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SIGNAT PER

“CRISÀLIDE”

IMPORTANT:
No faci canvis en cap apartat d'aquest rider. Llegeixi'l amb cura i contacti a través de correu electrònic
amb el nostre tècnic de FOH Antoni Puig (info@klink.cat) per aclarar qualsevol dubte que li hagui sorgit.
Comprovi que està llegint la darrera versió d'aquest rider a:
www.klink.cat

RIDER ACTUALITZAT: 01-02-19

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Codi Segur de Verificació: K7AA LMJ3 JKPC ER4T XVTW
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–

L'organització haurà de proporcionar el següent backline:
–

Bateria (preferiblement Ludwig): Bombo 20” + Caixa 14” + Tom Base 14”, 2
soports de caixa, 1 hit hat, dos soports de plat (girafa), pedal de bombo, taburet i
moqueta.

–

Amplificador de guitarra Fender Blues Junior o Fender Deluxe

–

2 Soports de teclat simples

–

Cablejat de corrent i XLR pels micròfons i els monitors d'escenari.
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PA + FOH:
–

Necessitam un sistema de PA estereofònic amb una resposta plana en freqüència (20Hz20KHz) sense distorció amb un augment de +9dB al rang de 20-120Hz (variable depenent
d'on es fa el tall freqüencial entre tops i subs). El sistema de PA ens ha de poder entregar
el màxim SPL segons la legislació a tot el recinte amb un rang dinàmic de 12dB des
d'aquest nivell màxim. Qualsevol limitació SPL serà respectada.

–

Normalment no viatjem amb la nostra taula de mescles, per tant necessitarem una taula
de mescles digital (preferiblement AVID). En el cas de treballar amb taules analògiques,per
favor, avisi al nostre tècnic de FOH per a trobar una sol·lució.
En el cas de que viatjem amb la nostra taula de FOH i Monitoratge (AVID S3L-X).
Necessitem 1 o 2 Cat5e/Cat6 des de FOH fins al nostre Stage Box a l'escenari i un lloc a
on poder muntar la nostra taula, amb un punt de corrent de 220V amb connexionat schuko
CE 7/4, a FOH . En el cas en que viatjem amb aquest sistema, us ho comunicarem
prèviament.
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MONITORS:
–

3 enviaments a monitors, un diferent per a cada músic en format cunya d'escenari

–

Podem treballar sense Sidefilds, però si les té disponibles els utilitzarem.

–

Les mescles dels monitoratges es poden fer des de FOH en el cas en que no es disposi de
taula i tècnic de monitors

NOTES:
–

Necessitam 90min. per a dur a terme el muntatje i les proves de so.

–

Demanam netedat, ordre i peus de micro i cablejat en bones condicions a sobre de
l'escenari.

–

Demanam que tot el material que ha de proporcionar l'organització (backline, xlr, ac, etc.)
es trobi al seu lloc a l'arribada de la banda.
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HISTORIAL D'ACTUALITZACIONS D'AQUEST RIDER:
–

RIDER TÈCNIC DONALLOP – CRISÀLIDE: ACTUALITZAT 01-02-19
– Modificacions en el llistat de canals i microfonia.

–

RIDER TÈCNIC DONALLOP – 2019: ACTUALITZAT 30-10-18
– Modificacions globals a tot el rider (Stage Plot, microfonia, backline, etc.)

–

RIDER TÈCNIC DONALLOP – MISTERIS DE SA VIDA: ACTUALITZAT 20-01-18
– Rider Original
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