


FOH: 

Ustawiony centralnie w osi sceny, w połowie długości widowni, zabezpieczony przed 
dostępem osób postronnych oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. Nie 
akceptujemy ustawień miksera z boku sali, na balkonach oraz pod nimi oraz we 
wnękach. 
Preferujemy cyfrowe stoły mikserskie firm: Soundcraft(seria Vi x000), Yamaha, 
Digidesign, Midas, Allen&Heath, DiGiCo 

 

MON: 

Zespół przywozi własny mikser (Allen&Heath SQ6 + AR2412) oraz dużego racka z 
IEM’ami. Potrzebujemy stanowiska min 3x2m z PRAWEJ STRONY SCENY z łatwym 
dostępem do niej (monitorowiec robi też technikę gitary) na którym będzie miejsce 
pod wyżej wymienione rzeczy + statywiarkę gitarową. Na stanowisku potrzebny 
jest splitter analogowy (Phantom z monitora) oraz jeden wysoki statyw. Stanowisko 
musi być zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. 

 

SCENA: 

O wymiarach 10m x 8 m z dwoma wing’ami o wymiarach min 3mx2m, powinna być 
stabilna, sucha, zadaszona i obudowana z 3 stron tak aby nie było możliwości 
zalania sprzętu przez deszcz. Konieczne są odciągi tzw. krzyże i odciągi z flokami. 
Scena musi być zabezpieczona płotkami ZE WSZYSTKICH STRON. 

PROSIMY ZAPEWNIĆ RISER 3X2M ORAZ MIN. 5 ELEMENTOWĄ PLEKSĘ DO 
PERKUSJI!!! 

 

 

ZASILANIE 

Cały sprzęt (aparatura, sprzęt muzyków, oświetlenie, multimedia) powinny 

być zasilane z jednego źródła według normy PN-IEC 60038, umożliwiającego 

odpowiedni pobór mocy – adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. 

Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak też i trójfazowego, 

bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem 

ochronnym!. Napięcie pomiędzy przewodem ochronnym a uziemieniem nie 

może przekroczyć 2V.  

Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu zespołu bierze na siebie 

całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów 

i techniki zespołu podczas prób i koncertu. 



MONTAŻ, PRÓBA I KONCERT: 

Zespół potrzebuje 3h na montaż oraz próbę. 

Organizator MA OBOWIĄZEK zapewnić 4 osoby do pomocy przy rozładunku 

oraz załadunku sprzętu, przy czym  

NIE MOGĄ TO BYĆ OSOBY PRACUJĄCE PRZY NAGŁOŚNIU LUB 

OŚWIETLENIU!!! 

W trakcie montażu, próby oraz koncertu konieczna jest obecność na scenie w 

czasie próby oraz koncertu, co najmniej jednego przedstawiciela firmy 

nagłośnieniowej do opinania sygnałów, biegle orientującego się w 

zainstalowanym systemie nagłośnienia. 

Podczas koncertu na scenie nie może przebywać nikt poza zespołem, obsługą 
techniczną oraz przedstawicielem AGENCJI 

 

STAGE PLAN: 

 



IN INSTRUMENT MIC/LINE/DI STATYW 
1 BD WŁASNY  
2 SD TOP WŁASNY  
3 SD BOT WŁASNY  
4 HH WŁASNY  
5 T1 WŁASNY  
6 T2 WŁASNY  
7 T3 WŁASNY  
8 RIDE SM58 NISKI 
9 OH L WŁASNY WYSOKI 
10 OH R WŁASNY WYSOKI 
11 BASS L XLR  
12 BASS R  XLR  
13 GIT 1 L XLR  
14 GIT 1 R XLR  
15 GIT 2 L XLR  
16 GIT 2 R XLR  
17 MAIN VOC WŁASNY  
18 VOC GIT 1 WŁASNY WYSOKI 
19 VOC BASS WŁASNY WYSOKI  
20 VOC GIT 2 WŁASNY WYSOKI 
21 SPDS L DI ACTIVE  
22 SPDS R DI ACTIVE  
23 CLICK XLR  
24 GUITAR AMP SM 57 NISKI 
25 VOC BACKUP WŁASNY WYSOKI 

 

 

KONTAKT: 

FOH: Marcin Limek 792 850 150 marcin.limek@wp.pl 

MON: Michał „JoJo” Sowa 600 452 879 info@technikamjs.pl 

TECHNIKA: Grzegorz Nawrocki: 501 180 604 
grzesrzes@wp.pl 

Bardzo prosimy o uważne przeczytanie riderów. 
Nieznajomość treści riderów nie zwalnia z obowiązku 

ich przestrzegania!!! 



Rider oświetlenia IRA 2017
1 x GrandMA 2 Light

12 x Robe Robin Pointe – mode 1 - 24 kanały
16 x Robe Robin 800 LedWash – mode 3 – 16 kanałów
6 x Martin Atomic 3000 – 4 kanały

12 x Showtec Sunstrip Active – 10 kanałów
4 x Blinder 4-light

Scena o wymiarach 12m x 10 m z dwoma wing’ami
monitorowymi o wymiarach 4m x 2m. Potrzebne są dwa 
podesty o wymiarach 3m x 2m x 0,4m oraz 2m x 2m x 0,2m. 
Okno sceny min. 6 m. Na tylnej ścianie sceny powinien 
znajdować się ciemny nieprześwitujący horyzont. Na scenie 
6 elementów kraty o wysokości 2,5 m z podstawami 
zapewniającymi stabilność, z zamocowanymi w poziomie na 
szczycie rurami o długości 1m. Na końcach tych rur są 
przymocowane Sunstripy. Do tych rur będą również 
przymocowane elementy dekoracji, przywożone przez 
zespół.
Stanowisko realizatora powinno znajdować się na podeście 
CENTRALNIE do osi sceny, połączone z nią korytarzem 
komunikacyjnym. Stanowisko powinno być podwyższone 
min. 100 cm, zabezpieczone przed deszczem, wiatrem, itp.



Kontakt do realizatora:
Andrzej Majger
tel. +48 607 237 438 e-mail: amajger@gmail.com
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Organizator koncertu zapewnia: 

- Scena musi być stabilna, pozbawiona nierówności z dobrze oznakowanymi 
krawędziami, wyposażona w stabilne i oznakowane schody. 

- Czarne okotarowanie tyłu i boków sceny. 

 
Uwagi dodatkowe: 

- Stół monitorowy nie może znajdować się w oknie sceny 

- Przed sceną muszą znajdować się barierki uniemożliwiające publiczności 
dostępu do sprzętu znajdującego się na krawędzi sceny 

- W świetle okna sceny nie mogą znajdować się żadne banery reklamowe, neony  
i inne elementy, które mogą przeszkadzać w realizacji koncertu. 

