  z niezbêdnymi akcesoriami do wypuszczania wizualizacji 
   o parametrach nie gorszych ni¿: Raster  P 10 mm, jasnoœæ >1500 cd/m2 i wymiarach 
   400 cm x 300 cm z w³asn¹ konstrukcj¹ do jego w³aœciwego podwieszenia i zainstalowany 
   zgodnie z rysunkiem ze str.8 i 9 
-  Cztery efektowe ekrany diodowe SMD, minimum P 16 wraz  z niezbêdnymi akcesoriami do 
    wypuszczania wizualizacji o wymiarach 120cm x 360 cm .
    Ekrany te s¹  podwieszone do konstrukcji  zgodnie z rysunkami ze stron 8 i 9
- Ekrany Led powinny byæ pod³¹czone jako minimum dwa ekrany w kolejnoœci jak na rys ze str.13:
      1 - ekran g³ówny
      2 - cztery ekrany boczne adresowane kolejno od lewej strony sceny
     

   Wizualizacje wypuszczane s¹ z F.O.H - a,  za  pomoc¹ jednego mediaserwera (Arkaos PRO) 
   po³¹czonego z konsolet¹ oœwietleniow¹ Grand MA 2

W przypadku u¿ywania dodatkowych  ekranów  na potrzeby przekazu “life” , konsoleta potrzebna 
do obs³ugi w/w musi siê znajdowaæ w bliskiej odleg³oœci od konsolety oœwietleniowej.

Wymagany jest kontakt z realizatorem oœwietlenia zespo³u.

Ver. 7.1
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                                                                 OŒWIETLENIE  
 Wymagany jest  kontakt firmy zapewniaj¹cej oœwietlenie z realizatorem œwiat³a zespo³u Perfect w celu 
 omówienia adresowania urz¹dzeñ, ustalenia wersji oprogramowania sto³u itp.
 Przygotowanie oœwietlenia do koncertu (programowanie) trwa ok 4 godziny.
 Rozmieszczenie urz¹dzeñ oœwietleniowych przedstawiaj¹ rysunki ze stron 13, 14, 15, 16.
 Kolejnoœæ adresowania (Patch) urz¹dzeñ w/g numeracji urz¹dzeñ ze str. 14 i 15.                                       
                                                               ZASILANIE (œwiat³o i multimedia)
1.  Do zasilania aparatury oœwietleniowej i multimedii organizator koncertu, po uprzedniej konsultacji 
    z firm¹ dostarczaj¹c¹ oœwietlenie i multimedia, powinien zapewniæ niezale¿ne  i stabilne przy³¹cze 
    elektryczne. Szacunkowa moc  to ok. 60 kW. zabezpieczona  bezpiecznikami  min. 3 x 120 A. 
2. Rozdzielnie oœwietleniowe i “dimmery” nie mog¹ byæ usytuowane w bliskiej odleg³oœci wzmacniaczy
    nag³oœnieniowych i gitarowych.
3. Wszystkie urz¹dzenia zasilaj¹ce, piony, rozdzielnie, dimmery powinny posiadaæ aktualny atest 
    dopuszczaj¹cy je do eksploatacji.
4. Miejsce  na  którym znajduje siê scena  powinno  byæ  na czas koncertu zaciemnione
    (wy³¹czone latarnie !!!)                                                     
                                                     KONSOLETA OŒWIETLENIOWA
1. Do obs³ugi œwiate³ potrzebna jest konsoleta oœwietleniowa typu: Grand MA Lighting2 full, light 
2. Na czas programowania  œwiate³, konsoleta oœwietleniowa musi byæ ustawiona  z przodu,
    centralnie do osi sceny, na poziomie “0”.
3. W czasie koncertu wymagany jest kontakt radiowy realizatora z operatorami spotów.                                                               
                                                                      DYMY
1. Maszyny do wytwarzania dymów(typu HAZER) powinny byæ usytuowane tak aby mog³y  wytworzyæ
    “mg³ê” na scenie, nie przeszkadzaj¹c przy tym muzykom w graniu (nie mog¹ byæ skierowane 
    bezpoœrednio w muzyków lub instrumenty muzyczne).
2. Maszyny do dymów musz¹ mieæ p³ynn¹ regulacjê intensywnoœci dymienia.
3. P³yny do wytwarzania dymów powinny byæ bezwonne i posiadaæ odpowiedni atest.
4. Preferowanymi urz¹dzeniami do wytwarzania dymu s¹: MDG Atmosphere APS 
5. Nieakceptowane s¹ maszyny do dymu typu JEM ZR 33, 22, 12 itp.!!!
                                                                        SPOT
 Spot (reflektor prowadz¹cy) powinien byæ ustawiony centralnie do sceny, na podwy¿szeniu (podeœcie)
 tak aby móg³ ponad publicznoœci¹, swobodnie œwieciæ na scenê. Niezbêdny jest kontakt radiowy 
 pomiêdzy realizatorem oœwietlenia a operatorem spota

                                                               Lista sprzêtu 
      

 1.  10   x Clay Paky Alpha Beam  300 mode ST         
 2.  15   x Robe Robin 600 Led Wash mode 2 (ew. Mac Aura)

 3.    8   x Robe Robin MMX Spot mode 3, Claypaky Alpha Spot QWO vector
               (ew. po uzgodnieniu z realizatorem oœwietlenia Mac, Robe, ClayPaky  700)
 4.    8  x Led Par 64 
 5.   5   x Martin Atomic 3000 4 ch + 5 x statyw
 6. 14   x Showtec Sunstripe 10 ch
 7.   1   x Robert Juliat Follow Spot 2500 Cyrano + filtr CTO!
 8.   2   x Hazer MDG + wentylatory
 9.   1   x Ekran Led 4x3m P10
10.  4   x Ekran Led 1,2 x 3,6  P16
11.  6 x Blinders 
12.  Czarny horyzont +  4 x kulisy

Wszelkie niejasnoœci dotycz¹ce oœwietlenia 
lub ewentualne zamiany urz¹dzeñ na inne, 
s¹ mo¿liwe  tylko po uzgodnieniu z 
realizatorem oœwietlenia Adamem Ksi¹¿kiem.
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