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Drums

1x kick mic
1x snare mic
2x tom mic
1x hihat mic
2x overhead mic
1x 220V

1x monitor

Synths

2 x stereo line out
4x 220 V

Bass

Guitar

Vocal

1x monitor

1x monitor

1x monitor

1x monitor

1x bass  mic
2x 220V 

1x guitar  mic
2x 220 V

1x vocal mic
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TECHNICKÉ POŽADAVKY
Technická firma zajištěná pořadatelem je povinna splnit všechny níže uvedené požadavky. Některé odchylky od požadavků jsou možné, avšak pouze po vzájemné dohodě.
Ideálně je potřeba 60 minut pro instalaci backline + 30 minut zvukové zkoušky. Před každou produkcí nutno konzultovat s kapelníkem.

KAPELNÍK
Lukáš Hrabovský / +420736539948 /

PÓDIUM
Rozměry pódia: Prostor pro hraní minimálně 6 x 4 m.
Podium musí být chráněno před nepřízní počasí střechou, zadním a bočními výkryty. Pořadatel zajistí pódium před vstupem nepovolaných osob.

PA SYSTEM
Skupina požaduje profesionální zvukovou aparaturu. Zajistit přítomnost místní obsluhy, znalé nastavení techniky po celou dobu příprav a produkce,
a zvukaře.
Kapela nevozí vlastního pódiového ani FOH zvukaře! Zajistí pořadatel!


Při přestavbě pódia potřebujeme min. 2 schopné techniky, kteří nám budou k dispozici

SOUND CHECK
Gazdina roba si vyhrazují právo na zvukovou zkoušku v délce
30 minut
nebo dle předem dohodnutého harmonogramu.
Nelze však akceptovat krácení zkoušky z důvodu přetahování stanoveného času předchozími umělci

SVĚTLA
Gazdina roba nemají vlastního osvětlovače, požadujeme tedy zkušenou obsluhu světelného parku

ŠATNA
Čistá uzamykatelná šatna vybavená zrcadlem, dostupná hodinu před a pul hodiny po produkci.

OBČERSTVENÍ
salátová mísa pro 7 osob
salámová mísa pro 7 osoby
10 x 0,5 l neperlivá neochucená voda 
6x 0,5 l Coca-Cola
10x Pilsner Urquell
1x láhev dobrého vína

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tyto technické podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Pořadatel zaručuje poskytnutí našich technických požadavků firmě,
která zajišťuje stage, zvuk a světla, včas minimálně 14 dní před konáním akce tak, aby bylo možno konzultovat případné nejasností,

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci
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