 
Poniżej znajduje się lista sprzętu oświetleniowego zapewnianego przez organiztora, 
która stanowi integralną część ridera. Jakiekolwiek propozycje zamiany urządzeń lub 
zmiany w sposobie montażu i rozmieszczenia sprzętu muszą być każdorazowo 
konsultowane i zatwierdzone przez realizatora światła zespołu. 
                                                                                                
  1 x GrandMA 2 Full Size/ Light 
15 x Robin Pointe 
22 x Robin LedWash 800 
15 x Molefay Four Light 
  8 x Atomic 3000  
  4 x Hazer Unigue/ MDG + wiatraki 
  5 x Słupek z czarnej kraty (ewentualnie wysłonięte czarnym materiałem) 
 
Multimedia: 
- Wymiary ekranów LED: 4x 1,5m x 3,5m.  
- Ekran w technologi SMD oraz rozstawie pikseli nie większym niż 8mm. 
- Wymagana jest obecność technika znającego system podczas próby i koncertu 
zespołu. 
- Na FOH proszę przygotować kabel HDMI do podłączenia sygnału wideo.  
 

Powyższa lista może być traktowana jako obowiązująca w odniesieniu do scen, 

których wymiary okna sceny nie są większe niż 12m x 12m.  

W przypadku większych scen oraz festiwali zapotrzebowanie na sprzęt może ulec 

zmianie i/lub zwiększeniu. Każdorazowo wymagana jest akceptacja realizatora światła 

i potwierdzenie drogą mailową. 

 

Proszę o kontakt mailowy w celu akceptacji sprzętu i zgodności z powyższym riderem: 

 

Kult.lights@gmail.com 

 

 
Marcin Szczakiel                                                                       

tel: +48 785 924 536                                  
Bartosz Duszak 
tel: +48 698 896 926 
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PODEST  4x1m , h=0.3m

Legend

Symbol Name Count Mode

Robin LEDWash 800 8 3

Atomic 3000 8 4

Molefay Four Light 15

Robin LEDWash 800 14 1

Robin Pointe 15 1

NOTES:

- GrandMa 2 Full Size/ Light

- Kraty na scenie czarne lub wysłonięte na

   czarno

- Hazery Unique lub MDG

Wszystkie materiały zawarte w tym
dokumencie są własnością zespołu Kult i LD.

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego
dokumentu bez zgody jest zabronione.
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               DŹWIĘK 2022              

Rider techniczny jest integralną częścią umowy. Jest listą niezbędnych urządzeń i sprzętów, które

umożliwiają odbycie się koncertu zespołu KULT.

W przypadku braku możliwości zagwarantowania niżej wymienionych urządzeń i sprzętów, firma

nagłośnieniowa, przed podpisaniem umowy, zobowiązana jest do skontaktowania się z realizatorem dźwięku

zespołu KULT celem akceptacji ew. zamienników. 

Systemy nagłośnieniowe firm: L'Acoustic, d&b, Adamson, Outline, JBL-VTX. 

System nagłośnieniowy powinien być dostosowany i wystarczający do nagłośnienia danej sali lub obszaru

koncertu. Rodzaj i ilość aparatury każdorazowo ustalana i akceptowana jest przez realizatora dźwięku zespołu

poprzez wiadomość mail.   

Preferowane firmy nagłośnieniowe - FOTIS SOUND, PROSOUND, TARGET SOUND

SCENA PLENEROWA

Rozmiar sceny: szerokość min. 12m, głębokość min. 8m, wysokość min. 1.2m

Stabilna, jednolita konstrukcja wraz ze schodami i poręczami umożliwiającymi wejście na scenę.

Scena zadaszona, osłonięta z tyłu i z boków. 

Na scenie 4 podesty o wymiarach (patrz dokładny opis): 

4x1 m wys.40 cm - sekcja dęta (zawsze), 

3x2 m na kołach wys. 20 cm – perkusja (wyłącznie w sytuacjach festiwalowych), 

2x2 m na kołach wys. 20 cm - instrumenty klawiszowe (wyłącznie w sytuacjach festiwalowych), 

1x1 m na kołach wys. 20 cm – bas (wyłącznie w sytuacjach festiwalowych). 

SCENA KLUBOWA

Na scenie podest 4x1 m wys. 40 cm-sekcja dęta ustawiony wg. Stage Planu.

Perkusja bezpośrednio na scenie (bez podestu).

Podczas rozładunku i załadunku sprzętu muzyków potrzebne są 4 osoby do pomocy technice

zespołu.



FOH

Konsoleta Digidesign Profile 3xDSP

Mikser musi znajdować się centralnie w osi sceny/nagłośnienia w odległości:

dla koncertów plenerowych do 35m od sceny na podeście o wysokości max 40 cm. Dla koncertów

klubowych, według możliwości sali, min. 1,5 m od tylnej ściany sali koncertowej na podeście o wysokości 40 cm. 

Nie preferujemy ustawienia stanowiska w pomieszczeniach odseparowanych od sali, na balkonach oraz

bezpośrednio pod nimi. W przypadku koncertów plenerowych stanowisko FOH musi być dobrze zadaszone.

Wielkość oraz wysokość namiotu/zadaszenia powinna być odpowiednia, dla zapewnienia komfortu pracy jak

i najlepszego odsłuchu. W każdej sytuacji prosimy o ustawienie konsolety frontowej w sposób,

umożliwiający realizację koncertu z pozycji siedzącej.  

SYSTEM MONITOROWY

Konsolety: Soundcraft Vi x000, A&H DLive, Yamaha CL/QL

Nie akceptujemy mikserów - Yamaha GA, MH, LS oraz Behringer.  

Stanowisko monitorowe powinno znajdować się z boku sceny, na tym samym poziomie, w sposób

umożliwiający kontakt wzrokowy ze wszystkimi muzykami. 

Prosimy o przygotowanie jednakowych 10 x WEDGE, 2 x SIDE FILL, a także 3 x IEM w konfiguracji

STEREO wraz z sumatorem sygnału antenowego oraz anteną. 

Preferowane moniotory: MeyerSound, LAcoustic, d&b, JBL VTX Mseries

Preferowane systemy: Sennheiser G3/G4, Shure PSM900/1000, AKG IVM 4500

Ustawienie i kolejność torów monitorowych zgodnie z opisem na planie sceny. 

Realizator dźwięku F.O.H - Kajetan Aroń / tel. +48 601 936 502 / mail: kajetanaron@gmail.com             

Realizator dźwięku MON - Marcin Zawadzki / tel. +48 606 766 566 / mail: bazylsound@gmail.com
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*** INPUT LIST ***
Inputs Mik. / D.I.

