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RIDER TECHNICZNY 

Ania Rusowicz
Aktualizacja: 10.07.2018

Po zapoznaniu się z riderem proszę o kontakt telefoniczny. Jakiekolwiek zmiany muszą 
być uzgodnione z realizatorem i potwierdzone e-mailowo. W przypadku braku kontaktu, 
wszystkie wymagania ridera będą egzekwowane. 

PA
System nagłośnieniowy musi zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem całej widowni. 
Dotyczy to również niskich częstotliwości. Jeśli główny system nie zapewnia identycznej 
jakości dźwięku na całym audytorium, niezbędne outfille, frontill lub inne dodatkowe strefy 
nagłośnienia. Wszystkie elementy nagłośnienia muszą być odpowiednio zestrojone 
fazowo. Moc systemu adekwatna do przestrzeni. Nagłośnienie musi grać równo całym 
słyszalnym pasmem. 
Sygnały do procesora to L, R, Sub i ewentualnie frontfill. 
Brum i przydźwięki nie będą akceptowane. 
System sprawny, uruchomiony i skalibrowany przez wykwalifikowany personel 
przed przyjazdem ekipy technicznej zespołu.

FOH
Preferowana konsoleta: Yamaha CL5.
Na stanowisku FOH potrzebny będzie wysoki statyw mikrofonowy, stolik pod interfejs, 
mikrofon talkbackowy,  3 gniazda zasilające i 5 krótkich kabli XLR (3-5 m.)
Stanowisko FOH centralnie przed sceną, w połowie długości audytorium, odseparowane 
bramkami od publiczności. W przypadku pleneru pod zadaszeniem i na podeście, 
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi w tym przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 

MONITORY
Zespół potrzebuje 6 wysokiej klasy monitorów (wszystkie takie same) i DRUMFILL. Zespół 
przywozi IEM stereo Ani, którego użycie zależy od panujących warunków akustycznych.
Zespół nie posiada własnego monitorowca - prosimy o obecność kompetentnego 
realizatora na miejscu.
Wyjścia do monitorów:

System monitorowy musi być zainstalowany, uruchomiony i sprawdzony przed 
przyjazdem zespołu.

1 DRUMS DRUMFILL

2 BASS WEDGE

3 GUIT WEDGE

4 SAX WEDGE

5 TRUMP WEDGE

6 ANIA 2 X WEDGE

   7/8 ANIA IEM STEREO - WŁASNY
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DODATKOWO
Wszystkie wymienione w input liście mikrofony do wyłącznej dyspozycji zespołu. Statywy, 
pedalboardy i monitory nie mogą być przestawiane po próbie. W sytuacji festiwalowej 
miejsce ustawienia statywów wokalowych, pedalboardów i monitorów musi być oznaczone 
w sposób umożliwiający powrót do ustawień z próby. 
Scena: Minimalne wymiary sceny to 6m x 4m (szer. x głęb.). W przypadku koncertu 
plenerowego scena zadaszona,  obudowana z trzech stron oraz zabezpieczona przed 
deszczem i wiatrem. Scena musi być równa, stabilna i czysta, jej krawędzie muszą być 
wyraźnie zaznaczone a droga na nią prowadząca (w tym schody) wyraźnie oznaczona i 
oświetlona. Sprzęt innych wykonawców nie może utrudniać poruszania się na scenie 
muzykom i obsłudze technicznej zespołu. 
Risery: Niezbędne są dwa risery o wysokości 40 cm - 2x2m -  stojące w tylnej części 
sceny, jeden po lewej, drugi na środku.
Próba: Minimalny czas niezbędny do przeprowadzenia próby to 2,5h. Zespół potrzebuje 
ok. 30 minut na zdemontowanie po koncercie backlineu. Jeśli nie ma możliwości 
spokojnego spakowania sprzętu na scenie, prosimy o pomoc w jego zniesieniu w suche i 
bezpieczne miejsce. Przed próbą i po koncercie potrzebujemy pomocy dwóch 
stagehandsów.
Przestrzeń zajmowana przez widzów musi być jasno określona w sposób umożliwiający 
zaplanowanie pełnego pokrycia dźwiękiem. 
W trakcie próby i koncertu niezbędna jest obecność inżyniera systemu nagłośnieniowego, 
osoby odpowiadającej za zasilanie i technika.
Próba i koncert nie mogą być zakłócane przez dźwięki dochodzące z innych scen. 
Po zapoznaniu się z riderem proszę o kontakt. Potrzebuję informacji na temat 
wielkości i usytuowaniu audytorium i systemu nagłośnieniowego.

