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1 1 Baixo Mic 14 14 ---

2 2 Bumbo Mic 15 15 ---

3 3 Caixa Mic 16 16 ---

4 4 Hi Hat Mic 17 17 ---

5 5 Tom Low Mic 18 18 ---

6 6 Tom Hi Mic 19 19 ---

7 7 Surdo Mic 20 20 ---

8 8 O.H 01 L Mic 21 21 ---

9 9 O.H. 02 R Mic 22 22 ---

10 10 Guitarra Luka 
Schwab

SM 
57 23 23 ---

11 11 Voz Luka 
Schwab

SM 
58 24 24 ---

12 12 Voz Nicole SM 
58 25 25 ---

13 13 VS L DI 26 26 ---



  

EQUIPAMENTOS DE P.A. / MONITOR

01 – sistema de p.a estéreo compatível com local e público;

02 – mixer 32 canais (sound craft / mackie / yamaha);

02 – sonoplastas da empresa contratada. A banda informará se for levar sonoplasta próprio.

PALCO (ATERRADO)

02 – amplificadores para guitarra Fender Twin Reverb ou Marshall JCM 800;

02 – microfones p/ amplificador guitarra (sm57);

01 – amplificador para baixo (ampeg / gallien krueger / hartke) com suas respectivas caixas (4x10/1x15);

02 – microfones para vocal (shure sm58);

01 – bateria (pearl, tama, rmv concept ou mapex) conforme input list;

01 – conjunto de microfones para bateria conforme input list;

01 – praticável com o tamanho de: 2.00mt. x 2.00mt, com antiderrapante; 

02 – monitores p/ bateria;

02 – monitores p/ voz principal;

02 – monitor p/ baixo;

02 – monitores p/ guitarra/voz principal;

01 – ponto de ac 110v com régua 4 entradas p/ guitarra 01/voz principal;

01 – ponto de ac 110v com régua 4 entradas p/ voz principal;

01 – ponto de ac 110v para laptop/mixer na bateria;

01 – ponto de ac 110v com régua 4 entradas p/ baixo.
●

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
●

A) Este rider deverá ser respeitado no todo, qualquer tipo de alteração o técnico deverá ser comunicado com no mínimo 72 hs de antecedência;

B) A empresa de som responsável pelo evento deve dispor de equipamento de nível profissional em excelentes condições de funcionamento, principalmente: alto-falantes, 

amplificadores, cabos, microfones, garras e pedestais;

C) Todos os pontos de energia devem ser de 110v;

D) Os consoles e os periféricos deverão estar com iluminação adequada e deverá ter também luz de serviço;

E) Será necessário que a empresa contratada coloque a disposição da banda 02 (dois) técnicos conhecedor dos equipamentos no palco para passagem de som e durante o show;

F) Devera ser checado todo equipamento (cabos, energia, linhas, vias, mesas...) Com no mínimo 02 (duas) horas de antecedência da passagem de som a ser combinada 

exclusivamente com o técnico da banda;

G) A energia da sonorização deverá estar completamente independente de qualquer outra no local (iluminacão, extenções, etc...);

H) Não compartilhamos equipamentos da banda com terceiros, bem como esse rider, sem consulta prévia;

I) A banda não se responsabiliza por quaisquer danos ocorridos nos equipamentos, devido problemas de energia, problemas técnicos por falta de aterramento ou outros danos 

envolvendo terceiros.