1 KICK SHURE BETA 52
2 SNARE TOP SENNHEISER 541 / SHURE SM57
3 SNARE BOTTOM ATM 350
4 HI-HAT AKG C-451B
5 RACK TOM 1 SENNHEISER E604
6 RACK TOM 2 SENNHEISER E604
7 FLOOR TOM 1 SENNHEISER E604
8 FLOOR TOM 2 SENHEISER E604
9 RIDE AKG C-451B

10 OH_L AE 3000
11 OH_R AE 3000
12 BASS DI BOX
13 GUITAR 1 SENNHEISER E906
14 GUITAR 2 SENNHEISER E906
15 KEY 1_L DI BOX
16 KEY 1_R DI BOX
17 KEY 2_L DI BOX
18 KEY 2_R DI BOX
19 TRUMPET ATM 350
20 TROMBONE ATM 350
21 SAX TENOR ATM 350
22 SAX BARITONE ATM 350
23 BACKING VOC SHURE SM58
24 LEAD VOC SHURE SM58 (3 szt.)

*** MONITOR ***
1 LEAD VOC 3 x WEDGE
2 GUITAR 1 2 x WEDGE
3 GUITAR 2 1 x WEDGE
4 BASS 1 x WEDGE

5-6 PIANO 2 x WEDGE
7-8 DRUMS 2 x XLR (MONO)

9-10 TROMBONE IEM STEREO
11-12 SAX IEM STEREO
13-14 SIDE FILLS STEREO L/R
15-16 CUE - MONITOR IEM STEREO + 1 x WEDGE



PLAN SCENY 2022



 Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom i 
realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. 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 bezwzględnie egzekwowane. 

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, frontfille lub inne dodatkowe strefy nagłośnienia. Wszystkie elementy nagłośnienia muszą być 
odpowiednio zestrojone fazowo i barwowo. Moc systemu adekwatna do przestrzeni. Nagłośnienie 
musi grać równo całym słyszalnym pasmem. Preferowany dostęp na stanowisku F.O.H. do procesora 
sterującego dźwiękiem (np. Wi-Fi). Brum i przydźwięki nie będą akceptowane. 

Mikser (FOH): 
Konsoleta mikserska wyłącznie cyfrowa, minimum 32 kanałowa. Na każdym kanale: czteropasmowe 
EQ 
parametryczne, odwracanie fazy, +48V, HPF oraz PAD. Konsoleta musi posiadać minimum 4 efekty. 
Niedopuszczalne jest umieszczenie konsolety w miejscu utrudniającym odbiór dźwięku i kontakt 
wzrokowy realizatora z muzykami. Preferowane stoły: Yamaha CL5, QL5, Soundcraft VI4, 6, DiGiCo 
SD8, 10. Użycie innych stołów możliwe po konsultacji z realizatorem. 

Monitory: 
System monitorowy musi być uruchomiony i sprawdzony przed przyjazdem zespołu. Zespół nie jeździ 
z własnym realizatorem monitorów dlatego prosimy o doświadczonego monitorowca na miejscu. W 
wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość realizowania monitorów z konsolety frontowej ale wtedy 
musi ona posiadać możliwość skopiowania wszystkich sygnałów wejściowych więc musi mieć 60 
kanałów. Zespół potrzebuje:  2x XLR do miksera perkusisty, 1x XLR osobno dla klawiszowca i 
gitarzysty oraz 2x XLR do IEM Damiana (własny zestaw). 

Scena: 
Minimum 8x6m zasłonięta z trzech stron materiałem chroniącym przed deszczem. Scena musi mieć 
ważne atesty bezpieczeństwa, tj. na konstrukcje tymczasowe, atest elektryczny, atest wciągarek itp. 
Na scenie powinien być podest pod perkusję minimum 2x3x0,5m, oraz podest pod klawisze 
2x2x0,5m. Zespół potrzebuje 5 punktów zasilających (po jednym dla wykonawcy), po 4 gniazda 230V/
10A. Zasilanie na scenie musi być z tej samej fazy. 

Inne warunki: 
Po próbie niedopuszczalne jest przestawianie backline’u zespołu, omikrofonowania instrumentów, 
pedalboardów i monitorów. W przypadku festiwali niezbędne jest odpowiednie oznakowanie pozycji 
wyżej wymienionych elementów, umożliwiające powrót na pozycje z próby. Firma zapewniająca 
nagłośnienie i zasilanie sprzętu wykonawców, bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo wykonawców podczas prób i koncertu. Zespół potrzebuje dwóch osób do pomocy 
przy rozkładaniu i załadunku sprzętu (backline’u). 

 



lp Przelot / instrument MIC / Di UWAGI

1 Stopa Audix D6, e602 Nie akceptowana beta52, D112

2 Werbel góra SM57

3 Werbel dół SM57, e604, Audix D2

4 Werbel II ATM 350, e604, SM57 Klips mocowany do sąsiedniego toma

5 Hi-hat SM81-94, C451

6 Tom 1 Audix D2, e904, e604, SM57

7 Tom 2 Audix D4, e904, e604, SM57

8 OH L SM81-94, C414

9 OH R SM81-94, C414

10 SPD pad L d.i.box 

11 SPD pad R d.i.box

12 Bas xlr

13 Bas synth d.i.box Umiejscowiony przy basiście

14 Djembe ATM 350, e604, SM57 Umiejscowione przy basiście

15 Bongos ATM 350, e604, SM57 Umiejscowiony przy wokaliście

16 Wokal Damian AKG D5, e945, Audix OM5, SM58 Bezprzewodowy

17 Git el Damian Audix i5, D2, D112, e906, SM57

18 Gitara Akustyczna Damian d.i. box

19 Git el Marcin (Helix) L xlr

20 Git el Marcin (Helix) R xlr

21 Key 1L d.i.box

22 Key 1R d.i.box

23 Key 2L d.i.box

24 Key 2R d.i.box

25 Key 3L d.i.box

26 Key 3R d.i.box

27 Key 4L d.i.box Mile widziany przewód na chinch (RCA)

28 Key 4R d.i.box Mile widziany przewód na chinch (RCA)

29 Key 5L d.i.box

30 Key 5R d.i.box

31 Wokal Emil AKG D5, e945, Audix OM5, SM58 Przewodowy obok klawiszowca

32 Ambient Mikrofon typu shotgun



Input lista przygotowana pod konsole z 16 tłumikami wejściowymi na jednej warstwie, w przypadku konsol o większej ilości tłumików, 
przelot wokalu może być na samym końcu. 