Do usłyszenia

Realizator dźwięku:
Krzysztof Kilar
email. contact@kilarsound.com
tel. +48 668 137 528

Manager zespołu:
Hubert Gasiul
tel. +48 792 073 074
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NR INSTRUMENT MIKROFON STATYW

1 BD IN B91

2 BD OUT B52/ND868 mały statyw

3 SN TOP SM57 mały statyw

4 SN BOTTOM SM57 mały statyw

5 HH SM57/SM81 mały statyw

6 RACK TOM E904/E604

7 FLOOR TOM MD421/SM57/E604

8 OH L AKG414/AKG214/AT4040 duży statyw

9 OH R AKG414/AKG214/AT4040 duży statyw

10 BASS AMP XLR

11 BASS MIC RE20/MD421/SM57 mały statyw

12 EL GUIT E906 mały statyw

13 TRĄBKA ATM350

14 SAKSOFON RE20/MD421/AKG414 duży statyw

15 NORD L DI BOX mały statyw

16 NORD R DI BOX

17 THEREMIN DI BOX

18 VOC ANIA WŁASNY MIKROFON duży statyw

19 VOC SAKSOFON SM58 duży statyw

20 VOC GUIT SM58 duży statyw

21 VOC DRUMS SM58 duży statyw
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RUSOWICZ 

 

ŚWIATŁO 



Scena powinna być zadaszona, stabilna, sucha i w pełni 
przygotowana pod względem bezpieczeństwa. 
Wymagane są aktualne atesty. Scena powinna być 
wysłonięta z trzech stron materiałem o kolorze czarnym.  
 
Prosimy o oklejenie taśmą fluorescencyjną miejsc 
niebezpiecznych i niewidocznych, bądź udostępnienie 
takiej taśmy ekipie technicznej.  
W świetle okna sceny, a zwłaszcza w jej tle, bez zgody, 
nie mogą znajdować się żadne bannery reklamowe, ani 
inne odwracające uwagę elementy dekoracyjne.  
 
Stanowisko realizatora oświetlenia musi znajdować się 
w osi sceny, w odległości przynajmniej 25 metrów od 
sceny, jednak nie większej niż 50 metrów. Stanowisko 
realizatora światła musi znajdować się na odpowiednim 
podwyższeniu umożliwiającym pełną widoczność sceny 
mimo stojącej publiczności. 
 



Lista potrzebnego sprzętu oświetleniowego 

zapewnianego przez organizatora:  
 9x Robin Pointe  
15x Robin LW 600 / 800 
  4x blinder 
  2x Hazer + wiatrak, 
hazery powinny być uznanej marki oraz produkować 
bezwonny dym (!) na bazie wody. 
 4x atomic 3000 
 9x sunstrip active 10ch 
dodatkowo 4 kanałowy dimmer do podłączenia 
scenografii 
możliwość wpięcia do sygnału DMX podświetlanego 
statywu ze stałym adresem 1 ! 

 
- 1x konsola oświetleniowa Jands Vista S1  
  
  
 
KONTAKT Z REALIZATOREM  
Prosimy o potwierdzenie listy sprzętu 10 dni przed 
koncertem. 
Grzegorz Polak | 792 269 284 
polpolak@gmail.com 
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DARIA 
ZAWIAŁOW / 
HELSKINKI TOUR / 
2019

NINIEJSZY DOKUMENT JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY!!!

