
 
RIDER TECHNICZNY ZESPOŁU  

O.N.E.  

 

Dokument przedstawia minimalne wymagania techniczne zespołu umożliwiające wykonanie i 

wysłuchanie koncertu zespołu O.N.E. na wysokim poziomie jakościowym. Zespół składa się z 

muzyków wykonujących muzykę na żywo dlatego prosimy o dokładne przeczytanie poniższych 

informacji. Rider techniczny dotyczy sytuacji, gdzie akustyka sali wymaga zastosowania 

nagłośnienia. 
 

1. System frontowy 

 

Prosimy  o  zainstalowanie  systemów  wysokiej  jakości  t.j.  D&B, JBL, Adamson, Nexo, 

ElectroVoice, L-Acoustic, Polaudio (z końcówkami Powersoft). 

 

2. Konsoleta  frontowa 

 

a/ konsoleta cyfrowa min. 24 kanały: Digico, Soundcraft seria Vi, Yamaha (seria PM, DM, CL, QL), 

Midas (seria XL, Pro), Avid 

lub 

b/konsoleta analogowa min. 24 kanały uznanej klasy ( Midas, Soundcraft, A&H) oraz kilka dobrej 

klasy efektów, kompresorów i bramek. 

 

3. System monitorowy 

 

a/ 4 niezależne tory monitorowye 

b/ kolumny głośnikowe monitorowe wysokiej klasy D&B, JBL, Adamson, Nexo, ElectroVoice, L-

Acoustic, Polaudio. zasilane odpowiednimi końcówkami mocy. 

c/ w przypadku konsolet analogowych ze stanowiska FOH, na każdy tor osobno powinien być 

zainsertowany korektor graficzny 31 pasmowy klasy DN 360. 

d/ na imprezach odbywających się na dużej scenie zespół wymaga realizacji dźwięku na scenie 

przy użyciu odrębnej konsolety wraz z realizatorem. 

 

4. Zasilanie 

 

Zespół  potrzebuje  gniazdo  230V  do  zasilenia  wzmacniacza  basowego oraz skrzypcowego. 

Prosimy o zapewnienie wzmacniacza basowego np: Markbass, Ampeg, czy Gallien-Krueger oraz 

skrzypcowego AER Compact 60 II. 

 

5. Backline  

 



a/ nastrojony fortepian o dobrym standardzie, w przypadku braku fortepianu akustycznego; 

instrument elektroniczny. Preferowane marki: Yamaha Gran Touch, Nord Stage 2 oraz dwa 

aktywne DI-box’y mono z przewodami jack-jack; 

b/ kontrabas ¾, wzmacniacz basowy np: Markbass, Ampeg, czy Gallien-Krueger 

c/ zestaw perkusyjny (typ jazzowy): bęben centralny (+ mechanizm do stopy i bijak), werbel, tom i 

studnia, 2 statywy pod ride i pod crush, statyw do hi- hatu.  

d/ 3 pulpity do nut z oświetleniem, jeśli koncert odbywa się na powietrzu, klamry do spięcia nut 

e/ woda niegazowana na scenie (4 małe butelki) 

 

6. Oświetlenie 

 

a/  oświetlenie  sceny  powinno  zawierać  światło  żarowe lub/i  ledowe  z  wykorzystaniem 

urządzeń inteligentnych 

b/ zespół ma prośbę, aby realizacja światła miała charakter teatralny ze zmiennością 

kolorów z przewagą podstawowych bez użycia stroboskopów. 

 

7. Lista wejść / mikrofony / plan sceny 

 

Załączona na planie sceny. W zależności od przestrzeni i akustyki sali lista wejść może zostać 

ograniczona.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

8. Informacje ogólne dotyczące przygotowania koncertu: 

 

W ramach działań związanych z organizacją Koncertu Organizator zobowiązuje się do 

realizacji na własny koszt: 

 

a/ działań organizacyjnych, porządkowych i technicznych 

b/ wynajmu i udostępnienia Artystom sali koncertowej 

c/ zapewnienia obsługi technicznej oraz służb porządkowych na miejscu Koncertu 

d/ uzyskania stosownych zezwoleń, zaświadczeń i upoważnień, które należy otrzymać od 

wszelkich instytucji i władz każdorazowo, gdy wymagać tego będzie właściwa organizacja 

Koncertu 

e/ promocji Koncertu i sprzedaży biletów na Koncert 

 

Organizator koncertu zapewni obecność inżyniera dźwięku oraz operatora oświetlenia, 

którzy będą podejmowali ścisłą współpracę z występującymi Artystami i stosowali się do sugestii i 

zaleceń.  



 Sala koncertowa wraz z ekipa techniczna odpowiadającą za nagłośnienie i światła powinna 

być przygotowana do odbycia próby i udostępniona Artystom na minimum dwie godziny przed 

koncertem. 

Organizator zapewnia na wyłączny użytek Artystów garderobę z jak najbardziej 

bezpośrednim dostępem do sceny. W garderobie, bądź w pobliżu garderoby, powinna być toaleta, 

w miarę możliwości niedostępna dla osób postronnych. W garderobie powinna znajdować się 

woda mineralna oraz ciepłe napoje (kawa, herbata), przekąski oraz owoce. Organizator zapewni 

również ciepły posiłek dla 5 osób przed/po próbie. 
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