 

 

                                                                                        

                                  

Management zespołu: Magdalena Dziewulska-Skoczylas tel. 512169130 
syjonfam.kontakt@gmail.com

33 Ambient Mikrofon typu shotgun

lp MONITOR UWAGI

1 Wokal Damian IEM/Douszny system bezprzewodowy (2x XLR)

2 Bas Daniel 1 x 400W podłogowy

3 Klawisz Emil XLR do własnego miksera muzyka (1x XLR)

4 Gitara Bartek XLR do własnego miksera muzyka (1x XLR)

5 Perkusja Tomek XLR do własnego miksera muzyka (2x XLR)

Emil 
Key (21-28) 
Wokal (29) 
Monitor3 1x XLR

Tomek 
Perkusja (1-9) 
SPD (10-11) 
Monitor5 2x XLR Daniel 

Bas (12) 
Bas synth (13) 
Djembe (14) 
Key (30,31) 
M 2

Marcin 
Git el. (19,20) 
Wokal (18) 
Monitor4 1xXLR

Damian 
Wokal (16) 
Git.el. (17) 
Bongos (15) 
2x XLR do 



Teatr Katarynka Rider Dźwięk 

Spektakle na scenie organizatora - Zamawiający zobowiązuje się do: 

 

1. Zapewnienia miejsca do odegrania spektaklu – sceny o wymiarach co najmniej 4 metry 

szerokości na 3 metry długości.  

Zamawiający dysponuje sceną lub przestrzenią o wymiarach 10 m x 12 m 

 

Scena będzie zadaszona oraz osłonięta z trzech stron. 

 

Wyżej wymienione miejsce musi posiadać osłonięty tył, dzięki czemu za naszą kurtyną 

utworzy się przestrzeń, w której możliwa będzie zmiana kostiumów przez aktorów w trakcie 

trwania spektaklu, w atmosferze prywatności. 

 

2. Zapewnienia nagłośnienia wraz z obsługą, adekwatnego do danego wydarzenia.  

 

3. Umożliwienia podłączenia odtwarzacza muzyki na środku sceny za pomocą wtyczki Mini  

Jack (kabel dochodzący na środek sceny) oraz zapewnienia 3 kabli mikrofonowych XLR do 

podłączenia mikrofonów bezprzewodowych nagłownych wykonawcy.  

 

4. Zapewnienia głośnika odsłuchowego dla artystów na scenie. 

 

5. Zapewnienia 2 rezerwowych mikrofonów bezprzewodowych nagłownych lub ręcznych. 

 

6. Udostępnienia energii elektrycznej na potrzeby przeprowadzanego wydarzenia. 

 

7. Umożliwienia dostępu do sceny: rozstawienia scenografii i przeprowadzenia próby 

dźwięku (około 45-60 minut). Zapewnienia dostępu do sceny przez 30 min w celu złożenia 

scenografii. Godziny zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą drogą 

mailową w późniejszym terminie (na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia). 

 
 



Teatr Katarynka Oświetlenie 

                                                             

Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing 

Cztery główne tematy świetlne – rozproszone głowice, w barwach:  

1. Żywioł powietrze – fiolet;  

2. Żywioł ziemia – zieleń (bądź wielobarwne)  

3. Żywioł woda – błękit;  

4. Żywioł ogień – czerwień/pomarańcz  

Ad. 1  

– powietrze – od początku spektaklu rozproszone głowice – fiolet, PLUS:  

 

- piosenka: „Prezydentem” - śpiewana przez Prezydenta, zaczynająca się po słowach „A ścieki proszę 

państwa - ścieki spłynęły do rzeki” (pierwsze słowa piosenki: „Przez mój naród, mój kochany, ja 

zostałem tu wybrany”) – ruch głowicami  

- piosenka: „Młodość” – śpiewana przez Babcię, zaczynająca się po słowach „Oj dzieciaki, pamiętacie 

jak to było?” (pierwsze słowa piosenki: „Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia”) – kolorowe 

światła mogą się ruszać, a na perkusję można pomrugać światłami  

- piosenka: „Cztery Żywioły” – śpiewana przez Królewnę i Franię, zaczynająca się po słowach „A 

dokładniej, cztery żywioły!” (pierwsze słowa piosenki: „Czterech żywiołów moc, tak cudowny jest 

świat”) – wolne rozproszone białe światło, wolno się ruszające  

- piosenka: „Dioksyny, Furyny (To smog)” – śpiewana przez wszystkich + Smog na scenie, zaczynająca 

się po słowach „Z kominów leci czad by poddusić wszystkich was!” (pierwsze słowa piosenki: „To 

smog, to smog”) – światła czerwone i niebieskie, dosyć ciemno na scenie, techno klimat  

 

Ad. 2 – ziemia – rozproszone głowice – zieleń  

Ad 3 – woda – rozproszone głowice – błękit, PLUS:  

- piosenka: „Jak gibony się bujamy” – śpiewana przez wszystkich, zaczynająca się po słowach „zaproś 

naukowców, a my się przygotujemy” (pierwsze słowa piosenki: „Jeszcze raz i zaczynamy, jak gibony 

się bujamy”) – światła na publiczność, klimat imprezowy, ruszające się promienie  

Ad 4 – ogień – rozproszone głowice - czerwień/pomarańcz, PLUS:  

- piosenka: „Ogień” – śpiewana przez wszystkich, zaczynająca się po słowach „lekcja czwarta, żywioł 

ogień!” (pierwsze słowa piosenki: „Ogień, ogień, ogień”) – rozproszone pomarańczowe i czerwone 

światła ruszające się  

- piosenka: „Sprzątanie” – śpiewana przez wszystkich, zaczynająca się po słowach „a teraz wiem co 

mówi!” (pierwsze słowa piosenki: „Choć nam wyschły wszystkie krany”) – wolne, jasne, rozproszone 

światło  

FINAŁ – zabawa taneczna, ekodancing – klimat imprezowy 

 



Co należy zapewnić na scenie dla Teatru ,,Katarynka” 

1. Umożliwienie podłączenia odtwarzacza muzyki na środku sceny za pomocą wtyczki Mini 

Jack (kabel dochodzący na środek sceny) oraz zapewnienia 3 kabli mikrofonowych XLR do 

podłączenia mikrofonów bezprzewodowych nagłownych wykonawcy. 

 

2. Zapewnienie głośnika odsłuchowego dla artystów na scenie 

3. Zapewnienie 2 rezerwowych mikrofonów bezprzewodowych nagłownych lub ręcznych. 

4. Umożliwienie podwieszenia elementów scenografii na kratownicy/sztankietach (opuszczenie 

kraty lub zapewnienie drabiny). 