RIDER TECHNICZNY 

REALIZATOR DŹWIĘKU/ FOH
MAKSYMILIAN ZIĘBA
+48 606 821 820
maksymilian.zieba@gmail.com

REALIZATOR DŹWIĘKU /MON
MAREK HEIMBÜRGER
+48 600 737 779
heimburger.marek@gmail.com

REALIZATOR ŚWIATŁA /
MARCIN „PIŁA” GARDOCKI
+48 792 255 729
emg.lighting@gmail.com

TECHNIK /
TOMASZ MIĄDOWICZ
+48 607 869 363
tomasz.miadowicz@gmail.com

MANAGER /
RAFAŁ PODLEWSKI
+48 606 431 255
rafal@kayax.pl
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DARIA ZAWIAŁOW
WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. 02. 2019  

1. SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY 

• preferujemy d&b audiotechnik seria V, Y,Q + końcówki d&b D80/D20, L-Acoustic K2, Kara, Meyer 
• moc systemu powinna być dostosowana do audytorium i konsultowana każdorazowo z realizatorem 
• osobne sterowanie subbasem oraz frontfillem  
• system powinien być podwieszony w taki sposób aby pokrycie dźwiękiem było równomierne 
• w przypadku koncertów plenerowych i odbywających się w halach, system powinien być powieszony
• głośniki nie mogą być przysłonięte materiałami, siatkami reklamowymi, banerami,  chyba że owe 

materiały posiadają odpowiednie atesty i nie mają wpływu na jakość i charakterystykę dźwięku
• zarówno podczas próby jak i koncertu konieczna jest obecność ekipy nagłośnieniowej znającej system

2.    KONSOLETA FRONTOWA (FOH)

• Konsoleta frontowa A&H seria C od modelu C3500,  seria S  modele S 5000 oraz S 7000 (istnieje 
możliwość wynajęcia konsolety C 3500 + CDM 64 w rozsądnej cenie, koszt wynajmu pokrywa 
organizator) w przypadku braku w/w konsolety możliwość pracy na konsolecie YAMAHA CL5

• prosimy o przygotowanie dwóch skrętek CAT5 pomiędzy stanowiskiem FOH a sceną
• odległość konsolety od sceny powinna być każdorazowo konsultowana z realizatorem
• stanowisko FOH nie może znajdować się pod balkonem, lub we wnękach
• prosimy o zapewnienie komunikacji pomiędzy stanowiskiem FOH a sceną tzw. Intercom 
• mikrofon do komunikacji ze sceną powinien znajdować się obok konsolety frontowej
• pomiędzy stanowiskiem FOH a sceną powinien znajdować się korytarz umożliwiający bezpieczne 

przejście dla techniki zespołu

3.    SCENA

• scena o wymiarach 10 x 8 w przypadku plenerów 
• scena o wymiarach 8 x 6 w przypadku klubów
• tył sceny na całej szerokości powinien być podniesiony o 40 cm na głębokości 3 m
• Jeżeli podniesienie sceny na całej szerokości nie jest możliwe wówczas prosimy o przygotowanie 2 

podestów o wymiarach 3x2 wys. 40 cm 
• scena musi być stabilna, wypoziomowana, pozbawiona nierówności z dobrze widocznymi krawędziami
• scena wyposażona w stabilne i oznakowane schody po obu jej stronach 
• perkusja powinna być osłonięta czystym i stabilnym ekranem akustycznym PLEXI  1

• prosimy o zapewnienie dwóch stage handów na czas rozładunku i załadunku
• w przypadku koncertów plenerowych, wymagane jest bezwzględne zadaszenie sceny, boki sceny 

powinny być wyposażone w siatki zabezpieczające zaś tył sceny w czarny horyzont 
• Po lewej stronie sceny powinno znajdować się stanowisko dla technika zespołu 

4.    SYSTEM MONITOROWY
 
• konsoleta monitorowa MIDAS PRO2/PRO2c,  YAMAHA CL5/CL3 QL5 (tylko ze stageboxami RIO),  

ALLEN&HEATH C3500/S5000/S7000, SOUNDCRAFT VI3000/VI5000, 
• zespół wymaga 5 systemów IEM SHURE PSM 900/1000 lub Sennheiser G3/G4, w każdym przypadku z 

kombinerem antenowy (istnieje możliwość wynajęcie w rozsądnej cenie, koszt wynajmu pokrywa 
organizator) 

• kolejność wymienionych konsolet i systemów IEM jest ułożona według preferencji zespołu

 ekran akustyczny PLEXI jest konieczny tylko w przypadku niekorzystnych akustycznie scen, niskie, płytkie, w przypadku koncertów 1

plenerowych ekran nie jest wymagany.



