RIDER 2015 NYANDÚ + TROMBÓ
Darrera actualització: 01/05/2015
(Aquest rider anul·la els anteriors)

Els equips hauran d’estar muntats, comprovats i ajustats per personal tècnic qualificat a l’hora d’arribada de la
banda. Es imprescindible que aquest personal realitzi les tasques d’assistència tècnica durant tot el temps de
proves (inclòs el muntatge) i el concert.

P.A.
Sistema actiu a tres o quatre vies, lliure de distorsió i soroll, capaç de cobrir coherentment el recinte de l'actuació.
La potència disponible haurà de ser proporcional a l'aforament del recinte (uns 10w per persona, mínim 8.000w
RMS).
No s'admetrà la col·locació del control a balconades, primers pisos ni qualsevol altre lloc que no sigui la
perpendicular al centre de l'escenari.
Haurà d'haver-hi una línia d'intercom entre el control i la taula de monitors, i micròfon de talk-back durant les
proves i al line-check previ a l'actuació. Serà necessari un reproductor de CD i una conexió minijack al control
de P.A. per enviar audios tant a P.A. com a monitors.

TAULA DE MESCLES P.A.
Digitals tipus Midas Pro, Soundcraft Vi, Digidesign Venue

PLÀNOL D’ESCENARI

LLISTAT DE CANALS

CH.

INSTRUMENT

MICRO

DINAMICA

1

BOMBO IN

Shure beta 91 A

Compressor/ porta

2

BOMBO OUT

Shure beta 52

Compressor/ porta

3

CAIXA DALT

Shure 57

Compressor

4

CAIXA BAIX

Shure 57

Compressor

5

H.H.

Neumann KM-184

6

TOM 1

Sennheiser e604

Compressor/ porta

7

GOLIAT

Sennheiser e604

Compressor/ porta

8

O.H. L

Neumann KM-184

9

O.H. R

Neumann KM-184

10

BAIX LÍNIA

D.I. BSS

Compressor

11

BAIX MIC

Shure beta 52

Compressor

12

TECLAT

D.I. BSS

Compressor

13

TECLAT

D.I. BSS

Compressor

14

GUITARRA 1

Shure 57

Compressor

15

GUITARRA 2

AKG 414

Compressor

16

VEU FERRAN

Shure beta 87

Compressor

17

VEU RUBEN BAIX

Shure 58

Compressor

18

VEU RUBEN TECLAT

Shure 58

Compressor

19

VEU BATERIA

Shure 58

Compressor

20

TROMBÓ

D.I. BSS

Compressor

MONITORS
3 cunyes biamplificades de 300w rms situades tal i com s’especifica en el plànol d’escenari
1 línia (canon) enviada a una petita taula de so, que porta el bateria.

La configuració dels enviaments és la següent:

ENVIAMENTS
1
2
3
4

SITUACIÓ
2 CUNYES VEU /GUITARRA
IEM BAIXISTA /TECLAT
IEM (Canon) BATERIA
1 CUNYA TROMBÓ

IL·LUMINACIÓ
Si les dimensions de l’escenari ho permeten i el grup porta 3 lletres (BUM) de 1,5m x 1,2m aprox. il·luminades
amb LED que ells mateixos controlen des de l’escenari.

ESCENARI
L’escenari (mínim 8x6m) ha d’estar totalment lliure i net, sense cap element o escenografia que l’artista no hagi
contemplat i aprovat prèviament, proveït d’una escala de sòlida construcció i amb fàcil accés de vehicles.
Serà necessària una tarima de 2x2m a 60cm d’alçada, amb faldó negre al frontal, per a la bateria.
Les preses de corrent de 220v pel backline, tarimes i monitors es disposaran segons el plànol adjunt.

BACKLINE
El grup aportarà el seu propi backline i, sinó es pacta prèviament amb la organització i/o altres bandes del cartell,
no el compartirà amb cap altra formació.

TIMINGS
Per realitzar el muntatge de backline seran necessaris un mínim de 30 minuts, a comptar des del moment que es
disposi de l’espai escènic. Per les proves de so i llums seran necessaris 90 minuts, un cop totes les línies hagin
estat comprovades i el backline muntat.
L’espectacle tÉ una durada aproximada de 75 minuts.

HOSPITALITAT
L’organització facilitarà per a ús exclusiu de NYANDÚ i el seu personal, 1 vestidor amb capacitat per a tot l'equip
tècnic, dotat de pany (les claus del qual s’entregaran al responsable de producció del grup), net i convenientment
il·luminat amb almenys un bany i sempre que sigui possible, dutxa i aigua calenta.

MARXANDATGE
L’organització facilitarà un espai dins el recinte, dotat d’una presa de corrent de 220v, per col·locar la parada de
marxandatge de NYANDÚ, sense haver d’abonar cap comissió per les vendes que es realitzin.

CONTACTES
Per a qualsevol aclariment o pactar possibles canvis sobre aquests requeriments, si us plau, contacteu
amb:
SO

Ivan Meyer

Tel. 646 695 137

answermeyer@hotmail.com

PRODUCCIÓ

Ferran Puig

Tel. 630 344 607

ferran@lavrecords.com

RESPONSABLE
GRUP

Rubèn Pujol

Tel. 686 763 781

ruben@nyandu.cat

