A Boka Boogie Band technikai igényei.
Tisztelt Megrendelőink!

Az alábbi technikai igények a műsorunk zavartalan lebonyolításához szükségesek! Abban az esetben, ha a
megrendelő biztosítja a műsor hangosítását, határozottan kérjük az alábbiak figyelembevételét! További
kérdés vagy kérés esetén, műsorunk szervezője készséggel áll rendelkezésre.
A zenekari alapok és hangszerek elhelyezéséhez, illetve a formáció kényelmes játékához minimálisan
szükségünk van egy 5 x 4 méteres biztonságos színpadra. Alkalmas és segítőkész technikai személyzetre.
Megfelelő hosszúságú beszerelési időre! Áramigényünk: stabil 230 V.

Dob: Élő/akusztikus dob 4-6 mikrofon, egy vokál mikrofon, egy monitor min. 400W
Zongora: Vonalkimenet plusz egy vokál mikrofon, egy monitor min. 400W
Gitár: Saját alapról, mikrofonnal vagy vonalból hangosítva
Ének: Egy gémes állvány, saját mikrofon, kettő darab monitor min. 400W/db.
Színpadi igények: Fő ének: saját mikrofon, 1 db gémes állvány Vokál: 2 db SM 58, vagy más, a célnak
megfelelő mic. gémes állványon Gitár: 1 db SM 57 mikrofon, állvány a gtr. hangfal elé. Zongora:
vonalkimenet plusz egy vokál mikrofon. Dob: Teljes dob mikrofon szet: 1 db Lábdob mic 1 db Pergő mic
(ha megoldható SM 57) 2 db tom mic 2 db egyforma kondenzátor mic (Over Head, Hi-Hat) Az ezekhez
tartozó állványok, ill. rögzítési megoldások.
Front mixer: minimum igény a 15-20 csatorna, csatornánkénti effektek, EQ, gate + zenebejátszás pendriveról.
Monitor igény: minimum 3 független monitor út, EQ-val, effektezve. Minimum 4 darab, 400W
teljesítményű hangfal.

A színpadi áramellátását érintésvédelmileg ellenőrzött, kapcsoló nélküli, min. 16A -ig terhelhető hálózati
talpakkal kérjük megoldani!!!
Amennyiben a zenekarnak nincs módja, közvetlen a színpadhoz állni a zenekari autóval, ebben az esetben,
kérjük a szervező, technikusok/roadok segítségét az erősítőink és hangszereink színpadra juttatásában!
Kérjük tisztelt megrendelőinket, ha kérdésük lenne, illetve a végső pontosítás okán, a rendezvény előtt
legkésőbb 2 héttel vegyék fel a kapcsolatot a technikai kapcsolattartónkkal (Bokányi Zsolt - 06 30 5798 898)
hogy a produkció mindenki számára megelégedéssel kerülhessen megtartásra.

A technikai igényeket és tudomásul vettem és/vagy egyeztettem a rendezvény technikusával:

........................................................................
A rendezvény szervezőjének aláírása.

