
RIDER SO AUXILI 2022 

Tecnic de P.A. : 

Sam Ferrer 659864607 

sam@wzestudi.com 

Tecnic de monitors : 

David Borderia 610938193 

borderia.gimeno@gmail.com 

1.-EQUIP DE P.A. 
• Es necessita un sistema stereo en line array + subs de 4 vies correctament ajustat oferint una 

resposta plana a tot l'espectre entre 20Hz i 20kHz amb una suma de +6 db's al rang entre 20 i 100 
Hz respecte a la resta . L'equip no ha de tenir distorsió alguna i ha d'oferir com a minim 110 dB SPL
a control. Marques acceptades : D&B audiotechnik, TW Audio, Adamson, L'Acoustics, Meyer o 
similar . 

• La configuració dels subgreus sera en cardioide, centrats i no en L-R. Tambe es necessitaran front-
fills per cobrir l'espai que no puga cobrir l'array i les matrius que necessitarem seran L-R, Sub i 
Frontfill per separat. 

2.- CONTROL DE P.A. 
• El control de P.A. Ha d'estar a nivell del public, centrat, davant de l'escenari i a la mateixa 

distancia que la separació dels clusters l-r. 

• NOMÉS S'ACCEPTEN aquestes taules de P.A., PER ORDRE DE PREFERÈNCIA :

• Yamaha CL5 / PM7

• Avid Digidesign S6L / SC48 / Profile

• Midas Pro Series ( SUPERIORS A PRO 1 )

• Digico SD Series 

3.- MONITORS
• ÉS IMPRESCINDIBLE taula de monitors. S'accepten aquestes taules 

Yamaha Rivage, CL5, CL3 o QL 5 

Digico SD8,9,10,11,12. 

Amb com a minim 35 inputs i 20 outputs .

El Grup porta en gira :

·2 Micrófons inhalmábrics Sennheiser EW 100 g3 Rg A

·2  IEM’s Sennheiser EW 300 IEM g4 Rg G 

Es demana que s’incloguen aquestes freqüencies mes una de reserva per a cada rang al projecte 
de coordinació de RF Local.

No es compartiran pre amplificadors amb la taula de FOH , sempre independent d'aquestos.

L'empresa de so facilitara un total de 6 sistemes IEM Wireless Stereo, aquesta deura vetlar per la
correcta resposta de RF dels mateix coordinats amb el projecte que aquesta tinga al concert . els
models acceptats son : senheiserg3/g4 i shure psm900/1000 configurats en -24db i 50mW.
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Tots els musics porten sistema de monitors iem. L'ordre de mixes es :

• MIX 1-2 ST : Guit 

• MIX 3-4 ST : Veu Marc 

• MIX 5-6 ST : Veu Esteve 

• MIX 7-8 ST : Bass 

• MIX 9-10 ST : Teclat – Cable XLR des de la
taula de monitors a taula teclat propia

• MIX 11-12 ST : Trombó ( propi )

• MIX 13-14 ST : Trompeta ( propi )

• MIX 15-16 ST : Bateria – Cable XLR des de la
taula de monitors a taula bateria propia

• MIX 17-18 ST : Backliner , spare IEM

• MIX 19-20 ST : Cue IEM

  

4.- BACKLINER
• Necessari espai de 2x2 al costat oposat de l'escenari que el control de monitors per al backliner de

la banda . Aquest necessitara un micròfon amb switch i peu de micròfon per a poder comunicar-se 
amb control de monitors i foh.

5.- PROVES DE SO I TARIMES 
• Son necessaries 7 tarimes de 2x1 , 2 mòduls per a metalls , 3 per a bateria i 2 per a teclats, les 

dels teclats i bateria han d'estar posades en horitzontal de forma que el suport del teclat no caiga 
enmig de les dos. Les tarimes de vents i teclats han d'estar 20 cm mes baixes que la de la bateria. 
Es recomana 20 cm per a teclats i metalls i 40 cm per a bateria.

• Totes les tarimes han de ser amb rodes i aquestes amb possibilitat de bloqueig per a poder fer 
intercanvi amb altres bandes en cas de ser necessari.

• BATERIA I TECLAT NO ES DESMUNTARAN UN COP FETA LA PROVA DE SO, per tant aquestes 
tarimes son d'us exclusiu d'AUXILI. 

• Es requeriran 90 minuts per a realitzar les proves de so .

• Es necessari que es dispose d'aigua i refrescos a l'hora de fer les proves de so .
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6.- LLISTAT CANALS 2022

CH. INSTRUMENT MICROFON PEU

1. BOMBO PROPI PETIT

2. BOMBO Trigger D.I. propia

3. CAIXA UP PROPI PETIT

4. CAIXA DW PROPI PETIT

5. HIHAT PROPI

6. TOM 1 PROPI

7. TOM 2 PROPI

8. TOM 3 PROPI

9. OH L PROPI

10. OH R PROPI

11. BASS LINIA XLR

12. GUIT D.I.

13. GUIT D.I.

14. SYNTH D.I.

15. KEY 1 – NORD L D.I. propia

16. KEY 1 – NORD R D.I. propia

17. KEY 2 L – HAMMOND L D.I. propia

18. KEY 2 R – HAMMOND R D.I. propia

19. SEQ L D.I. propia

20. SEQ R D.I. propia

21. PAD L D.I. propia

22. PAD R D.I. propia

23. TROMBO PROPI GRAN

24. TROMPETA PROPI GRAN

25. CORO GUITARRA PROPI GRAN

26. VEU MARC PROPI

27. VEU ESTEVE PROPI

28. CORO BAIX PROPI GRAN

29. CORO KEY PROPI GRAN

30. CLICK D.I. propia

31. AMBIENT PUBLIC L Canó o condensador 

32. AMBIENT PUBLIC R Canó o condensador

33. FOH Talkback

34. FOH monitors

35. MIC BACKLINER

Tots els peus de micròfon, cablejat i d.i.s q no estiguen indicades com a pròpies les
aportarà l'empresa de so .
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 RIDER LLUMS 2022 
Contacte: David 691 12 49 97 

d_sivera@hotmail.com 

1.- Material de llums necessari: 

8 – SPOTS. 

