
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDER TECHNICZNY ZESPOŁU STRANGE 
 
 

Niniejszy dokument zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące obsługi technicznej oraz 
garderoby, podczas występu zespołu STRANGE. Prosimy o uważne zapoznanie się i kontakt w celu 

potwierdzenia zgodności, bądź przedyskutowanie ewentualnych zmian (adres w stopce). Zespół 
występuje w składzie sześcioosobowym.  

Całość realizacji tak FOH jak i MON powierzamy w ręce (oraz uszy) firmy/ekipy obsługującej 
wydarzenie, dlatego poniżej zawarliśmy wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające 

bezproblemowe przeprowadzenie realizacji przez technikę, a nam gwarantujące komfort pracy. 
 

1. SCENA 
 

Na potrzeby koncertu zespołu STRANGE, wymagana jest stabilna, sucha i bezpieczna scena w 
rozmiarze 6x6m. W przypadku plenerów, prosimy o stabilny podest dla perkusisty o minimalnym 

wymiarze 2x2m na nogach 40cm. Wszystkie przewody, zarówno zasilające jak i sygnałowe, 
prosimy prowadzić obrzeżem sceny, a w newralgicznych miejscach zabezpieczyć przejazdami 

kablowymi. W przypadku koncertów plenerowych, prosimy również o szczególną uwagę względem 
zabezpieczenia sceny (w tym instrumentów i sprzętu zespołu) od warunków atmosferycznych.  
Prosimy technikę sceny o pomoc we wniesieniu backline zespołu na scenę, za co z 

góry dziękujemy 


 

2. SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY 
 

Niezależnie od miejsca koncertu, system nagłośnieniowy powinien być bezwzględnie STEREO, 
wyprodukowany przez uznaną firmę. Musi zapewniać możliwie najlepsze pokrycie całej widowni 

(również na wszelkiego rodzaju balkonach oraz pod nimi). Moc zestawu oraz jego zasięg, powinny 
być optymalnie dobrane do jej rozmiaru oraz ilości słuchaczy. System bezwzględnie sprawny, 

wolny od szumów i przydźwięków, gotowy do próby przed przyjazdem zespołu na montaż 
backline.



3. MIKSER FRONTOWY 
 

Do realizacji naszego pełnego składu prosimy o zarezerwowanie 19 kanałów 
(w przypadku konsoli analogowej). Jeżeli do obsługi naszego koncertu będzie 

wykorzystywana konsoleta cyfrowa, prosimy aby był to mikser o uznanej reputacji, a 
nader wszystko sprawny. Wszelkie informacje odnośnie sygnałów ze sceny oraz 

sugerowanych przez nas mikrofonów, znajdują się poniżej w planie sceny. 
 
 
 

 

4. MIKSER MONITOROWY 
 

Konsoleta monitorowa najchętniej cyfrowa z uwagi na możliwość zapamiętania 
ustawień. W przypadku analogowej j.w. prosimy o zarezerwowanie na potrzeby 

realizacji monitorów zespołu STRANGE 18 kanałów. Prosimy o jednakowe sprawne 
monitory podłogowe, uznanej marki. Wokaliści i basista dopuszczają monitorowanie 

w postaci „ucha” i posiadają indywidualne przewodowe zestawy odsłuchowe 
(prosimy zabezpieczyć przewody XLR). Dodatkowo dla perkusisty będzie mile 

widziany odsłuch typu drummfill. 
 

 

5. WARUNKI INSTALACYJNE 
 

Zespół potrzebuje 90 minut na zainstalowanie się na scenie oraz soundcheck. 
W czasie próby zespołu Strange na scenie nie mogą przebywać osoby trzecie, oraz nie 

mogą odbywać się na niej żadne formy artystyczne, konkursy, pokazy, prezentacje 
itd. Przerwa pomiędzy próbą a koncertem nie może być krótsza niż 30 minut. 

 

 
6. WARUNKI BYTOWE 
 

Prosimy o zapewnienie zespołowi zamykanego suchego, oświetlonego pomieszczenia 
w pobliżu sceny z minimum czterema gniazdkami 230 V, dużym lustrem i dostępem 

do toalety zaopatrzonej w mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy. W 
pomieszczeniu powinno znajdować się sześć krzeseł oraz stół, kilka wieszaków na 

ubrania i kosz na śmieci. Prosimy przygotować 12 butelek 0,5 l niegazowanej wody 
mineralnej oraz 6 butelek 0,5 l gazowanej wody mineralnej w temperaturze 

pokojowej, dwie schłodzone butelki 1 l coca-cola zero, 4 schłodzone butelki piwa 
jasnego i butelkę o,5 l Jacka Danielsa oraz lód. Jeśli koncert odbywa się poza 

województwem śląskim prosimy o kanapki i słodkie przekąski. W razie zaistniałej 
potrzeby warunki dotyczące noclegu zespołu będą omawiane każdorazowo 

indywidualnie 
 

 



PLAN SCENY STRANGE – KONCERT ELEKTRYCZNY 

 

INPUT LISTA 
DRUMM SET  MIKROFONY  INDYWIDUALNE 

SYSTEMY 

ODSŁUCHU  
FX DIRECT BOX MONITORY STATYWY  

 
1.Bass drum – ( Beta 52) 

2. Snare - ( SM57 ; i5) 

3. Hi – Heat – (SM 81)  

4.Tom 1 – ( e904 ; e604) 

5. Tom 2 – (e 904 ; e604) 

6. Floor Tom – (e904 ; e604) 

7. Ride – (sm57) 

8.OH  L – (SM81 ; NT5) 

9.OH  R – (SM81 ; NT5) 

 

 

10. Bass – (ATM 350) 

11. Guitar L –( SM57) 

12. Guitar R – (SM 57) 

13. Voc Artur – (SM 58) 

14. Voc Edyta – (SM 58) 

 

A – Behringer P2 

E – Behringer P2 

M – Behringer P2 

1.Drumm Plate 

2. Voc – reverb / hall 

3. Tap Delay 

Acoustic guitar 

Piano 

Bass 

5. Drumm Fill 

1. Monitor  

2. Monitor 

3. Monitor 

4. Monitor 

6. Monitor 

3x pcs short 

2x psc long 

 

 



PLAN SCENY STRANGE – KONCERT AKUSTYCZNY  

 

INPUT LISTA 
CAJON MIKROFONY  FX DIRECT BOX MONITORY STATYWY  

 
2. Cajon (  e904) 

 

 

3.. Bass – (ATM 350) 

11. Guitar L –( SM57) 

12. Voc Artur – (SM 58) 

14. Voc Edyta – (SM 58) 

 

1. Voc – reverb / hall 

2. Tap Delay 

Piano 

Bass 

1. Monitor  

2. Monitor 

3. Monitor 

 

3x pcs short 

2x psc long 

 

 


