
Zestaw perkusyjny:
1. Kick 22”     AKG D112 lub podobny / Gate
2. Snare 14”     Shure SM57/Audix i5 / Gate

5. Hihat 14”     AKG C430 lub podobny

3. TT 13”     Audio Technica MB5k lub podobny / Gate
4. FT 16”     Audio Technica MB5k lub podobny / Gate

6. Cr 1 18” (OH L)    AKG C1000 lub podobny
7. Cr 2-3 16” 14’’ Rd 20’’ (OH R) AKG C1000 lub podobny

Bas:
8. Combo 2x10”   Symetryczne XLR (przód obudowy) / Comp

Gitara 1:
Odsłona mocna:
9. Head + 2x12”   Shure SM57/Audix i5
Odsłona akustyczna:

     10. Niesymetryczne Jack 6,3mm
Gitara 2:
11. Head + 4x12”   Shure SM57/Audix i5
Odsłona akustyczna:
1 2  .  Niesymetryczne Jack 6,3mm

Flet poprzeczny:
13. Combo akustyczne  Symetryczne XLR (tył obudowy)

14. Wokal 1:   Shure SM58 / Comp
15. Wokal 2:   Shure SM58 / Comp
16. Wokal 3:   Shure SM58 / Comp
17. Wokal 4 + tamburyn Shure SM58 / Comp

Wyłącznie odsłona akustyczna:

Kolory po lewej stronie odzwierciedlają położenie danego instrumentu/mikrofonu na scenie

18. Ban  j o: Dowolny mikrofon instrumentalny (z wyłącznikiem)
19. Mandolina:   Dowolny mikrofon instrumentalny (z wyłącznikiem)

Procesory:
Reverb lub tap delay na wszystkie wokale.

Rider techniczny 2013

SHADDAI



FOH:
 W przypadku koncertów plenerowych moc ok 5kW na stronę, odpowiednie 
natężenie (ok 100dB), równomierne pokrycie. W przypadku koncertów klubowych lub 
akustycznych moc i natężenie powinno być dostosowane do wielkości miejsca koncertu. 
Sprzęt powinien być wystrojony i uwolniony od sprzężeń (np za pomocą DBX Driverack)
 Konsoleta analogowa lub cyfrowa, przyzwoitej klasy. Minimum 20 kanałów mono, 
obowiązkowo z zasilaniem Phantom.
Monitory:
 Zespół nie wymaga osobnego stołu monitorowego, jednak system monitorowy 
powinien być wolny od sprzężeń (korektor EQ). Minimum - 3 monitory z przodu sceny + 
drumfill (ustawienie na planie sceny)
Zasilanie:
 Absolutne minimum 4 x 230V, obowiązkowo uziemione i stabilne, o małym 
odchyleniu (max 15V na stronę). Zdarzały się przypadki, kiedy z powodu niestabilnej 
instalacji wzmacniacze lampowe nie osiągały odpowiedniej mocy.
Mikrofony do bębnów:
 Bębny mają obręcze zaginane do wewnątrz, więc mają dość niski profil. Najlepszym 
mocowaniem w tym przypadku będą elastyczne klipsy (takie jak mają zestawy np. 
Sennheiser lub Audio-Technica)

 W przypadku koncertów klubowych, bądź akustycznych w mniejszych 
kościołach czasem nie potrzeba nagłaśniać perkusji, basu i gitar. Koniecznością jest 
jednak zapewnienie odsłuchów, przynajmniej dwóch z przodu i jednego obok 
perkusisty, w których znajdą się linie wokalu i fletu. Zespół potrzebuje około godziny 
na rozstawienie instrumentów i wystrojenie przez akustyków. W tym momencie sala 
powinna być bezwzględnie zamknięta dla publiczności.

 Zespół nie wozi ze sobą nagłośnienia FOH ani monitorowego. W niektórych 
przypadkach  prowadzimy współpracę  z osobami lub firmami nagłaśniającymi koncerty, 
których możemy polecić jako dobrze znających się rzeczy i solidnie wykonującymi 
powierzone im zadanie. Zespół zastrzega sobie konieczność zwrócenia kosztów 
transportu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio kontaktując się 
z zespołem:

shaddai1@wp.pl
886978188 - Błażej
661718158 - Mateusz

www.shaddai.kdm.pl
www.facebook.com/shaddai06
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