8 – BEAMS. 

16 – WASH 

4 – CEGADORES (2 Lampades Par 36, situades al truss posterior). 

4 – CEGADORES (4 Lampades Par 36, situades al truss davanter). 

4 – STROBOS FLASH (Pont contra). 

12 – PARs 64 no5 (Situats al truss davanter). 

4 – PARs 64 no5 (Amb peanya per a carrers de primera linia d’ escenari). 

4 – PARs 64 no5 (Amb peanya per a carrers de segona linia d’ escenari). 

2 – MAQUINES DE FUM (Una a cada costat del escenari) 

4 – PARs LED (per a la pancarta) 

2.- Material de llums que porta AUXILI: 

• A DETERMINAR , US ARRIBARÀ UNA NOVA VERSIÓ ACTUALITZADA DEL RIDER 
MES ENDAVANT .

3.-Altres requisits: 
• El pont traser ha de tenir una altura minima de 4 metres, la lona que gastem 

auxili es de 6X5 mt. 

• Caldra 1 univers de DMX per al material de llums que porta Auxili. Sera necessari 
un espai lliure al pach de 196 canals de DMX.  

• Sera necessari un parell de regletes de corrent en l'escenari per a la il·luminació 
de la banda. Ja que hi ha part de la il·luminació darrere a la contra i una altra 
sobre les tarimes, seria convenient que hi haguera una presa darrere del bateria i 
una altra davant d'aquest. 

• 2 maquines de fum de particules DMX. Una a cada banda d'escenari. 
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• En la prova es muntaren tots els focus i en acabar la prova es retiraran de 
l'escenari. To- tes les linies de corrent es deixaren en l'escenari degudament 
marcades per alleugerir el canvi a l'hora de l'actuació. 

• A l'hora del canvi per a l'actuació es necessaria l'ajuda d'un assistent d'il·luminació
en l'escenari per a situar els aparells segons el seu disseny per al directe. El tecnic
de la ban- da li donara les instruccions necessaries per a això i deixara tot ben 
marcat per a facilitar el treball. 
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AUXILI - HOSPITALITY 2022

LES SEGÜENTS DEMANDES SÓN NECESSÀRIES I IMPRESCINDIBLES PER AL CORRECTE
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ.

RECINTE

● Un espai destinat a l'aparcament d'equip tècnic i personal de I’ARTISTA el més aprop
possible de l'escenari, PRIVAT I VIGILAT i amb espai per aparcar 2 FURGOS (3’20 m
alt x 7 m llarg x 3 m ample) I UN COTXE.

● Escenari de 12x12 m amb 7 tarimes de 2x1 m (3 tarimes de 2x1m a 40 cm i 4 tarimes
de 2x1m a 20 cm.), i espai reservat de 9 m² per a deixar el backline darrere de
l’escenari. [Detallat al Rider Tècnic]

● 15 metres de tanques antiavalots, per cobrir tot el front de l’escenari, així com les
tanques necessàries per la protecció del perímetre de l’escenari, control de so i
il·luminació.

● Seguretat a tot el recinte del concert. (Escenari, camerino i accessos)

● Espai de 3 x 3 m mínim + 1 punt de IIum per muntar un IIoc de venda per
marxandatge. La ubicació de dita parada ha ser dins el mateix espai de
l’actuació de l’ARTISTA. (Portem carpa pròpia)

PROVES DE SO I ACTUACIÓ

● 2 persones per ajudar en la feina de càrrega i descàrrega del backline de l’ARTISTA.
Aquestes persones treballaran segons les consignes donades pels tècnics de
l’ARTISTA.

● L’ARTISTA disposarà d'un mínim de 90 min. per realitzar les seves proves de
sonorització.

● L’ARTISTA realitzarà una actuació de 90' minuts ininterrompudament. Podrem llevar
repertori si es sobrepasen les 2:00 h i si sobrepasa les 3:00 h podem no fer el
concert.

● El RIDER TÈCNIC ha d’estar aprovat expressament pels responsables tècnics de so,
monitors i llums de l’ARTISTA.



HOSPITALITY

● Camerino net, amb clau i vigilat amb les mesures mínimes per a que càpiga: WC 
privat, nevera, 2 taules, cadires per a 15 persones, mirall i preses de corrent 220v. 
Aquest espai serà d'ús exclusiu de l’ARTISTA i se'n facilitarà una clau al roadmanager 
del grup.

● 60x Aigües xicotetes durant la prova de so i l'actuació.
● 48x refrescos Coca-cola freds (33cI)
● 24x refrescos de tònica fredes
● Gots i glaçons.
● Snack variat dolç i salat. 

[NO TIQUETS DE BEGUDA]
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