Rider Tècnic
SO
– 12 caixes Line Array (6 per costat)
– 6 subwoofers de doble 18” o 12 subwoofers simples
– 2 side feld
– Monitoraje (rider monitors)
IL·LUMINACIÓ
–
–
–
–
–

10 caps mòbils d'alta potencia LED o de descàrrega
20 focus led Parell 64 d'alta potència
6 barres de led
2 encegadores
2 màquines de fum

CONTROL DE PA
- 7 canals de compressió tpo DBX160A, DBX166 o BSS DPR402
- 4 canals de porta de soroll tpo Drawmer DS202 o BSS DPR502
- 3 mòduls d'efectes: Yamaha SPX990, TC Electronics (M3000 o M2000),
- equalitzador gràfic de 31 bandes inserit en la sortida Màster de la taula, com per exemple el Klark Teknik DN360 o XTA GQ600.
MONITORAJE
AUX-1: Monitor per a trompeta i veu.
AUX-2: Monitor per a trombó i veu.
AUX-3: Doble monitor per a Veu principal i guitarra.
AUX-4: Monitor per a dos teclats i veu.
AUX-5: Monitor per al baix.
AUX-6: Monitor per a bateria amb link xlr per a connectar taula de monitors per a auriculars del bateria.
AUX-7: Monitor per a set de percussió.
BACKLINE I ESCENARI
Federico Fossat (veu principal i guitarra)
+Ampli de vàlvules tpo Fender Twin Reverb o Fender Deluxe Reverb, Vox AC30, Laney
(No MARSHALL)
+2 peus de guitarra
+1 presa de corrent a 220v en el front per a pedalera
+1 peu amb micròfon sm58 o similar.
Jaume Cerda (trompeta i cors)
+1 peu amb micròfon sm58 o similar.
+1 peu amb micròfon sm57 o similar.
Miquel Gayá (trombó i cors)
+1 peu amb micròfon sm58 o similar.
+1 peu amb micròfon sm57 o similar.
Joan Roca (baix)
+Ampeg SVT: 4x10”, Ashdown, EBS, Gallen Krueger
+1 VAIG DONAR.

Markus Herrada (teclats i veu)
1 Peu doble per a dos teclats.
+2 preses de corrent a 220v
+4 VAIG DONAR per a 2 senyals en stereo.
Javi Sanchez (bateria)
+Dw collectors sèries o yamaha maple custom: bombo 20”, tom 1 10” i foor
tom de 14”
+ Ferratges, pedal de bombo, selló i moqueta
+ Suport de caixa, suport de xerris i 5 suports de plat
+Mesita petita o fightcase petit per a col·locar sobre ell amplifcador de cascos
+2 preses de corrent.
Pep Aspas (set de percussió)
Bongó
Conga i tumbadora (11 3/4, 12 1/2)
Pailas ( 14" i 15")
Cortna
Plat crash 16"
Güira (Lp)
Petita percussió
Esquellots, jam blocks, pandereta, shaker)
+4 peus amb dos sm57 i dos ambients de condensador.
Camerino
BEGUDES:
–
–
–
–
–
–
–

14 Ampolles d'aigua 0,5 l. mineral sense gas en ampolla de plástco
Una Ampolla de Ron anyenc (Barcelo)
Una ampolles de Whisky (johnny walker o Jack Danniels)
Una ampolla de Ginebra (beefeater o similar)
24 Llaunes de coca-cola
12 Llaunes de tònica
24 Llaunes o ampolles de cervesa

VARIS:
– Gel en abundància
– Gots
– 7 tovalloles
MENJAR:
– Sandvitxos variats, fruita seca, fruita variada …. o en defecte d'això 7 bocatas
(pernil serrà i/o formatge)