• zespół wymaga 2 stereofonicznych sygnałów dostarczonych do mikserków pianisty i perkusisty
• jeden monitor typu wedge do komunikacji ze stanowiskiem FOH ( tylko podczas plenerów )
• stanowisko monitorowe powinno znajdować się po prawej stronie patrząc na scenę,

5.    ZASILANIE

• zasilanie musi być stabilne i wynosić 230 V
• zasilanie dźwięku i światła powinno być pobrane z niezależnego źródła prądu 
• na scenie rozmieszczenie punktów zasilania zgodnie z riderem, prosimy o przygotowanie przed 

przyjazdem zespołu
• przy konsolecie frontowej powinny znajdować się 4 gniazdka 
• cały system musi być dokładnie i kompletnie uziemiony 
• wszystkie urządzenia, rozdzielnie i piony powinny mieć ważne atesty dopuszczające do eksploatacji

6.    MIKROFONY & PRZEWODY

• podane są na liście sygnałów wejściowych
• zespół przywozi ze sobą mikrofon MD 441
• zespół przywozi ze sobą DI aktywny 8 kanałowy oraz DI pasywny 8 kanałowy 
• po próbie zespołu Darii Zawiałow wszystkie przeloty oraz mikrofony są do dyspozycji zespołu, 

niedopuszczalne jest przepinanie przelotów oraz mikrofonów do zakończenia koncertu
• wszystkie przewody muszą być w 100% sprawne i ich poprawność powinna być sprawdzona przed 

przejazdem techniki zespołu
• przewody powinny być ułożone w taki sposób aby nie przeszkadzały artystce oraz muzyką 
• w miejscach gdzie mogą być narażone na uszkodzenie powinny być umieszczone w najazdach kablowych 

albo zabezpieczone taśmą 
• wszystkie przewody powinny być w kolorze czarnym
• statywy mikrofonowe powinny być stabilne w 100% sprawne i wszystkie w kolorze czarnym

W przypadku niemożliwości zapewnienia którejkolwiek z wymienionych rzeczy prosimy o kontakt z 
rafal@kayax.pl lub 606 431 255  

Cenimy sobie współprace z firmami:

GMB PRO SOUND
ul. Płochcińska 113B
03-044 Warszawa
609 656 656

PROSOUND
Ul. Myczkowskiego 39
30-198 Kraków
501 343 666

TARGET SOUND
al. Harcerska 3D
41-500 Chorzów
508 293 533

SL SOUND
al. Leonida Teligi 14
80-299 Gdańsk
602 343 060

mailto:rafal@kayax.pl




Trasa Helsinki Tour vol.2 2019

Lista sprzętu oświetleniowego:

Martin Mac Quantum Profile (Mode Ex)      9 szt

Robe Led Wash 800 (Mode 3)   6 szt

Clay Paky Hy-BEye K-25 lub B-Eye K-20 (Shapes 35 ch.)    8 szt

Sunstrip Active (10 channel)   6 szt

Martin Atomic 3000 (4 channel)   2 szt

Cameo Flat Par Pro 18 (4 channel)   5 szt

Look Solutions Unique 2.1 + wiatrak                             2 szt

Public Blinder 4 - lite   4 szt

Grand MA 2 LIGHT  - najnowsza wersja oprogramowania   1 szt

Proszę o kontakt minimum 14 dni przed koncertem firmy, która będzie dostarczała cały sprzęt.

Istnieje możliwość dostarczenia konsoli oświetleniowej. 

 Marcin Gardocki

 emg.lighting@gmail.com

+48 792 255 729



Hazer-y muszą być na tyle wydajne aby mogły zapewnić gęsty dym na całej 
scenie. 
Akceptujemy tylko oryginalne płyny do maszyn. 
Urządzenia, konstrukcje, instalacja w 100% sprawne, posiadające atesty 
dopuszczające je do użytkowania w Polsce.
Scena Powinna być wysłonięta z 3 stron (boki oraz tył) czarnym horyzontem.
Zespół posiada własny horyzont, który (jeśli to będzie możliwe) będziemy 
chcieli podwiesić z tyłu. 

