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ZAŁĄCZNIK NR 1 

RIDER TECHNICZNY  
JACEK STACHURSKY 2020  

KONCERTY PLENEROWE 

 
TECHNIKA 

ŚWIATŁO 

FIRMA OSOBA TELEFON 

   

DŹWIĘK 

FIRMA OSOBA TELEFON 

   

WIZUAL 

FIRMA OSOBA TELEFON 

   

SCENA 

FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON 

    

 

SCENA: 

• zadaszona (materiałem w kolorze czarnym) 
• prosimy o usunięcie niepotrzebnych skrzyń, cases, kuwet, itp. 

• z trzech stron osłonięta materiałem chroniącym przed wiatrem i deszczem 

• stabilna i sucha 
• we wszystkich szczegółach zgodna z treścią i rysunkiem przedstawionym poniżej 

 
WYMIARY SCENY: Hale i plenery - 12m x 10m, okno sceny min. 5,5m; Wysokość sceny  nie mniej niż: 

ziemia ► podłoga = 1,4 metra. Na całym tyle znajduje się podest o wym 12m x 4m i wys 50cm – 

podest dedykowany jest wyłącznie do użytku zespołu oraz techniki  Jacka Stachursky`ego!. Stanowisko 
monitorowe powinno  znajdować się z prawej strony sceny, na dodatkowym, zadaszonym podeście o wym. 

4m x 3m – zabrania się stawiania miksera monitorowego na scenie! W przypadku gdy na scenie są jedne  
schody MIKSER MONITOROWY MUSI BYĆ sytuowany PO STRONIE SCHODÓW! Scena powinna być 

wysłonięta czarnym płótnem, tył sceny oraz boki muszą być wysłonięte czarną siatką, na scenie z obu stron 

stabilne, solidnie zamontowane schody z poręczami. Zabrania się, bez uprzedniej konsultacji z 
managmentem, zawieszania na scenie i w jej obrębie banerów reklamowych.  

INNE: Wszelkie źródła światła (lampy, latarnie, świecące reklamy) należy wygasić na czas występu. W 
przypadku gdy temperatura powietrza nie przekracza 1   C konieczne jest ogrzewanie nawiewowe. 

 

Ze względu na wymagania Artysty płoty zaporowe są ustawiane w odległości około 2~2,5m 
od krawędzi sceny. Decyzję o ew. zmianie podejmuje wyłącznie przedstawiciel Agencji!  

 
Odstępstwa od opisanych w załaczniku warunkow muszą być każdorazowo konsultowane z przedstawicielem Agencji i musi on wyrazić 
na nie zgodę, w przeciwnym wypadku każde odstępstwo będzie traktowane jako naruszenie warunków umowy z wszystkimi tego 

konsekwencjami prawnymi. 

Prosimy o potwierdzenie zgodności aparatury z riderem przed podpisaniem umowy! 
W celu akceptacji firmy i sprzętu konieczne jest wysłanie list sprzętu e-mailem do 

realizatorów  (niezależnie od przeprowadzonych rozmów telefonicznych). 
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PODWYŻSZENIE SCENY 0,5 M 

PLAN SCENY 

JACEK STACHURSKY 2019 

 

 

 

 

mono 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
PUBLICZNOŚĆ                                               PUBLICZNOŚĆ                                                        PUBLICZNOŚĆ 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 
Ze względu na wymagania Artysty  PŁOTY ZAPOROWE 
są ustawiane w odległości około 2~2, m od krawędzi sceny 

 
 
 

 
 

 

WOKAL GŁÓWNY 
JACEK STACHURSKY 




statyw ● 

1 x Shure 58A 
bezprzewodowy 

Keyboard’y 
KARTA RME,  
TC Helicon 

Kanały 9-18, 21-22, 25 

4 x 230  ~ 




statyw ● 

2 x Shure 58A  
bezprzewodowy i kabel 

 
Gitara El./Keyboard 

Kanały 5-6/ 7-8 

2 x D.I. BOX ▪ 

2 x 230 V ~ 

 

 

PERKUSJA 

na podwyższeniu sceny ,  Kanały 1-4 

2 x D.I. BOX ▪ 

3 x 230 V ~ 

2 x statyw ● 

 
 

 

 

 

 

FRONTFILL

L 
FRONTFILL 

EKRAN DIODOWY 8m x 3m 

FRONTFILL FRONTFILL 
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KANAŁY WEJŚCIOWE  

STACHURSKY 2020  

 