5. Udostępnienie energii elektrycznej na potrzeby przeprowadzanego wydarzenia 

 



 

Viki Gabor  
Rider Techniczny 2022 

 

 
 
 

REALIZATOR DŹWIĘKU: Piotr Gozdek tel. +48 512 111 726, 

email: gozdiproducent@gmail.com 

 

REALIZATOR ŚWIATŁA: Michał „Kossi” Kossakowski  tel. +48 782 667 434, 

                                                 email: kossiteam@gmail.com 

 

MANAGER: Oskar Laskowski tel. +48 797 043 722, 

e-mail: o.laskowski@management4seasons.com 
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Niniejszy dokument określa warunki techniczne niezbędne do wykonania koncertu na najwyższym poziomie 

jakościowym i stanowi integralną część umowy koncertowej. Wszelkie odstępstwa od postanowień w nim 

zawartych wymagają potwierdzonej pisemnie bądź elektronicznie zgody przedstawiciela Zespołu w osobie 

Realizatora lub Managera. 

 

Treść tego dokumentu jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia koncertu, dlatego prosimy o 

DOKŁADNE zapoznanie się z nim i (KONIECZNIE) przekazanie go osobom bezpośrednio 

odpowiedzialnym za obsługę techniczną imprezy !!! 

 

 

I. Organizacja pracy 

 1. Zespół przyjeżdża z własnym backline'm, technikiem sceny, realizatorem FOH oraz realizatorem 

Światła. 

 Zarówno sprzęt, jak i obsługa pozostają do wyłącznej dyspozycji Zespołu. Z przyczyn technicznych nie ma 

możliwości użyczenia backline'u ani obsługi innym wykonawcom. 

 2. Aby umożliwić sprawne przeprowadzenie montażu i próby dźwięku, całość aparatury 

nagłośnieniowej, oświetleniowej oraz infrastruktury sceny powinna być zmontowana, sprawdzona i w 100% 

gotowa do pracy najpóźniej na 30 minut  przed planowanym przybyciem Zespołu na miejsce imprezy.  

 3. Zarówno w czasie montażu i próby dźwięku jak i samego koncertu absolutnie niezbędna jest ciągła 

obecność przynajmniej dwóch techników sceny oraz realizatorów frontowego, i oświetlenia (z ramienia firmy 

obsługującej imprezę lub przydzielonych przez Organizatora), znających biegle specyfikę dostarczonej 

aparatury i pozostających do dyspozycji techniki Zespołu. 

 4. Czas potrzebny na montaż i próbę dźwięku wynosi 120 minut od momentu przybycia 

Techniki na miejsce imprezy, przy czym część montażu może odbyć się bez zajmowania sceny 

(np. w trakcie próby innego Wykonawcy). Czas potrzebny przy pustej scenie to ok. 75 minut. Prosimy ponadto 

o uwzględnienie przynajmniej 60 minutowego odstępu pomiędzy planowanym czasem zakończenia próby 

dźwięku, a godziną rozpoczęcia koncertu. 

 5. Po zakończeniu próby dźwięku nie ma możliwości złożenia/przestawienia backline’u Zespołu. 

 6. O ile Umowa nie stanowi inaczej o wszelkich pozostałych kwestiach związanych z organizacją pracy 

na scenie podczas koncertu oraz próby dźwięku, a także ze sposobem realizacji koncertu (w tym także jego 

głośnością) decyduje WYŁĄCZNIE obsługa i Manager Zespołu. 

 

 

II. Scena 
 1. Scena powinna być wykonana z dobrej jakości, stabilnych i wypoziomowanych podestów 

aluminiowych lub stalowych, pokrytych powierzchnią antypoślizgową, połączonych i usytuowanych w sposób 

uniemożliwiający jakiekolwiek ich przemieszczanie się czy kołysanie. Minimalne wymiary sceny:  8x6x m (gł. 

x szer. x wys.). 

 2.  Zadaszenie sceny powinno być szczelne i zabezpieczone przed wpływem warunków 

atmosferycznych (konieczne wiatroodporne wysłony tylne i boczne). Najniżej usytuowany punkt zadaszenia 

powinien znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 4 metra od powierzchni sceny. 

 3. Prosimy o zapewnienie 4 podestów :   

1. pod bębniarza (3mx2m) wys. 1m 50cm (poręcz zabezpieczająca z tyłu aby bębniarz nie spadł z tyłu) 

2. pod basistę (2mx2m) wys. 80 cm 

3. pod gitarzystę (2mx2m) wys. 80cm 

4. pod klawiszowca (3mx2m) wys. 30 cm 

 

 

 



 

SZEROKOŚĆ/DŁUGOŚC/WYSOKOŚĆ 

 (patrz Plan Sceny) wysłonięty z przodu materiałem w kolorze czarnym. NA WSZYSTKICH 

KONCERTACH PLEXI OBOWIĄZKOWA! (pięcioczęściowa min.1.6m wysokości, preferowana 

Acoustic Solutions) do perkusji!!! 
 4. Scena oraz pozostałe elementy konstrukcji (zadaszenia, rampy oświetleniowe itd.) muszą być 

prawidłowo uziemione i posiadać wszystkie określone prawem atesty. 

  

 

III. Zasilanie 

 1. Nie akceptujemy źródeł zasilania, wykazujących tendencje do przepięć czy chwilowych spadków 

napięcia. Jest to ekstremalnie ważne z punktu widzenia zarówno jakości koncertu jak i bezpieczeństwa ludzi 

oraz urządzeń na scenie, dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie zasilania i wykonanie testu obciążeniowego 

przed przybyciem Zespołu! 

 2. Gniazda elektryczne na scenie (patrz Plan Sceny) oraz na stanowisko realizatora powinny być dobrej 

jakości, sprawne, zabezpieczone przed zalaniem i wpływem warunków atmosferycznych.  

 3. Każdy z obwodów zasilania musi być wyposażony w osobne zabezpieczenie prądowe, zaś obwód 

główny dodatkowo w zabezpieczenie różnicowo – prądowe. 

 

 

IV. System frontowy 

 1. Konieczny jest stereofoniczny system nagłośnieniowy uznanej marki, minimum 3-drożny z 

aktywnym podziałem pasma, wolny od szumów i przydźwięków, złożony z JEDNAKOWYCH zestawów 

głośnikowych, pozwalający na równomierne pokrycie dźwiękiem o średnim ciśnieniu akustycznym 115dB SPL 

(A-ważone) całego audytorium w pełnym paśmie akustycznym. System musi być zasilany dedykowanymi doń 

wzmacniaczami i procesorem. Subbas w stosunku mocowym przynajmniej 2:1 (sub:góra). Pod żadnym 

pozorem nie akceptujemy systemów nagłośnieniowych „domowej roboty”, podróbek, tanich rozwiązań 

chińskich, ani systemów przeznaczonych do zastosowań innych niż nagłośnienie koncertowe. 

