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Rider
Técnico

P.A Stereo, compatível com o local do evento, rendimento 110dBA, PEAK 122dBA de SPL 

na Cabine de mixagem. Sistema de Front Fill.

O sistema deverá ter resposta o mais linear possível de 35Hz à 18KHz. O sistema deverá 

ser montado de forma que se obtenha cobertura uniforme em toda área a ser sonorizada.

É imprescindível a utilização de sistema Fly (Preferencialmente Line Array D&B, MEYER, 

JBL, NEXO, NORTON, EV, EAW, ETC) em ambientes reverberantes. A frente da cabine de 

mixagem deverá estar centralizada em relação ao palco a uma distância equivalente ao 

dobro da boca de cena do palco, ou seja, se o palco tiver 15Mts de boca de cena ela 

deverá estar a 30Mts.

Console e Periféricos de P.A.:
01 Console Mixer digital de 48X08X02 e 8VCA (Digico, Digidesign, Soudcraft, Yamaha 

PM5D, M7CL).

01 Divisor ou Processador Stereo de acordo com o sistema utilizado.

Monitor:
01-Console Mixer 48X16X02 (Yamaha PM5D, M7CL)

01-Divisor ou Processador Stereo P/ Side Fill de acordo com o sistema utilizado.

01-Side Fill Stereo ativo, compatível ao palco.

01-Sistema de comunicação da cabine de mixagem com Monitor.

01-Sistema de Cue Mix

10-Monitores Ativo/Passivo (Clair, Meyer, EAW,...)

Vias de Monitor:
• 1 - Bateria

• 2 - Baixo

• 3 - Teclado L (2 monitores stero)

• 4 - Teclado R

• 5 - Guitarra

• 6 - percussão

• 7 - Trombone

• 8 - Sax

• 9 - Trompete

• 10 - David (2 monitores mono)

• Side Fill L

• Silde Fill R

�Backline:
• Bateria Gretsch com bumbo de 18”, 3 estantes de prato (sendo pelo menos uma tipo 

girafa) 1 estante de caixa 1 máquina de Chimbal 1 Banquinho com regulagem de altura.

• 01 Sistema Ampeg para contra-baixo com gabinete 4x10”.

• 01 Amplificador Fender Twin Reverb

• 1 par de Congas LP, modelo Galaxy ou Matador

• 1 Bongo marca LP, modelo galaxy ou matador

• 1 Pandeirola com clamp

• 1 windchimes

• 4 cymbals stand

• 1 mesa de percussão

• 1 timbales LP Matador

• 9 estantes de partitura

• 9 luz com clip para estante de partitura

• CABOS NECESSARIOS PARA LIGACÃO DOS EQUIPAMENTOS.

• AC p/ Show 01-Transformador de no mínimo 112 KVA exclusivo para o sisitema de som.

• 12-Pontos de AC 120V 60Hz estabilizados no palco. Sistema de aterramento no palco e 

na cabine de mixagem.

Obs: Favor deixar as consoles e equalizadores flat.

Console de monitor com todos auxiliares em pré-fader e L,R pós- fader.

Qualquer alteração no Mapa de Palco, Rider ou Input List deve ser comunicada (e aprova-

da) previamente pelo pessoal técnico do artista.
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