KANAŁ INSTRUMENT 
MIKROFON/ 

D.I. /XLR 
UWAGI 

1 DRUM TM-6 PRO D.I. box  

2 DRUM TM-6 PRO D.I. box  

3 OVERHEAD L SM81 lub podobnej klasy 

4 OVERHEAD R SM81 lub podobnej klasy 

5 GUITAR L XLR   

6 GUITAR R XLR   

7 KEYBOARD L D.I. box  

8 KEYBOARD R D.I. box  

9 NORD L XLR  

10 NORD R XLR  

11 MicroKorg  L XLR   

12 MicroKorg R   XLR  

13 RME 1.    Mix XLR  

14 RME 2.    Mix XLR   

15 RME 3.     BD  XLR   

16 RME 4. BASS XLR   

17 RME 5.___FX XLR   

18 RME 6.___FX XLR   

19 VOCAL MAIN Stachursky Shure Beta 58A  Wireless 

20 VOCAL Lukasz Shure Beta 58A Wireless 

21 TC Helicon L  XLR Shure Beta 58A  

22 TC Helicon R  XLR Podłączony do TC Helocon 

23 LAPTOP at the monitor desk  D.I. box  

24 LAPTOP at the monitor desk  D.I. box  

25 RME 7/ Click XLR  Tylko MONITOR 

 

Uwagi:  
Realizator FOH przywozi własną konsoletę MIDAS PRO1  i   stagebox cyfrowy 

• W innym przypadku wymagamy konsolety  MIDAS seria PRO   

 
Proszę przygotować : 

 2 x skętka CAT5e/6/7  wtyki Neutrik eterCON RJ45 – stage/FOH  

            lub multicore analogowy  24in /4out  
 miejsce na FOH  1m x 1m i case transportowy jako podstawę pod mikser / h ~ 90cm  

 splitter analogowy 24 kanały  

 

 
F.O.H.                                                                                                  Monitor 

Wojtek Spiecha                                                                                   Rafał Cieplicki 
GSM +48 604 283 869                                                                           GSM +48 691 36 19 36 

 wojtekspiecha@gmail.com                                                           dzunistudio@gmail.com 
 

Dopuszczamy drobne zmiany w tabeli kanałów wejściowych FOH i MONITOR 
o ew. zmianach będziemy informować - wiadomość e-mail! 

 

mailto:wojtekspiecha@gmail.com
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20dzunistudio@gmail.com
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NAGŁOŚNIENIE PA 
 

Wojtek Spiecha 

GSM +48 604 283 869 
wojtekspiecha@gmail.com  

 

 

 

• Preferowany jest  jednolity system nagłośnieniowy; firmowy, tego samego producenta, sprawny  

• Konsoleta FOH Midas (4 kanały)  jest podłączona bezpośrednio do procesora DSP systemu PA  

lub złączem AES/EBU do miksera Firmy nagłośnieniowej - do ustalenia. 
 MAIN P.A.; System nagłośnieniowy NIE powinien wychodzić daleko przed linię sceny;  należy 

zapewnić dobrą dystrybucję dźwięku dla publiczności, począwszy od linii płotów. 

Subbasy mono sterowane z AUX. Prosty projekt systemu basowego przedstawiono na rysunkach 
poniżej:   8_punktów basowych z wykorzystaniem  2 kanałów  procesora głośnikowego DSP.     

Jeśli Firma posiada zdolności sprzętowe może przedstawić własny, bardziej rozbudowany projekt 

układu basowego ARC, ARC/Endfired, monoblok/ARC… -  do ustalenia.    
• FrontFill mono sterowany z  miksera, (lub z DSP); 4 efektywne zestawy głośnikowe z driverem 

HF, umieszczone na statywach, na odpowiedniej wysokości; około 2m.  
• Outfill w razie potrzeb.  

• System PA  nie może być zakryty żadnymi materiałami tłumiącymi, które zmieniają charakterystykę 
częstotliwościową systemu nagłośnieniowego. 

• Realizator FOH nie wymaga dostępu do procesora głośnikowego DSP, jednak w sytuacjach 

krytycznych zastrzega sobie prawo do sugerowania wprowadzenia zmian, koniecznych do 
prawidłowego przeprowadzenia koncertu. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Rys.1  System P.A. L/R; 8 „punktów” basowych; 4x FrontFill 
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RYS.2 Układ basów ARC (tylko 2 kanały z procesora DSP)  

  
Kanał 1 basów= 0ms opóźnienia 

Kanał 2 basów= 2ms opóźnienia 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

RYS.3 Charakterystyka kierunkowa układu basowego przed sceną 
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KONSOLETA MONITOR0WA 
 

Monitor/Vizual 
Rafał Cieplicki 

GSM +48 691 36 19 36 
dzunistudio@gmail.com 

 Yamaha Cl. QL. M7CL                 NIE PRACUJEMY na X32 ! 

 Aktualna kolejność miksów oraz matrix’ów na stole. 
 