Rozmieszczenie:

Back Truss :
5 x Martin MAC Quantum Profile
4 x Clay Paky Hy-BEye K-25 
6 x Sunstrip Active
2 x Martin Atomic 3000

Front Truss:
6 x Robe 800 Led Wash
4 x Public Blinder 4 - lite

Flor:
4 x Clay Paky Hy-BEye K-25 
4 x Martin MAC Quantum Profile
5 x Cameo Flat Par Pro 18 
2 x Look Solutions Unique 2.1 + wiatrak 











ANIA DĄBROWSKA - WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY


ANIA DĄBROWSKA RIDER DŹWIĘKOWY

aktualizacja 16.03.2019, the best off


Niniejszy dokument zawiera opis wymagań technicznych umożliwiających przeprowadzenie 
koncertu na odpowiednim poziomie artystycznym i technicznym.


Zespół przyjeżdża z realizatorem dźwięku F.O.H., technikiem zespołu oraz realizatorem mon. Wymagamy 
obecności inżyniera systemu znającego konfigurację aparatury przy stanowisku FOH. Aparatura powinna 
być zainstalowana, wysterowana(!), skonfigurowana zgodnie z riderem (opięcie stołu przodowego i 
monitorowego) na około 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem próby.

ZESTAWY GŁOŚNIKOWE:


Wymagamy systemów głośnikowych wyprodukowanych przez profesjonalne i uznane firmy tj. 
L'Acoustics, Meyer Sound, Electro Voice, Adamson, JBL, D&B, PolAudio. Konfiguracja głośników 
powinna zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem nagłaśnianego obszaru. System powinien być 
sterowany dedykowanym procesorem lub końcówkami mocy z wbudowanym procesorem. Jeżeli główne 
zestawy głośnikowe nie zapewniają właściwego pokrycia obszaru przy scenie, wymagamy stosowania 
dogłośnienia (frontfill, outfill, dylay, etc.). Ilość kolumn powinna być dostosowana do powierzchni 
nagłaśnianego obszaru. Aparatura musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydźwięków. 

KONSOLETA FOH:  

Yamaha CL5/3, QL5 plus Rio3224D/D2, prosimy o zapewnienie najnowszego softu w mikserze oraz 
rio!!!, możliwość podpięcia skrętki do sieci dante na stanowisku foh oraz mon. Przygotowanie mini jacka 
stereo wpiętego w input 1 i 2, oraz Sm58 z włącznikiem - input 3 konsolety foh.

Ustawienie konsolety (stanowiska FOH): Stanowisko powinno być ustawione w połowie długości sali 
(nagłaśnianego obszaru), na osi symetrii sceny. Nie akceptujemy ustawienia konsolety z boku 
nagłaśnianego obszaru, na balkonach, oraz we wnękach. Stanowisko FOH nie może być na zbyt 
wysokim podeście, w większości przypadków wysokość podestu nie może przekraczać 30 cm. W 
sytuacji plenerowej stanowisko FOH powinno być zabezpieczone od niesprzyjających warunków 
atmosferycznych


KONSOLETA MONITOROWA, ODSŁUCHY 

Realizator MON przyjeżdża ze swoją konsoletą monitorową, prosimy o zapewnienie dwóch monitorów 
scenicznych podłogowych sterowanych z jednego aux'a, stereofonicznego sidefila, skutecznego subbasu 
dla perkusisty (kolumny wyprodukowane przez profesjonalne i uznane firmy, patrz wyżej), oraz 4 
stereofonicznych systemów bezprzewodowych iem Sennheiser ew300 g3/g4 wyposażonych w 
kombiner oraz antenę kierunkową. Przywozimy także swoje systemy bezprzewodowe Sennheiser 
pracujące w paśmie A, oraz wzmacniacze słuchawkowe dla części muzyków patrz STAGE PLAN.

