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Pódium
Minimální rozměry 6x4m (čistý prostor pro kapelu). Praktikábl pod bicí, nejméně
rozměru 3x2m, výška cca 40cm (není nezbytně nutný, nicméně byli bychom velmi
rádi). Bubeník s sebou vozí vlastní koberec. Kapela s sebou vozí backdrop plachtu
o rozměrech 6x4m. Pokud to jen bude možné, prosíme o umožnění umístění této
plachty za kapelu (backdrop truss). V průběhu zvukové zkoušky technici většinou
natahují před kapelu vlastní oponu. Kapela vozí dva „ego risery“, které staví na
přední hranu pódia (vizte stage plan).
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Elektrické rozvody
Používáme standardní elektrické rozvody o napětí 230V se střídavým proudem o
frekvenci 50 Hz, zásuvky dle české normy ČSN či německé Schuko. Rozvody musí
být v perfektním stavu, uzemněné a zabezpečené proudovým chráničem. V případě
poškození techniky kapely z důvodu špatné elektroinstalace (např. špatné
uzemnění, přepětí, podpětí apod.) jde toto k tíži pořadatele.
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Zvuková aparatura
Profesionální PA systém schopný vytvořit v místě FOH akustický tlak nejméně
100 dB(A) bez slyšitelného zkreslení. Preferujeme aparatury renomovaných značek
(Adamson, L'Acoustic, Meyer sound, D&B, Nexo, EAW, RCF, KV2, ElectroVoice,
apod.), nejméně třípásmové a s aktivním dělením frekvencí. Nicméně raději než
„přetížené plastové aktivky“ známého výrobce spíše oceníme dobře nastavený a
dobře hrající systém „vlastní“ výroby. Mějte, prosím, na paměti, že kapela hraje
hlasitou metalovou hudbu. Hlubokotónové reproduktory jsou nutností a jejich
správné „srovnání“ se středovýškovými a výškovými reproduktory taktéž.
(Omlouváme se všem pořadatelům a zvukařům, pro které je tohle samozřejmost,
ale už jsme zažili ledasco.)
Kapela jezdí ve dvou “konfiguracích”. S vlastním zvukařem a vlastním pultem,
mikrofony, atd., a bez vlastního zvukaře.
V případě vystoupení s vlastním zvukařem:
Kapela si přiveze:
•

digitální pult Midas M32R

•

digitální stagebox Midas DL32

•

analogový párák k bicím

•

vlastní mikrofony

•

nástroje, muzikanty a další důležité jedince

•

3 vlastní IN EAR monitory (2 bezdrátové)

Kapela potřebuje:
•

propojení FOH a pódia pomocí kabelu CAT 5e s konektory Ethercon !!!POUZE STÍNĚNÝ STP KABEL!!! - o maximální délce 70m

•

mikrofonní stojany dle stageplanu

•

kabely dle stageplanu

•

jeden odposlechový reprobox

Připojení do Vašeho systému můžeme provést v FOH nebo ze stageboxu na pódiu.
Preferujeme připojení přímo do systémového procesoru pomocí 2x XLR (levá,
pravá)
V případě vystoupení bez vlastního zvukaře:
V takovém případě se náš zvukař předem spojí s Vaším zvukařem a domluví se.
Každopádně bude třeba dodržet technický rider pro případ koncertu bez vlastního
zvukaře.

4

Světla
Kapela jezdí bez vlastního osvětlovače. Pro vystoupení postačí pravděpodobně
standardní světelný park dostupný v místě konání koncertu, adekvátní k pódiu.
Pokud není na místě přítomen osvětlovač, dáváme přednost spíše hezkému
statickému nasvícení scény, než zuřivě blikajícím automatickým či „diskotékovým“
efektům. Kapela si s sebou vozí vlastní část efektových světel jako součást scény.
Jedná se o 6ks truss sloupů o výšce 2,2m na kovových podstavách. Světla jsou
řízena autonomním systémem pomocí DMX protokolu.
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Stageplan + input list
Vizte samostatnou přílohu pro obě varianty koncertu.
Pozn.: V případě menších klubů (pro cca 200 návštěvníků) lze vynechat overhead
mikrofony u bicí soupravy, dle domluvy.
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Závěrem
V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte prosím zvukaře nebo managera kapely:
Zvukař: Zdeněk Horák, +420 737 379 269, zdenek.horak@enjoyproduction.cz
Manager: František Švec, +420 602 453 805, fantom.sro@seznam.cz
Zvukař kapely velmi ocení, když mu Váš zvukař dopředu zavolá a popovídají si.
Zvukaři jsou obecně zvláštní lidé, ale ten náš je většinou celkem komunikativní a
často ho ani nemusíme držet v kleci. Krmíme jej střídmě, aby nám nezvlčel.
Děkujeme.
Tyto technické podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich nedodržení
může být v krajním případě důvodem ke zrušení vystoupení skupiny.
Děkujeme za pochopení a za pozornost.
Tešíme se na setkání a na pořádnou pařbu.
Tým Hand Grenade

