
 
                       Технічний райдер кавер гурту "CHICA-BAND"

• Час для саундчеку становить 1.5 – 2 години, за умови повної готовності апаратури і 
технічного персоналу. 
 
• Узгодження райдера (мінімум за три дні до заходу) – це відповідальність прокатної 
компанії. Після узгодження прохання вислати перелік запропонованого обладнання. 
Усі запитання ви можете узгодити по номеру:
 +38 (098) 937 66 48 Олексій Діброва (директор гурту).
 +38 (093) 206 31 41 Євген Іванов (звукорежисер гурту.)
 +38 (063) 709 52 92 Дмитро Годиненко (художник по світлу.)
 
 
I. Сцена-подіум: 
Для виступу колективу потрібен подіум розміром 6х4 метрів,  висота задніх двох рядів 
0,75 см. передні два ряди 0.5 см.
Якщо зал невеликий, і місце обмежене, розміри і висоту можна обговорювати 
індивідуально.  
 
Барабанщик: 
Підвісні рек-томи 10,12 дюймів, підвішені на одній стійці (барабанщик грає стоячи) 
дивитися стейдж план.
Перевага фірми-виробники рек томів: "DW", "Tama", "Pearl, YAMAHA".
- 4 стійки під тарілки ( "журавель"); 
- комплект мікрофонів (див. Input-list); 
- прогумований килимок 2х2!!! 

Там же:
- бездротовий Shure (QLX і вище) з головою Beta58 на стійці "журавель" 
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- Дротовий мікрофон любого виробника З КНОПКОЮ на стійці 
"журавель"   (TalkBack); 
- 4 DI Box-ів (Radial / KlarkTeknik / dbx) + 7 TS-Jack кабелів;
- клавішна стійка; 
- подовжувачі 2 шт. (на 3 розетки) із заземленням на відстані 1.5 метра один від одного;
- 1 підлоговий монітор;
- підлоговий вентилятор!;
- інфрачервоний обігрівач (у холодну погоду на відкритих майданчиках). 
 
Бас. 
- DI Box (в ідеалі Radial / dbx db10), 
- короткий TS-Jack кабель для лінка, TS-Jack кабель 5м,
- гітарна стійка з шиєю, 
- пряма мікрофонна стійка (під iPad зі своїм холдером), 
- подовжувач на 3 розетки,
- інфрачервоний обігрівач (у холодну погоду на відкритих майданчиках). 
 
Гітара  
Гітарний підсилювач (комбік) Mesa, Marshall JCM series/ “Fender” (models: Twin 
Amp, Twin Reverb, Hot Rod Deluxe).
- мікрофон Shure SM57
- Дві стійки під гітару, 
- подовжувач на 3 розетки,
- підлоговий вентилятор!,
- інфрачервоний обігрівач (у холодну погоду на відкритих майданчиках). 
 
Для вокалістки: 
- мікрофонна стійка «ЖУРАВЕЛЬ», 
- бездротовий мікрофон Shure (QLX і вище) з головою Beta58. Вихідний сигнал 
радіосистеми обов'язково повинен бути на рівні мікрофонного!!! Про всяк випадок 
підготувати дротову Beta58,
- XLR до вокального процесора (кріпиться на стійці),
- 1 підлоговий монітор;
- 2 розетки 220В,
- підлоговий вентилятор!,
- інфрачервоний обігрівач (у холодну погоду на відкритих майданчиках). 
 
Моніторинг: 
1 підлоговий монітор, 2 Side Fills, 4 бездротових IEM Sennheiser EW 300 IEM G3 / G4, 
Shure PSM 900* (з комбайнером і зовнішньою антеною)** (про всяк випадок повинні 
бути навушники). 

* Чутливість передавачів по входам – 18dB. Лімітери приймачів відключені. 
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** Координація роботи всіх радіосистем на майданчику – це відповідальність 
прокатної компанії.