Wymagany jest spliter analogowy sygnałów ze sceny z konsoletą frontową. Prosimy o przygotowanie 
miejsca dla monitorowca min. 2*2m. STAGE LEFT!!! poza oknem sceny umożliwiające łatwy kontakt 
wzrokowy z wszystkimi muzykami (w sytuacjach plenerowych zabezpieczonym przed niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi). Do konsolety monitorowej wpięty jest także talk z foh oraz dwa mikrofony 
ambientowe (patrz stage plan) 


1 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ANIA DĄBROWSKA - WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY


ANIA DĄBROWSKA RIDER DŹWIĘKOWY

aktualizacja 16.03.2019, the best off


LISTA WLOTÓW:


2 

Instrument Mic/D.I. STATYWY UWAGI

1. BD EV ND 868 K - krótki

2. SN 1 ↑ top SM 57 K

3. SN 1 ↓ bottom Audix D2 Clamp

4. Tom 1 Audix D2 Clamp

5. Tom 2 (FLOOR) Audix D4 Clamp

6. HH KM 184 K

7. Ride KM 184 K

8. OH L KM 184 W - wysoki

9. OH P KM 184 W

10. Bass Di Radial j48

11. Git. El. L E906 K

12. Git. El. P E906 K

13. Git. Aq. Di DN100

14. B. Voc. Cichy Git. BETA 57 W

15. Loop L MOTU XLR

16. Loop P MOTU XLR

17. Keys 1 L KORG XLR

18. Keys 1 P KORG XLR

19. Keys 2 L NORD XLR

20. Keys 2 P NORD XLR

21. Trąbka SM 57 W

22. Saksofon MD 441 K

23. Flet ATM 350 W

24. Git. Aq. Di DN100

25. B. Voc. Dagmara E935 W

26. B. Voc. Martyna E935 W

27. B. Voc. Ola E935 W

28. ANIA ULXD SM58 W

29. KLIK XLR + XLR sygnał do DRUMS

30. TALK KEYS Beta 57

31. KONFERANJER O ile potrzebny

32. BACKUP ULXD SM58 W TALK TECHNIK



ANIA DĄBROWSKA - WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY


ANIA DĄBROWSKA RIDER DŹWIĘKOWY

aktualizacja 16.03.2019, the best off


SCENA, BACKLINE STAGE PLAN 

Prosimy o zapewnienie dwóch StageHandów do pomocy w rozładunku i załadunku backlinu. Minimalny 
rozmiar sceny to 8 na 6 m. Miejsca dla technika zespołu min. 2*2m. STAGE RIGHT, poza oknem sceny 
umożliwiające łatwy kontakt wzrokowy z wszystkimi muzykami (w sytuacjach plenerowych 
zabezpieczonym przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi). Wszystkie wzmacniacze gitarowe 
INPUT 11 i 12 znajdują się poza sceną (w sytuacjach plenerowych pod sceną). Zespół nie potrzebuje 
żadnych podestów scenicznych, wszyscy muzycy znajdują się na jednym poziomie sceny. (W przypadku 
raiser party prosimy o wcześniejszy kontakt.) Zespół jest w posiadaniu większość mikrofonów oraz 
diboxów, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia które przywieziemy swoje.


Wszelkie odstępstwa od niniejszego dokumentu powinny być konsultowane z realizatorami.
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:
FOH: Krzysztof Domański, tel. 606 335 105,k.domanski@wp.pl
Monitor: Krzysztof Wojciechowski, tel. 880 038 962, krzysztofkisiuwojciechowski@gmail.com
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ANIA DĄBROWSKA - WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY


STAGE PLAN


Publiczność


Wszelkie odstępstwa od niniejszego dokumentu powinny być konsultowane z realizatorami.

