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A continuació, es detallen les necessitats tècniques per realitzar la producció del show que EL 
PROMOTOR haurà de complir i tenir a disposició de EL ARTISTA en exclusiva. En el cas de no 

poder complir amb alguna de les necessitats, EL PROMOTOR haurà de comunicar-ho a EL 
ARTISTA amb antelació per poder negociar i gestionar una possible adaptació.

Material tècnic proporcionat per EL PROMOTOR
Escenari
Mínim 5m x 4m (amplada x fondària)

Zona central lliure de cables per poder col·locar l’attrezzo i facilitar el moviment de l'artista 
durant l'actuació. (veure Stage Plot)

Preferiblement, accés per la banda esquerra del darrere (visió públic).

So
Sistema de PA: ha de ser d’alta qualitat, capaç de sonoritzar tot l’espai de manera uniforme 
(110 db) sense distorsió. Si existeixen zones que el sistema de PA principal no cobreix, 
s’han d’utilitzar front fills i side fills per una sonorització òptima.

Taula de so: ha de tenir mínim 8 canals i estar col·locada tan centrada com sigui possible 
respecte a l’escenari, a una distància equivalent al centre o final de la zona del públic.

2 Monitors d’escenari, a una distància mai superior als 2 metres.
Taula de control pels monitors d’escenari.
2 Monitors de cabina (esq. / dre.), a una distància mai superior als 2 metres, ajustable 
mitjançant el control de monitor de la cabina en el mezclador DJM 900.

1 Micròfon Shure sm58 inalàmbric
● 1 pel Cantant

1 Mic stand

Endolls de corrent lliures a la taula del DJ i als laterals de l’escenari (veure Stage Plot)

1 Taula Pioneer DJM 900
2 CD Pioneer CDJ2000 (linkats entre ells)

Llum
Equip de llums bàsic (focus PAR, preferiblement LED), adequat a l’espai on es realitza i la
llum natural en el moment de l’actuació.

Proporcionar llistat i posició de les llums.
● EL ARTISTA adaptarà les seves escenes d’il·luminació a les llums del recinte/sala.

Material proporcionat per EL ARTISTA



Backline
Portàtil
Taula on col·locar el material dels DJs - 100cm x 100cm (50cm fons)

Attrezzo
*Consultar attrezzo a la Tour Manager.

Stage Plot

Personal en Tour



Party A
● SUBLIMINAL (a.k.a Marc) - Artista

Party B
● Saidi (FLAVO) - DJ
● Marc (FLAVO) - DJ
● GALA - DJ

Party C
● Neus - Tour manager
● Javi - Manager
● Càmera

*Consultar nombre final de crew, ja que pot variar.

Necessitats importants
Personal

● Viatgem sense tècnics propis, per lo tant EL PROMOTOR haurà de facilitar-nos tècnic
de so (PA + Monitors) i tècnic de llums.

● EL PROMOTOR serà el responsable de contractar el personal de seguretat necessari
pel tipus d’actuació/recinte.

Horaris
EL PROMOTOR haurà de fer el muntatge de l’equip tècnic, detallat en aquest Rider, abans
de l’arribada de l'artista. EL ARTISTA serà l’encarregat del muntatge de l’attrezzo.

● Set up escenografia: 30 minuts
● Soundcheck: 30 minuts (mínim)
● Show: 60 minuts
● Desmuntatge: 30 minuts