Mix- 1 – Stachursky (ucho) do Matrix 1 (2x wedge) 

Mix- 2 - Gitara P(ucho)  
Mix- 3 – Klawisz (ucho) 

Mix- 4-  Bębny (ucho ) 
Mix- 5- Wedge przed Gitarzystą 

Mix- 7-Sidefill L +sub 

Mix- 8-Sidefill R +sub 
 

I np. na wyjściach z Yamahy M7CL Matrix 1-omni 12. 
Matrix jest to wysyłka do monitorów podłogowych na wybiegu dla Jacka S. 

 

 4 x odsłuch podłogowy min. 300W RENOMOWANEJ MARKI 

 CZĘSTOTLIWOŚCI fal nośnych naszych urządzeń: 
Odsłuchy Sennheiser G2    500-600MHz  
Mikrofon Shure UR4           700-800MHz 
 
 

 
 

 
 

WIZUAL 

 
Ekran LED (dioda) o wymiarach 8m x 3m maksymalnie E10smd  

Sygnał video wolny od zakłóceń (bnc lub rca) doprowadzony w okolice konsolety monitorowej. 
Zasilanie do Ekranu jak i do mixera wizyjnego (mixer własny) powinno byc to samo. 

  

 
 

 
 

 
ZASILANIE: 

Cały system (aparatura nagłośnieniowa + mikser FOH + sprzęt muzyków) musi być zasilany z tego samego 

źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy. W przypadku zasilania jednofazowego, jak też 

trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym; dla 
zasilania z jednej fazy jest to: przewód fazowy, zerowy i ziemia (PE), dla trójfazowego: trzy fazy, zero 

robocze i ziemia (PE). Do zasilenia sprzętu muzyków potrzebne są na scenie cztery punkty zasilania, 
zabezpieczone po 16A każdy. Rozmieszczenie przyłączy zaznaczone jest na planie sceny. Urządzenia 

zasilające – piony, rozdzielnie i podrozdzielnie, muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do 
eksploatacji! 

Podczas prób i koncertu Firmy zapewniające technikę sceniczną, zasilanie sprzętu, ochronę 

imprez biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo artystów, realizatorów i 
techników zespołu. 

 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20dzunistudio@gmail.com
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OŚWIETLENIE 

 
kontakt do realizatora: 

Mariusz "Max" Dobrowolski 

509 511 270 
maxi_op@wp.pl 
 
 

Sprzęt: 

 
12 x  Robe Pointe 

20 x  Robe Robin 600/800 
4 x  Atomic 3000 

6 x Blinder 4 x 650 dwe 

4 x  hazer + wentylator ! 
8 x sunstripe active 

1 x  GrandMA 2 Light 
 

KONSOLETA: GrandMA 2,  sprawna, z działającymi suwakami, motorami, encoderami, ekrany skalibrowane, 
czyste, stół powinien być ustawiony na środku ok. 30m od sceny na podeście o wys. Ok. 50cm 

 

KONSTRUKCJA: Konstrukcja dachu wymaga zastosowania dodatkowej belki do podwieszenia oświetlenia. 
Belka ta powinna być podwieszona zgodnie z plotem czyli 1, m od tylnej belki , dokładnie pod ekranem. 

Belka ta służy także do podwieszenia ekranu na czas montażu oraz do zabezpieczenia ekranu w czasie 
koncertu. 

 

URZĄDZENIA: w 100% sprawne, działające, w pełni nadające się do użytku; urządzenia  
powinny posiadać osobny adres DMX,  jednakowe gobosy, tarcze z kolorami oraz źródła światła. 

 
DODATKOWE OKABLOWANIE:  Prosimy o zapewnienie wysokiej jakości przewodu ekranowanego cat /5e/6, typu 
„skrętka”, zakończonych złączami RJ4  oraz 1 linię DMX( 12kanałów). Przewody te powinny być zainstalowane od 
KONSOLETY do PERKUSJI odpowiednio zabezpieczone na całej długości przebiegu przewodów najazdami kablowymi.           

 
Wymagany jest kontakt z realizatorem, oraz przesłanie mailem listy sprzętu najpóźniej na 14 dni przed 

koncertem. W razie innej konfiguracji oświetlenia lub zastosowania zamienników urządzeń wymagana jest 

mailowa akceptacja realizatora. 
 

 
 

_____________________________________________________ 
 

BARDZO PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE, WYPEŁNIENIE TABEL, ORAZ PODPISANIE I 
ODESŁANIE WRAZ Z UMOWĄ 

 
Przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane przez  ZLECENIODAWCĘ 

 
 

mailto:junior@musicart.pl
mailto:junior@musicart.pl
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