
 
Technický rider 

1. ZVUK- Stage plot 

Contact: tomas@theprostitutes.org

Minimální světelné požadavky: 

!!! BACK DROP 7x4m !!!
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1. ZVUK- Input list 
 

Input list  se dá přispůsobit vašim možnostem, po přechozí konzultaci s naším zvukařem 

P.A. System :      Požadujeme profesionální aparaturu zavedených značek, která je schopna 
dosáhnout  
                           115dB spl akustického tlaku v celém spektru. 
                           Je také potřeba zajistit vykrytí předních řad Frontfillem. 
Mixpulty:             min. 20 mono vstupů, 4 GRP, 6x AUX   (4x PRE fader pro monitory,2x post fader 
pro efekty) 
                           min. 2x parametrický EQ na mic. vstupech. 
Monitory:            4x full range BOX min. 400W  do 4 nezávislých cest,+i XLR line k bicím, ideálně 
redukovaná  
                           do Jack 6.3 mm. optimálně do 5 cest  Pokud jsou k dispozici  
                           pouze 4 cesty, je možno spojit MON 1 a MON 4 do jedné cesty. 
Drive RACK:       2x EQ 31pásem pro P.A. systém, 4x EQ pro monitory ( Pokud není monitorový 
pult,  
                           je třeba mít EQ u F.O.H. pultu) ,Talkback, Možnost připojit iPod  jack 3,5 mm 
 FX RACK:          2x Hall , 1 x Tap Delay  (Lexicon, YAMAHA, T.C.) 
Insert Rack:        3x Gate ,4x compressor Drawmer, DBX, BSS 
 Pokud nejste schopni splnit tento tech. rider, kontaktujte prosím zvukaře.       

petr.houska@centrum.cz,    tel.+420 776 288 590 

Contact: tomas@theprostitutes.org

input patch chanel name stativ preferuji conection insert
1 Kick Small Beta 52, D6, D112 gate
2 Snare top Small/Clip SM 57, Beta 57,Audix i5 compresor
3 Snare bottom Small/Clip SM 57, Beta 57,Audix i5
4 Hi-hat Small AKG C451, Shure SM 81, SM 57
5 Tom Clip Sennheiser e604, Shure, Audix gate
6 Floor-tom Clip Sennheiser e604, Shure, Audix gate
7 Overhead L Long AKG C451,Shure SM 81
8 Overhead R Long AKG C451,Shure SM 81
9 Bass line XLR compresor
10 Bass mic Small Beta 52, SM 58, SM 57
12 Guit 1 L OWN mic. XLR
13 Guit 1 R OWN mic. XLR
14 Guit 2 Small SM 57, Sennheiser e606, e906
15 Keyboard L XLR
16 Keyboard R XLR
17 Vocal front L Long Shure beta 58 compresor Group
18 Vocal center Long OWN mic. compresor
19 Vocal Keyboard OWN OWN mic. compresor Group
20 Vocal Drums Long Shure SM58 compresor Group
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2. SVĚTLA 

- základní nasvícení podia  odpovídající velikosti klubu 
- všechna použitá světla na stage, směřující na stage a v místě produkce 
(sál..) musí být plně ovládána přes ovládací pult (vše musí jít zhasnout) 
- pokud není dohodnuto jinak, zajistí pořadatel vlastního osvětlovače, který 

se bude řídit pokyny skupiny nebo jejího doprovodu (road manager, tech. 
support) 

Minimální světelné požadavky: 

6x led wash- moving head (back) 
6x led par (front) 
1x hazer (vyrobník mlhy) 
1x větrák 
1x ovládací pult CHamSys, High end system, Avolites (pokud 
možno ne MA, ale pokud mi někdo naprogramuje co budu chtít, 
nemám problém) 

!!! Musí být možnost pověšení backdropu 7x4m !!!

Podmínkou hladkého průběhu koncertu je, od doby našeho 
příjezdu do doby našeho odjezdu, přítomnost zodpovědného 
technika jak od světel tak zvuku, který bude plně seznámen s 
elektrickým a datovým zapojením, programingem světel a bude 
schopen řešit všechny nastalé problémy. 

 

Contact: tomas@theprostitutes.org

mailto:tomas@theprostitutes.org


3. STAGE, DESIGN  

!!! Musí být možnost pověšení backdropu 7x4m !!!
- rozměry pódia musí být minimálně 6x4m  
- pódium by mělo být min. 0,6 m vysoké, pevné, stabilní, čisté, bezpečné a 
z přední strany černě vykryté 
- pořadatel zajistí aby zadní a boční strany pódia byly kompletně vykryté 
černou oponou bez sponzorských log 
 - pořadatel zajistí kvalitní pevné praktikábly pod bicí a klávesy. 
Požadované rozměry jsou: 2x2x0,4 pod bicí a 2x2x0,2 pod klávesy 
- při festivalech a koncertech na kterých vystupuje více skupin 
doporučujeme zajistit pojízdné praktikábly (tzn: rolling risers), díky kterým 
se výrazně zkrátí čas přípravy a zvukové zkoušky 
- rolling risers musí mít kapela plně k dispozici minimálně 1h před 
plánovanou zvukovou zkouškou skupiny 
- rolling risers musí být: pevné, stabilní, čisté a kolečka musí mít brzdy a ty 
plně funkční 
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4. KONTAKT 

Zvuk: 
Petr Houska 
petr.houska@centrum.cz 
+420776288590 

Management, světla, design: 
Tomáš Pejša 
tomas@theprostitutes.org, tomas@hcore.cz 
+420736606793 
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