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Technický raider a stageplan



Dobrý deň, zasielame technické 
špecifikácie k vystúpeniu interpreta 
MAJK-a SPIRIT-a. Nakoľko sa snažíme o čo 
najlepší možný zvuk a čo najlepšiu možnú 
prezentáciu smerom k fanúšikom a nie sme 
začínajúca kapela. Pozrite si prosím, ako si 
predstavujeme technické vybavenie. Koncert 
je samozrejme o spolupráci - v prípade akých 
koľvek nejasností alebo nesplnenia 
podmienok nás neváhajte kontaktovať. Ak je s 
niečím problém, je lepšie nám to oznámiť 
vopred, ako riešiť to na poslednú chvíľu, na 
mieste.

P.A.SYSTÉM – Outdoor event
Kvalitný P. A. systém musí byť schopný 
vyprodukovať dostatočný akustický tlak 
(115db - ja viem, je to veľa, ale rozprávame sa o 
výkone v špičkách) a čistého neskresleného 
zvuku v plnom spektre od 35 Hz do 18 kHz pre 
všetkých poslucháčov. Vyjadrenia typu že - 
máme málo peňazí na túto akciu, preto sú tu 
len 2 ks malých reproduktorov - nie sú 
ospravedlňujúce. Veľmi dôležitý je FrontFill, 
nakoľko naša hudba je o textoch. Najvernejší 
fanúšikovia stoja vždy v prednej rade.

P.A.SYSTÉM – Club event
Kvalitný P. A. systém musí byť schopný 
vyprodukovať dostatočný akustický tlak 
(110db - ja viem, je to veľa, ale rozprávame sa o 
výkone v špičkách) a čistého neskresleného 
zvuku v plnom spektre
od 35 Hz do 18 kHz pre všetkých poslucháčov.

Preferované značky sú:
L-acoustics Kl / VDOSC / KARA / ARCS, d&b 
JSeries, Turbosound, Nexo, JBL VerTec / VTX, 
Meyer MILO / LEO

Neakceptované značky sú:
Behringer, Peavey, staršie Martin Audio, 
domácky vyrábane reproduktory a iné „disko" 
systémy.

Zvukový majster s praktickými vedomosťami 
a skúsenosťami od PA systému a celkového 
sound systému musí byť k dispozícii od úvodu 
až po koniec vystúpenia.
Triezvy! Ochotný spolupracať.

Usporiadateľ zabezpečí kvalitného zvukára 
s adekvátnymi skúsenosťami a s kompletnou 
technikou potrebnou pre vystúpenie.

Usporiadateľ zabezpečí technické 
vybavenie nasledovne :
Kvalitný PA systém
6 x Kvalitné odposluchy
3 x Bezdrátovú Handku Shure SM58/Beta58
1 x Stôľ pre DJ-a podľa špecifikácie

DJ table
Požadujeme zabezpečiť stôl, alebo Nivtec o 
velkosti 1*2m alebo 1*1m na výšku aspoň 0,9 m 
až 1 m. Pri outdoor akcii treba aj prestrešenie !!!

KVALITNÝ A VÝKONNÝ PA SYSTÉM
Technické vybavenie podľa zoznamu.
SBS pri pódiu a pri FOH režií.
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DJ Table (ideálne Nivtec 1m x 2m alebo 1m x 1m.
Výška DJ Table musí byť 0,9, alebo 1m.
Prosíme DJ Table s čiernou sukňou

Audio signál do odposluchov pre Majka Spirita
zmiešať master od DJ-a primiešať mikrofón Majka Spirita.
Ideálne keď to je jedna cesta.
A odporúčame spraviť SideFill zavesený alebo
na stojane na krajoch pódia.

Audio signál do odposluchov pre DJ-a treba zmiešať
master od DJ-a a primiešať mikrofón Majka Spirita
(Signál do týchto odposluchov nejde z Booth výstupu od DJ-a)

INPUTS

DJ main L
DJ main R
Majk Spirit
Hosť
Spare
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