liGhT rIDEr 2019
SPIS URZĄDZEŃ:
• 4x Robe Pointe (lub podobne, dopuszczalne dużo zamienników :))
• 5x Robe 600 Led Wash (zam. Stark 1000, Robe 600+ lub 800)
• 4x Robe 600 Led Wash (front)
• 1x Martin Atomic 3000
• 2x Blinder
• 6x Showtec Sunstrip
• 1x Tour Hazer 2 + Fan
*Wszystkie urządzenia muszą być w 100% sprawne, w przypadku urządzeń wyładowczych,
żarówki powinny mieć podobny czas zużycia.

STEROWANIE:
GradMa 2 Light – nie akceptujemy urządzeń typu wing.
Istnieje możliwość przywiezienia własnego sterowania przez realizatora

ZAMIENNIKI:
Dopuszcza się możliwość podmiany urządzeń po wcześniejszym ustaleniu z realizatorem.

NIE AKCEPTUJĘ:
Chińskich zamienników oryginalnych urządzeń oraz urządzeń typu Spot 700 (Martin Mac 700,
Robe Spot 700 itd.)

KONTAKT:
(nie później niz 7 dni przed koncertem)
DOMINIK KWIATKOWSKI
662 234 408
kwiatu@live.com
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UKŁAD URZĄDZEŃ:
Układ urządzeń na plocie jest orientacyjny, przedstawia jedynie kolejność urządzeń na
poszczególnych kratach. W zależności od wielkości sceny i długości krat urządzenia powinny
być rozmieszczone symetrycznie zgodnie z osią sceny. W dniu koncertu proszę o zapewnienie
fachowej obsługi– konieczna obecność pracownika uprawnionego do poruszania się po kracie
sceny. Organizator zobowiązuje się na 14 dni przed koncertem potwierdzić w formie pisemnej
(po konsultacji telefonicznej z realizatorami) listę sprzętu.

UKŁAD KRAT:
Krata powinna znajdować się za zespołem, na wysokości min 4 m – w sytuacji braku możliwości wysokościowych klubu, prośba o bezzwłoczny kontakt z realizatorem w celu omówienia
ewentualnych zmian.

BACKDROP:
Zespół wymaga, aby przygotować miejsce pod powieszenie banneru 6x3 m.
UWAGA! – rider dotyczy klubów, w których możliwości techniczne ze względu na wielkość
sceny i wysokość okna są minimalne. Jeśli scena jest większa niż 6x4m a wysokość lokalu
powyżej 4 m rider podlega bezzwłocznej konsultacji.
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Legend
Symbol

Name

Count

Robin Pointe

4

Robin LEDWash 600

9

Sunstrip

6

LED PowerBlinder 4

2

Realizator: Dominik Kwiatkowski / tel. +48 662 234 408 / email: kwiatu@live.com

Światło Klub 2019
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Realizator: Dominik Kwiatkowski / tel. +48 662 234 408 / email: kwiatu@live.com
Światło Klub 2019