2. NIE jest konieczny system line array! Bardzo chętnie korzystamy z dobrej jakości klasycznych 

systemów typu point-source wszędzie tam, gdzie ma to uzasadnienie (np. kluby czy tzw. „trudne sale”) i 

zdecydowanie preferujemy takie rozwiązanie względem np. „stackowania” systemu liniowego czy wieszania 

go tuż przy ścianie! Rodzaj, marka i konfiguracja systemu MUSZĄ BYĆ KAŻDORAZOWO skonsultowane z 

Realizatorem Zespołu. 

Nie akceptujemy systemów firm: HK Audio, FBT, Bose, ani POL-Audio - za wyjątkiem konkretnych 

konfiguracji 

indywidualnie zatwierdzonych przez Realizatora Zespołu. 

3. Stanowisko FOH powinno być zadaszone, ogrodzone i znajdować się w 2/3 długości audytorium na 

poziomie widowni lub jeśli to konieczne – na podeście, nie wyższym jednak niż 30cm. Prosimy o 

niestosowanie 

wysłon tylnych i bocznych reżyserki, a jeśli zajdzie taka konieczność prosimy o użycie w tym celu materiałów  

neutralnych akustycznie. 

 

 

Wyjście sumy stereo do systemu frontowego może być podane WYŁĄCZNIE Z DEKI NA 

FRONCIE(AES/EBU lub analog) ORAZ NA SCENIE(TYLKO ANALOG L-R) Dopuszczamy możliwość 

wpięcia sumy 

przez inną konsoletę za pośrednictwem AES/EBU. 

Stosowany system jest systemem zamkniętym tzn. nie ma możliwości użyczenia 

jakiegokolwiek jego elementu (w tym konsolety) do celów innych niż realizacja koncertu 

Viki Gabor. W razie potrzeby istnieje możliwość dopięcia mikrofonu dla konferansjera 



 

(mikrofon zapewnia Organizator) w celu zapowiedzi koncertu. 

V . System monitorowy 

 
 WYMAGAMY DOSTARCZENIA 3 SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH WYŁĄCZNIE SHURE PSM900 

lub SENNHEISER G3/G4  

 

OUTPUT LISTA 
 
1-2 AUX STEREO-XLR PERKUSJA 
3-4 AUX STEREO-XLR BAS 
5-6 AUX STEREO-IEM GITARA 
7-8 AUX STEREO-XLR KLAWISZE 
9-10 AUX STEREO-IEM VIKI 
11-12 AUX STEREO-IEM PODSŁUCH DLA NASZEGO TECHNIKA/REALIZATORA NA SCENIE 
 

 

                    ZESPÓŁ PRZYJEŻDZA ZE SWOIMI MIKSERKAMI ORAZ SŁUCHAWKAMI  
  

 

 

 

 

 

VI. Oświetlenie i multimedia 

1. W sprawach związanych z oświetleniem koncertu odsyłam do RIDERU OŚWIETLENIOWEGO 

BO TAKOWY SIĘ POJAWIŁ  

 

REALIZATOR ŚWIATŁA: Michał „Kossi” Kossakowski  tel. +48 782 667 434, 

email: kossiteam@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

VII. Dodatkowe uwagi 

Aby ułatwić pracę przy montażu, próbie i demontażu i generalnie umilić współpracę zarówno nam jak i 

technice sceny prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie (z góry przepraszamy tych, dla których sprawy 

te są absolutnie oczywiste, pozostałych prosimy natomiast o szczególną uwagę): 

1. Aby sprawnie przeprowadzić rozładunek sprzętu, montaż i próbę dźwięku potrzebujemy zapewnienia 

podjazdu w miejsce możliwie najbliższe sceny/wejścia do klubu. Potrzebujemy  także miejsca 

parkingowego dla pojazdów(w bezpiecznym, najlepiej strzeżonym miejscu) na czas pobytu zespołu 

na terenie imprezy. 

2. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich urządzeń, w szczególności KABLI (czy 

działają, czy nie powodują „brumu”) oraz STATYWÓW (czy są stabilne, czy nie „zjeżdżają” – 

taśma klejąca nie rozwiąże problemu!) PRZED przystąpieniem do montażu. Zajmuje to dosłownie 

chwilę, a pozwala oszczędzić całe mnóstwo czasu.  

3. Dodatkowym usprawnieniem jest sytuacja, w której statywy są już przygotowane i rozstawione przed 

przyjazdem zespołu. Prosimy postarać się, aby do niej doszło  

mailto:kossiteam@gmail.com


 

4. Jeżeli na scenie występują tego dnia także inni artyści, prosimy o dokładne zaplanowanie ustawienia 

ich sprzętu na scenie, ponieważ po zakończeniu przez nas próby dźwięku jakakolwiek zmiana 

ustawienia naszego sprzętu NIE BĘDZIE MOŻLIWA. 

5. WSZYSTKIE PRZEWODY (także zasilające i przedłużacze) ORAZ STATYWY MUSZĄ BYĆ 

KOLORU CZARNEGO !!! To samo dotyczy taśmy używanej do oklejania przewodów oraz innych 

widocznych z publiczności elementów zastosowanych na scenie.  

6. Za bezpieczeństwo Zespołu, Obsługi Zespołu oraz mienia w/w. osób w czasie od przyjazdu na 

miejsce koncertu do jego opuszczenia odpowiada Organizator. 

7. Jesteśmy w pełni świadomi trudności, z jakimi często wiąże się spełnienie wymagań technicznych 

artystów, zwłaszcza w przypadku imprez z udziałem więcej niż jednego zespołu, dlatego jesteśmy 

otwarci na wszelkiego rodzaju alternatywy, propozycje i ustępstwa, jednak absolutnie podstawową 

sprawą jest KONTAKT. Stawianie Zespołu przed faktem dokonanym rzadko kończy się przyjemnie, 

a 99.9% problemów udaje się rozwiązać w ciągu kilkuminutowej rozmowy telefonicznej – proszę 

więc nie wahać się i dzwonić, a na pewno wspólnie znajdziemy rozwiązanie!!! 

