Ondřej Brzobohatý - Technické požadavky zvuk$

!

Podium$
Čisté, uklizené, stabilní, dobře zastřešené, patřičně ohrazené, nekluzské podium o
minimální ploše 6m x 5m m bez zbytečné kabeláže či aparatury v prostoru pohybu
umělců. Drumriser 2x3m výška 40-60 cm umístěný viz stageplot. V případě festivalového
systému přestavby prosíme o rolling riser. Minimální teplota na podiu 15°C. !

!

P.A. systém$
Kvalitní P.A. systém odpovídající velikosti ozvučovaného prostoru a počtu posluchačů
(cca 15W rms na osobu, ale minimálně 5kW), vyvážený v celém spektru 20-20000 Hz
schopný vytvořit hladinu akustického tlaku 120 dB v úrovni F.O.H. režie. Preferované
značky D&B, Adamson, LAcoustic, EAW, Nexo nebo ekvivalent. Kvalitní EQ typu Klark
Teknik DN360 pro nastavení P.A. popř speaker management processor. Veškerá technika
musí být plně zpřístupněna našemu zvukaři.!

!

Mixážní pult$
Přivezeme vlastní pult a stagerack, prosíme o 2x Cat5 kabel od podia do F.O.H. 4x230V
v F.O.H. Nutná ochrana kabelu proti mechanickému poškození zejména v prostoru pohybu
veřejnosti. Připojíme se do vašeho systému L+R nebo lépe L+R+sub v místě pultu či
stageracku, možné je i připojení frontfillu apod. Případné další účinkující, speakra, DJ
apod. nutné odbavit z vašeho pultu.!

!

Monitory$
Máme vlastní InEar systém. Prosíme o odklizení monitorových boxů zejména z přední
strany podia. Nutná konzultace použitých frekvencí vašeho případného bezdrátového
systému.!

!

Další příslušenství$
Mikrofony: Máme vlastní !
8x D.I. (Radial, Countryman, BSS, Klark)!
Stativ šibenice (K&M) 6x malý, 6x velký!
38x černý kabel XLR v různých délkách, přibližovací multipár 12ch k bicím.!
8x nástrojový jack jack kabel 3m!
Zajištění rozvodu 230V - klavír, kytarový aparát, basový aparát, bicí.!
Gaffa tape!
Local Crew$
Přítomnost minimálně 2 zdatných pomocníků na nošení aparatury!
Přítomnost zvukaře znalého zapojení celé aparatury a zodpovědného za bezproblémovou
funkci celého systému po celou dobu od příjezdu kapely do naložení auta po vystoupení.
Min. 1x podiový technik pro zapojení naší části systému, přítomen u podia po celou dobu
vystoupení.!
Kontaktujte prosím v každém případě našeho zvukaře:$
Jaromír Čížek tel 608863674, info@jaromircizek.cz

