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RIDER TECHNICZNY  

ZESPOŁU MILA  

  

Niniejszy dokument zawiera opis 

optymalnych wymagań technicznych 

umożliwiających przeprowadzenie 

koncertu o odpowiednim poziomie 

artystycznym i technicznym. Wszelkie 

zmiany, ustępstwa od niniejszego 

dokumentu powinny być 

konsultowane z zespołem lub 

managerem na co  

najmniej 10 dni przed zaplanowanym 

koncertem.  
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1.SCENA  

Minimalne wymiary sceny – 6m x 4m. Wymagana jest scena o 

sztywnej i stabilnej konstrukcji. Przy koncertach plenerowych 

scena powinna być dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią i 

wiatrem, osłonięta z tyłu i z boków jak również powinna być 

zadaszona. Wymagane jest miejsce parkingowe blisko sceny 

dla samochodu zespołu. Organizator zobowiązuje się 

zapewnić zespołowi swobodne zainstalowanie własnego 

sprzętu na scenie i przeprowadzenia próby dźwięku na 

najdalej 40 minut przed rozpoczęciem koncertu.  

2. ZASILANIE  
Na scenie wymagane jest stabilne napięcie 230V, 

zabezpieczone przed nagłym wyłączeniem. Wszystkie źródła 

zasilania muszą posiadać sprawny biegun uziemienia.  

3. NAGŁOŚNIENIE  
System nagłośnieniowy o mocy oraz w ilości, która pozwala 

uzyskać czysty, niezniekształcony dźwięk na poziomie 

programowym 106dB/110dB [peak] mierzonym na 

stanowisku F.O.H. oraz zapewni pokrycie całego obszaru 

widowni dźwiękiem o maksymalnie wyrównanej i zbliżonej 

charakterystyce częstotliwościowej.  

Konsoleta mikserska tylko i wyłącznie cyfrowa minimum 32 

kanały. 6 torów odsłuchowych. Firma nagłośnieniowa 
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zapewnia wykwalifikowanego realizatora FOH biegle 

obsługującego system.  

4. OŚWIETLENIE  
Wymagane jest podstawowe oświetlenie sceniczne, 

zapewniające wyraźne dostrzeżenie całego zespołu na scenie 

przez publiczność (szczególnie po zmroku). Akceptowane jest 

użycie dodatkowego oświetlenia efektowego w postaci listw, 

głów, naświetlaczy, kurtyn, stroboskopów w technologii 

żarowej i LEDowej. Dopuszczalne jest użycie dymnic.  

5. GARDEROBA  
Wymagane jest umiejscowienie garderoby dla 7 osób w 

pobliżu sceny, z następującym wyposażeniem: stoliki, krzesła, 

wieszaki na ubrania, lustra, dostęp do gniazd 230V, catering w 

formie bufetu (woda, soki, herbata, kawa, napoje 

energetyczne, kanapki, ciastka).  

6. UKŁAD SCENY  
WIDOWNIA                  WIDOWNIA                 WIDOWNIA  

     1                    2                       3                     4                        5  

EMILIA         IWONA           BARTEK         GRZESIEK          SŁAWEK  

     

6  

MARCIN   
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1. EMILIA  - monitor  

- gitara basowa kabel XLR  

- mikrofon wokalowy na statywie   

2. IWONA  - monitor (lub douszny bezprzewodowy)  
- skrzypce DI BOX  
- gitara akustyczna DI BOX  
- mikrofon wokalowy na statywie - sax alt 
mikrofon pojemnościowy na statywie lub 
doczepiany  

3. BARTEK  - monitor  

- klawisze DI BOX stereo  

- mikrofon wokalowy na statywie  

4. GRZESIEK  - monitor  
- mikrofon wokalowy na statywie - sax tenor 
mikrofon pojemnościowy na statywie lub 
doczepiany   

5. SŁAWEK  - monitor (lub douszny bezprzewodowy)  
- gitara elektryczna 2x XLR (stereo)  
- mikrofon wokalowy na statywie - trąbka 
mikrofon pojemnościowy na statywie lub 
doczepiany   

6. MARCIN  - monitor (lub douszny bezprzewodowy) 

- perkusja  elektryczna 

 perkusja DI BOX stereo (możliwość 
wysłania osobnych sygnałów stopy i 
werbla dodatkowe dwa DI BOX) 

 Hi hat – mikrofon  

 Talerze -  OH L, OH R  