 

Ostateczna specyfikacja aparatury ZAWSZE MUSI ZOSTAĆ UZGODNIONA Z REALIZATOREM 

najpóźniej 7 dni przed koncertem! W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 

 

REALIZATOR: Piotr Gozdek tel. +48 512 111 726,  

email: gozdiproducent@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o zrozumienie w powyższych kwestiach i nie przekonywanie nas np. do podwieszenia konsolety 

frontowej pod sufitem w toalecie lub zaakceptowania aparatury będącej „paczkami na Eminence’ach 

zmontowanymi przez szwagra kolegę, co za komuny w Tonsilu robił” argumentami typu „nie takie gwiazdy na 

tym grały i nikt nie narzekał” czy „może i samoróbka, ale gra lepiej od Meyera!”.  Znamy i rozumiemy realia 

produkcji imprez, jednak aby dostarczyć publiczności wrażenia na najwyższym poziomie wykonawczym, 

brzmieniowym i estetycznym potrzebujemy odpowiednich warunków i sprawdzonych narzędzi. 

W razie kłopotów ze skompletowaniem aparatury – służymy pomocą! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI 

TECHNICZNEJ 

PAŃSTWA IMPREZY – Mamy możliwość dostarczenia we własnym zakresie całości 

nagłośnienia, oświetlenia i konstrukcji sceny, a także multimediów i systemów 

tłumaczeń symultanicznych. Gwarantujemy spełnienie wymagań niniejszego 

dokumentu oraz Riderów większości Wykonawców polskiej sceny. W celu zapoznania 

mailto:gozdiproducent@gmail.com


 

się z ofertą pełnej obsługi prosimy o kontakt z Realizatorem Zespołu. 

!!! PODSUMOWANIE !!! 

 
1. 1. PLEXI OBOWIĄZKOWO!!!!!!!! 

 

2. 2. Zespół przyjeżdża z własnym stołem, diboxami, większością 

mikrofonów oraz stageboxem zatem prośba o przygotowanie case/stolik 

na Fohu na postawienie i zamontowanie sprzętu oraz pomoc  osoby z 

ekipy technicznej w przeniesieniu ich. 

3.  
4. 3.Sumę LR podajemy Z DESKI FRONTOWEJ(AES/EBU oraz analog) 

EWENTUALNIE na scenie TYLKO ANALOG!!!! 

5.  
6. 4. W przypadku gdy gramy tylko my oczywiście istnieje możliwość 

podpięcia do naszej deski konferansjera lub muzyczki w tle. Nie musicie 

wozić specjalnie drugiej deski do tego natomiast obsługa należy do 

firmy obsługującej sprzęt. 

 

7. 5. POTRZEUJEMY 2 skrętki CAT 6 FTP lub CAT 5 E.  

(Potrzebne są rzeczywiście obie. Jedna stagebox-deska, druga deska 

router który będzie umieszczony na scenie) 

 

6. Prosimy o zapewnienie komunikacji między sceną a fochem tak abyśmy 

bez problemu mogli się sprawnie skontaktować z monitorowcem na scenie.  

(Najlepiej cos bezprzewodowego ale damy radę również stacjonarnie) 

 

7. W SKRÓCIE  

 3 X statyw długi 

 5 X statyw krótki 

 3 X Shure SM 57 

 Diboxy przywozimy 

 Resztę mikrofonow przywozimy 

 Słuchawki przywozimy 

 Mikserki przywozimy 

 PLEXI KONIECZNIE BEZ WYJĄTKÓW!!!  

 2 skrętki – do stageboxa i routera 



 

 

INPUT LISTA 
 

C

H Żródło Podłączenie Statyw 

1 KICK  WŁASNY krótki 

2 SNARE 1 TOP Sm 57 krótki 

3 SNARE 1 BOTTOM Sm 57 krótki 

4 HH Sm 57 krótki/ długi 

5 TOM 1 MIC WŁASNY klips 

6 TOM 2 MIC WŁASNY klips 

7 TOM 3 MIC WŁASNY klips 

8 TOM 4 MIC WŁASNY klips 

9 OVERHEAD L MIC WŁASNY długi 

10 OVERHEAD R MIC WŁASNY długi 

11 SPDS L DI-box (WŁASNY)  

12 SPDS R DI-box (WŁASNY)  

13 BASS  DI-box (WŁASNY)  

14 MOOG DI-box (WŁASNY)  

15 GTR EL MIC WŁASNY krótki 

16 GTR ACC DI-box (WŁASNY)  

17 LOOP L XLR  

18 LOOP R XLR  

19 KLICK XLR  

20 MIC KEYS(talkback) MIC WŁASNY długi 

21 KEYS 1 L (dół) DI-box (WŁASNY)  

22 KEYS 1 R (dół) DI-box (WŁASNY)  

23 KEYS 2 L (góra) DI-box (WŁASNY)  

24 KEYS 2 R (góra) DI-box (WŁASNY)  

25 VIKI SHURE BEZPRZ. (WŁASNY) WŁASNY 

26 VIKI BACKUP 

SHURE SM58 QLX-D lub ULX-D 

BEZPRZ.  

 
 
 

OUTPUT LISTA 
 
1-2 AUX STEREO-XLR PERKUSJA 
3-4 AUX STEREO-XLR BAS 
5-6 AUX STEREO-IEM GITARA 
7-8 AUX STEREO-XLR KLAWISZE 

9-10 AUX STEREO-IEM VIKI 
11-12 AUX STEREO-IEM PODSŁUCH DLA NASZEGO TECHNIKA/REALIZATORA NA SCENIE 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
REALIZATOR DŹWIĘKU: Piotr Gozdek tel. +48 512 111 726, 

email: gozdiproducent@gmail.com 

 

REALIZATOR ŚWIATŁA: Michał „Kossi” Kossakowski  tel. +48 782 667 434, 

                                                 email: kossiteam@gmail.com 

 

MANAGER: Oskar Laskowski tel. +48 797 043 722, 

e-mail: o.laskowski@management4seasons.com 
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Rider Oświetleniowy 
2022r.

(Wersja Preview)



Niniejszy dokument zawiera niezbędne wytyczne umożliwiające 
wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzenie koncertu. 

Niniejszym zastrzegają oni również prawo do wprowadzania w 
nim zmian i poprawek dlatego należy każdorazowo upewnić się 

o posiadaniu najnowszej wersji rideru. 

 

Nieupoważnione kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, 
wyświetlanie, rozpowszechnianie oraz przesyłanie zawartości 

dokumentu w dowolnej formie i w dowolnym celu 
(nawet w celu niekomercyjnym), bez wyraźnej uprzedniej 

zgody, jest surowo zabronione. 