INPUT LIST

Ch. 
№

Input Instrument Source

1 BD Out Card 

2 BD In Card

3 SN t Card

4 SN b Card

5 1 Tom 10” Sennheiser e904(604)/Shure SM 57

6 2 Tom 12” Sennheiser e904(604)/Shure SM 57

7 OH L pb Card

8 OH R pb Card

9 3 OH L Shure SM 81

10 4 OH R Shure SM 81

11 ROOM pb Card

12 Click Card

13 5 SPD 1 L DI (from drums)

14 6 SPD 1 R DI (from drums)

15 7 SPD 2 L DI (from drums)

16 8 SPD 2 R DI (from drums)

17 9 Bass  DI box

18 Bass (mon)

19 10 Guitar Shure SM 57

20 Guitar (mon)

21 Playback (instr.) L Card

22 Playback (instr.) R Card

23 Playback (b. voc) L Card
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MIXBUS/OUTPUT LIST

24 Playback (b. voc) R Card

25 12 Lead V XLR+XLR for vocal processor
Wireless  Beta58 (Mic level output 
gain!!!)

26 Lead V (mon)

27 13 Drm V Wireless  Beta58 (Mic level output gain)

28 DrmV (mon)

29 14 TalkBack Dr SM 58 

Mixbus  
№

Routing sours Input

1 Lead Voc floor wedge XLR 1

2 Leed IEM XLR 2

3 Guitarist IEM L XLR 3

4 Guitarist IEM R XLR 4

5 Bassist IEM L XLR 5

6 Bassist IEM R XLR 6

7 Drummer IEM L XLR Out Aux 
1

8 Drummer IEM R XLR Out Aux 
2

9 Side Fill XLR Out Aux 
3

10 Timecode XLR Out Aux 
4

Main L XLR 7

Main R XLR 8
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II. FOH: 
Гурт приїжджає зі своїм пультом Behringer X32 Rack. Підключення на сцені біля 
барабанів. З пульта потрібно забрати Main L+R (XLR) та Mix 1 (XLR) і Mix 9 (XLR). 
Також необхідно перовести кабель (XLR-XLR) між звуковим пультом гурту, та 
світловим пультом (для Timecode).   Вся необхідна комутація для підключення 
інструментів надається прокатною компанією. 
 
ІІІ. Портали. 
Переважно використання обладнання фірм L-Acoustics або d & b audiotechnik. 
Обладнання інших фірм виробників і моделі обговорюється окремо. 
110dB (C) Broadband (-10dB front to back) по всій площі з мінімальними відхиленнями 
по АЧХ (+/- 6dB), без спотворень, лімітування і фазових аномалій. По 
можливості, саби «кардіоїд» в центрі перед сценою. 

IV.        РАЙДЕР ПО СВІТЛУ

Доброго дня, колеги по цеху і партнери. Нижче буде описано світловий райдер нашого 
гурту, який спрямовано на покращення нашої спільної мети - створення красивих подій, 
які надовго залишають теплі спогади у наших клієнтів. Всі питання і пропозиції, щодо 
змін у кількості та розміщенні обладнання приймаються нашим художником по світлу 
не пізніше ніж за п’ять днів до події. Лайтчек починається за 60 хвилин до початку 
саундчеку і триває до кінця саундчеку. Світлова консоль - ChamSys PC Wing.  
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Не допускається використання одного і того самого типу прилада від різних 
виробників або різних ревізій. Від команди технічної підтримки, під час лайтчеку і на 
заході, має бути присутнім хоча б 1 кваліфікований спеціаліст по роботі зі світловим 
обладнанням на майданчику. Не менше як за 30 хвилин до початку лайтчеку все 
обладнання має бути перевіреним і готовим до роботи (лампи, сигнал, сила)  

Світло в залі має бути вимкнене під час лайтчеку і виступу гурту.

Художник по світлу - +38 (063) 709 52 92 Дмитро Годиненко

Варіант 1 з LED екраном

1. Для контролю світлом додатково необхідно провести XLR (папа) до світлової 
консолі (Timecode) від звукового пульта гурту

2. Якщо на майданчику є екран, для контролю екраном необхідно провести 
HDMI на сцену біля барабанщика.                                            
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Варіант 2 без LED екрану

1. Для контролю світлом додатково необхідно провести XLR (папа) до світлової 
консолі (Timecode) від звукового пульта гурту
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