RIDER FLASHY ICE CREAM
BRILLAR O MORIR 2020

INFORMACIÓ GENERAL
L’equip humà que es desplaça als concerts està
format per entre 5 i 7 persones. (2 main vocals, 1 dj,
1 road mànager i entre 1 i 3 extres depenent
de l’esdeveniment)

REQUERIMENTS
IMPRESCINDIBLES
L’equip de so i la microfonía han d’estar muntats
i checkejats a l’arribada dels músics a la prova de so.
Les proves de so han de tindre una durada mínima de:
- 20 minuts de muntatge de backline.
- 30/40 minuts de proves de so.

BACKLINE
- Tarima “Rosco” (es molt important que la plataforma sigui ESTABLE)
- 4 Shure SM58 inalàmbrics

SISTEMA P.A
- 2 Caixes d’injecció (DJ, sortida per XLR o RCA).
El sistema ha d’estar ajustat i en perfecte funcionament abans de
l’arribada de l’artista.
Sistema de P.A amb una relació de 12W per persona (depenent de
l’aforament del local).

MONITORATGE
- 4 Monitors frontals/ recintes petits 2 monitors.
- 2 Monitors posteriors (DJ) / recintes petits 1 monitor.

MISCELANIA
- 4 cables XLR / Canon.
- 1 RCA - RCA (L y R). + RCA - Minijack.
- Cable HDMI des del projector a la taula de DJ.
- 2 regletes amb 6 sortides.
*Com a complement adicional a la veu portem una targeta de so focusrite on s’insertarà
un efecte de veu melòdic (autotune). Entrarà el cable XLR per la targeta i aquesta
mateixa la deixarà en format Jack, on anirà posteriorment la taula de mescles.

FOH
- El tècnic de P.A. necessitarà a tot el control, inclós el processador de l’equip.
- És necessària l’assistència d’un tècnic local competent que conegui
el sistema, tant a la prova de so com al concert.
- Reproductor USB
- 5 canals de compressió, 3 d’ells multiefectes professionals
(un amb TAP Delay)

VISUALS
- Pantalla per a projecció posterior.
- 1 sortida HDMI (aprop de la taula del DJ).

HOSPITALITAT
Es necessari un camerino apartat del públic, net, apte per a 5/6 persones.
Equipada amb tovalloles de mà netes, una tauleta i llocs per seure per a les
persones requerides.
Ha d’estar a disposició de l’artista desde la prova de so fins 30 minuts
després de l’espectacle.

CÀTERING
Tota l’aigua que es requereixi (8/10 ampolles a l’escenari durant l’actuació).
- 8 sandwitxos, preferiblement calents.
- 1 ampolla d’alcohol, preferiblement rom.
- 1 caixa de refrescs, preferiblement Coca-Cola.
- 24 cerveses, preferiblement Estrella Damm o Galícia.

icecreamflashy@gmail.com

@flashy.icecream