Własność REDD PUBLISHING® 
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SCENA  

          Konstrukcja musi być stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP. Całość powinna posiadać aktualne atesty oraz 
być wyposażona w barierki po bokach i z tyłu sceny. Schody z obu stron sceny,  
o szerokość minimum jednego metra muszą być wyposażone w barierki oraz w 
odpowiedni sposób oświetlone i zabezpieczone. Tylną i boczne ściany konstrukcji 
muszą być wysłonięte horyzontem w kolorze czarnym. Nie powinien on dotykać 
ani w żaden sposób zakłócać pracy urządzeń oświetleniowych. W oknie sceny nie 
mogą znajdować się żadne banery reklamowe. Minimalny rozmiar sceny to 8m x 
6m, wysokość okna nie mniejsza niż 5 metrów.
          Niezbędna jest opcja dojazdu do sceny samochodem typu Mercedes 
Sprinter. Między sceną a stanowiskiem realizatorów FOH niezbędny jest tunel 
komunikacyjny o szerokości minimum jednego metra. Stanowisko realizatorów 
(FOH) powinno znajdować się w osi sceny. Musi być ono zabezpieczone przed 
warunkami atmosferycznymi. 

m u s i c
T J T3

VikiGabor Rider Oświetleniowy 2022r.



PODESTY 

1. pod bębniarza (3mx2m) wys. 150cm 
(wyposażony w poręcz zabezpieczającą zabezpieczające przed upadkiem do tyłu)
2. pod basistę (2mx2m) wys. 80 cm
3. pod gitarzystę (2mx2m) wys. 80cm
4. pod klawiszowca (3mx2m) wys. 30 cm

Wszystkie podesty muszą być wysłonięte od przodu czarnym, nieprześwitującym 
materiałem.
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KRATOWNICE 

1. Dwie podwieszone kratownice o długości umożliwiającej rozmieszczenie lamp 
według schematu zawartego w dalszej części dokumentu.

2. Cztery dwumetrowe kratownice z podstawami uniemożliwiającymi samowolne 
drganie i przesuwanie oraz umożliwiające montaż urządzeń zgodnie z 
wytycznymi według schematu zawartego w dalszej części dokumentu.



URZĄDZENIA 

          Wszystkie urządzenia powinny być zainstalowane, sprawdzone oraz 
zaadresowane przed przyjazdem realizatora. Niedopuszczalnym jest zmiana 
układu urządzeń oraz zastosowanie bez wcześniejszej konsultacji zamienników (w 
szczególności chińskich kopii). Urządzenia do dymu muszą być zadbane, 
wyposażone w wentylator oraz uzupełnione nietoksycznym płynem marki 
zalecanej przez producenta wytwornicy.
          Firma musi zapewnić konsoletę oświetleniową! Akceptowane konsolety 
to grandMA2 Fullsize/Light oraz grandMA3 Fullsize/Light z zainstalowanym 
oprogramowaniem w wersji nie niższej niż 3.9.0.1. Istnieje możliwość 
dostarczenia na miejsce własnej grandMA2Light po uprzedniej konsultacji.  
 
Niedopuszczalne są wszelkie konstrukcję typu fader&command wing!  

Opcjonalne zamienniki wyszczególnionych urządzeń:
Robin Pointe - Robin MegaPointe 
Robin LedWash800 - Robin LedWash600+ lub Robin LedWash 1200
HazeBase - Unique 2.1, MDG ATME lub MDG Atmosphere
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LISTA URZĄDZEŃ 
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Symbol Name Count Wattage Mode

Robin Pointe 18 470 1

Robin LEDWash 800 15 430 1

Robin LEDWash 800 6 430 3

SunBlast 3000 FC 5 178 Advanced-1

Molefay Four Light 5 2600

Sunstrip 20 800 10

HazeBase 4 1500

Wentylator 4 575



INFORMACJE DODATKOWE 

- Powyższa lista odnosi się do scen wymiarach 12x10m, w przypadku mniejszych  
lub większych scen zapotrzebowanie na sprzęt ulega zmianie.

- Podczas prób oraz koncertu niezbędna jest obecność dwóch doświadczonych 
dobrze znających system oświetlenia na danej scenie techników z firmy 
oświetlającej dany koncert, wyposażonych w łączność bezprzewodową.

- Sprzęt musi być gotowy do pracy na godzinę przed przyjazdem techniki.
- W przypadku Instalacji ekranu/ekranów led należy koniecznie poinformować o 

tym realizatora
- Wymagany jest kontakt z realizatorem oświetlenia minimum 10 dni przed 

planowanym koncertem w celu potwierdzenia ustaleń z rideru. 
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Dane kontaktowe do realizatorów oświetlenia:

Michał ”Kossi” Kossakowski
Tel: +48 782 667 434
E-mail: kossiteam@gmail.com

Jakub Kowalik
Tel: +48 880 952 027
E-mail: jakub_kowalik@icloud.com

mailto:kossiteam@gmail.com
mailto:jakub_kowalik@icloud.com


OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałem się z całą treścią dokumentu oraz akceptuję 
wszystkie zawarte w nim informację. Zobowiązuję się również do zapewnienia 
niezbędnych, wyszczególnionych elementów instalacji oświetleniowej i scenicznej 
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia koncertu. Ponoszę również pełną 
odpowiedzialność za wykonane instalacje elektryczne i mechaniczne.
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Podpis organizatora Podpis osoby odpowiedzialnej 
za oświetlenie

………………………. ……………………….



Symbol Name Count Wattage Mode

Robin Pointe 18 470 1

Robin LEDWash 800 15 430 1

Robin LEDWash 800 6 430 3

SunBlast 3000 FC 5 178 Advanced-1

Molefay Four Light 5 2600

Sunstrip 20 800 10

HazeBase 4 1500

Wentylator 4 575
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Symbol Name Count Wattage Mode

Robin Pointe 18 470 1

Robin LEDWash 800 15 430 1

Robin LEDWash 800 6 430 3

SunBlast 3000 FC 5 178 Advanced-1

Molefay Four Light 5 2600

Sunstrip 20 800 10

HazeBase 4 1500

Wentylator 4 575
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3.1 3.25 3.49 3.73 3.97 3.121
3.145 3.183 3.221 3.259 3.297

2.1 2.25 2.49 2.73 2.97 2.121
2.145 2.183 2.221 2.259 2.297

1.1 1.17 1.33 1.49 1.65 1.81

2.491 2.492 2.493 2.494 2.495

2.335 2.350

3.335 3.350 3.365

4.221

4.145 4.2974.2594.183

4.1214.1 4.25

4.345
4.335

4.97

4.405
4.395

4.73

4.375
4.385

4.49

4.355
4.365

2.365 2.375 2.385
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2.395 2.405 2.415 2.425

2.4752.465

2.5042.5022.5032.501
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