W razie wątpliwości i pytań  prosimy o kontakt:

FOH: Krzysztof Domański, tel. 606 335 105, k.domanski@wp.pl

Monitor: Krzysztof Wojciechowski, tel. 880 038 962, krzysztofkisiuwojciechowski@gmail.com
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Ania Dąbrowska 
2019 LIGHTS 

 

FIXTURE: 
 

• Mac Quantum Profile (Martin)- x12 
• Robin LedWash 600+ (Robe)- x10 
• Robin LedWash 600+ (Robe)- x12 
• Sunstrip (Showtec) -x20 

• X 5 (SGM) - x6 

• Blinder -x4 

• MDG- x2+fan 

• GrandMA2 light (MaLighting) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Urządzenia: w 100% sprawne, działające, ze zgodnością wszystkich parametrów 
(color, gobo, zoom, iris itp), na osobnych adresach dmx rozmieszczone zgodnie z 
plotem; 

• Mac Quantum Profile (Martin)- mode Extended 
• Robin LedWash 600+ (Robe)- mode 1 

• Robin LedWash 600+ (Robe)- mode 2 
• Sunstrip (Showtec) -mode 10 ch 

• X 5 (SGM) - mode 4ch 
• GrandMA2 light



 

• Mdg + FAN- w czasie koncertu będzie używany dym proszę o 
wyłączenie czujek w obiekcie tak by nie było problemów; 

 
 

• Scena: wymiary 12x8m. Scena powinna być wysłonięta dookoła czarnym 
materiałem, zabezpieczona, równa, stabilna i płaska bez podestów; w oknie sceny 
nie mogą znajdować się żadne banery, reklamy, scenografie, logo sponsorów; 
wokół sceny uprasza się aby wyłączyć wszystkie lampy, bary, neony, 
podświetlenia itp., tak aby na scenie panowała całkowicie ciemność; 

• Podłoga: czarna płaska bez riser; 
• Konsolet: GrandMA 2 Light (Grand-Ma 2 Ultra Light oraz Grand-Ma 2 OnPc nie 

będzie honorowana). Konsoleta musi być w pełni sprawna, z najnowszym 
oprogramowaniem, czysta, z działającym lampkami, ekrany dotykowe 
skalibrowane, sprawny UPS; Konsoleta powinna znajdować sie przy stanowisku 
realizatora dźwęku w 3/4 długosci sali na środku na podeście 40 cm; 

• DMX: wszystkie urządzenia muszą mieć swój własny adres dmx oraz odpowiadni 
Mode w opisie jak wyżej. System przepływu sygnału scena-konsoleta powinien 
być sprawny oraz bez zakłoceń. Połączenie może być po DMX, Procesor, czy 
sygnał radiowy. 

• HORYZONT: 12x6m, przyjeżdża z zespołem; proszę o niezależną konstrukcję 
na wyciągarkach dla horyzontu; wieszanie horyzontu do kraty kontrowej z 
urzadzeniami jest nie do przyjęcia, jak również patenty typu pas transmisyjny, czy 
rurki na sznurkach, również nie nadają się do tego typu procesu; 

• Zespół: rozstawiony zgodnie z plotem, usytuowany na jednym poziomie sceny; 
W przypadku koncertów wewnątrz 

PROSZĘ WYSTOSOWAĆ KOMUNIKAT O NIE 

ROBIENIE ZDJĘĆ Z FLASH 

• Obsługa: podczas prób i koncertu wymagana jest obecność ekipy technicznej, 
wraz z elektrykiem (z uprawnieniami) odpowiedzialnym za instalacje w miejscu 
koncertu. Instalacja przed podłączeniem aparatury powinna zostać sprawdzona. W 
razie błędu wynikającego ze złego przygotowania instalacji, odpowiedzialność 
spada na organizatora.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rider stanowi integralna część umowy i nie można 
wprowadzać żadnych zmian w jego strukturze bez konsultacji z 
realizatorem oświetlenia lub managerm Ani Dabrowskiej. 
Dziękuje pozdrawiam 

L&D 

Krzysztof „Broszard” Broszkiewicz 
Email: broszard.blinder@wp.pl 

Tel: +48 501 985 248



Instrument Count (All Layers) Jan/30/19

Venue:  Designer:  

Show:  Assistant:  

Type Lens Count Status

Mac 700 Standard 6 UNHUNG

MAC
Quantum
Profile

12 HUNG

Molefay Four
Light

4 HUNG

Robin
LEDWash
600

22 HUNG

Sunstrip
Active Dmx

20 HUNG

X-5 6 HUNG
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