
Natural Women · Rider Tècnic 

ESCENARI. 
Les dimensions mínimes de l’escenari seran de 8x6m a 0,80m d’alçada. En el cas d’escenaris i 
muntatges temporals, l’escenari estarà en perfectes condicions i degudament cer>ficat per un 
enginyer competent.  

FOH. 
Per al correcte desenvolupament del concert  serà imprescindible un sistema d’amplificació adequat a 
l’espai i amb una cobertura a tota la zona de públic i una pressió de 100db. 
L’equip no viatja amb tècnic de so. El promotor proporcionarà un tècnic de so experimentat en la  
sonorització de pianos acús>cs i veus melòdiques. 

MONITORS. 
Seran necessaris  3 monitors en dos canals auxiliars diferents de les marques L-Acous;cs, D&B o 
Nexo,  
Configuració de un 12” i un 2”.  
2 monitors per la Beth (veu principal) i 1 monitor per al piano. 
L’equip no viatja amb tècnic de monitors. No hi ha requeriments destacables en aquest aspecte.  

IL·LUMINACIÓ. 
L’equip no viatja amb tècnic d’il·luminació. El promotor proporcionarà un operador d’il·luminació per 
a la realització de l’actuació. 
Es facilitarà un set-list amb algunes indicacions segons cada tema.  

BACKLINE. 
Sempre que el promotor es faci càrrec del piano, proveirà un piano Yamaha C7, C7X, C3 o G5 de cua o 
mitja cua, en aquest ordre de preferència, correctament afinat i en condicions òp>mes per al correcte 
desenvolupament del concert. 
L’afinació es durà terme abans de la prova de so i just a abans de l’arribada de l’ar>sta. Sempre que les 
condicions ambientals compor>n una possible desafinació de l’instrument, (excés d’humitat, 
exposició a altes temperatures) serà necessari un repàs abans de l’actuació.  
Qualsevol altre alterna>va de marca o model ha de ser acceptat per l’ar>sta prèviament a l’acceptació 
del contracte.   
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FOH / SO 
L’ar>sta no viatja amb tècnic de so i monitors. Serà necessari un tècnic de so experimentat en la 
sonorització de pianos acús>cs i veus . 

LLISTAT DE CANALS  

IL·LUMINACIÓ 

L’equip no viatja amb tècnic d’il·luminació. El promotor proporcionarà un operador d’il·luminació per 
a la realització de l’actuació. 
Es facilitarà un set-list amb algunes indicacions segons cada tema.  

CHANEL INSTRUMENT 1a OPCIÓ 2a OPCIÓ STAND

1 1 PIANO HIGH DPA 4099 + Iman Neumann KM185 Large Boom 

1 2 PIANO MID DPA 4099 + Iman Neumann KM185 Large Boom 

1 3 PIANO LOW DPA 4099 + Iman Neumann KM185 Large Boom 

1 4 VOX LAURA Shure ULXD/
SM58

Sennheiser/Shure 
Inalàmbric Large Boom

1 5 VOX BETH Micro propi Neumann KMS105 Large Boom

1 6 VOX SPARE Beth SM 58 Large Boom

2 AUX1 MON BETH L-Acoustics D&B, Nexo

1 AUX2 MON LAURA L-Acoustics D&B, Nexo

UNITATS MODEL POSICIÓ

6 RETALL FRONTAL FRONT
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2 RETALL ZENITAL ZENITAL / FRONT

4 RETALL CONTRA CONTRA

4 WASH CLAY PAKY o SIMILAR CONTRA CICLORAMA

3 o 5 ROBE ROBIN POINTE o SIMILAR CONTRA COLOR + MOVIMENT
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NECESSITATS HOSPITALITY  

Camerino privat habilitat amb les següents necessitats: cadires, taula, mirall de cos sencer, lavabo d'ús 
exclusiu i 4 tovalloles.  

•  -  Beguda:  

•  -  1 caixa d’aigües per proves a escenari  

•  -  1 caixa d’aigües al camerino  

•  -  Refrescos varis ( coca cola, cervesa, fantes, sucs de fruita... )  

•  -  Menjar:  

•  -  Entrepans variats per després de l'actuació o sopar de proximitat (preferiblement).  

•  -  Truita de patates , o sandvitxos, pasta seca dolça o salada, croisanets...  

•  -  Assor>t de galetes i/o pastes  

•  -  Dips: 1 de hummus, 1 guacamole i xips per dippe.  

•  -  Fruita fresca, fruits secs, xocola>nes varies,..  

 

 


