
Fool Moon
Technikai igénylista

1. A zenekar felállása:
1 Mészáros Tamás
2 Molnár Gábor
3 Wodala Barnabás
4 Rácz Gergő
5 Németh Miklós

2. Technikai személyzet:
Hangmérnök: Gáti Péter (+36 30 394 0002)

3. Színpadi felállás:
Az  5  énekes  saját  vezeték  nélküli  mikrofonjával,  a  színpadon  félkörben 
helyezkedik el. 

4. A zenekar által biztosított felszerelés:

Kizárólag a  saját mikrofonok (700 Mhz - 860 Hhz ig), esetleg fülmonitor 
(610 Mhz - 670 Mhz ig), és minden esetben saját keverő (Yamaha 01v96v2).

5. A zenekar igényei:
1.  Stabil  színpad,  melynek  mérete  minimum  2x3  méter  alapterületű  és 
minimum 40 cm magas.
2. Megfelelő színpadi világítás, az ehhez szükséges kezelőszemélyzettel.
3. Öltöző, vagy ennek megfelelő helyiség, amely hideg időben fűtött,
szabadtéri  rendezvény esetén  színpadfedés,  valamint  kedvezőtlen időjárás 
esetére lehetőség a technikai berendezések gyors lefedésére.

6. Áramellátás:
Kérünk,  külön figyelmet  fordítani  arra,  hogy meg legyen  a  stabil  230  V 
feszültség  és  az  elegendő  áramerősség  a  hangosítás  áramfelvételéhez 
igazodva.
A fény mindenképpen külön fázison legyen!



7. Hangrendszer:
Frontrendszer:

1.  A  frontrendszer  az  adott  helyszínhez  MEGFELELŐ 
TELJESÍTMÉNYŰ és HATÁSFOKÚ legyen (20Hz-20KHz 100dB)!
Olyan rendszerre van szükség, amiből rendes lábdob és basszusgitár hang is 
kijön.
2.  A következő  márkák  használata  megfelelő:  L-acoustics,  Meyersound, 
Martin,  D&B,  Adamson,  Nexo,  Turbosound,  Renkusheinz,  EAW,  EV, 
Dynacord.
3. Minden esetben insertbe köthető 2x31 sávos grafikus EQ-t kérünk (Klark 
Teknik,  DBX,  BSS,  Audient).  Kivétel,  ha  a  helyi  keverő  tartalmaz  1/3 
oktávos EQ-t.

Keverőpult:
1. min 12 csatornás keverőpultot kérünk, az alábbi márkák közül:
2. MIDAS, Yamaha, Digidesign, Digico, Soundcraft, Amek, Cadac, Paragon, 
InovaSon, esetleg ALLEN&HEATH.
3. Más gyártó pultjait kérjük, mellőzzék!!!

Személyzet

2  fős  személyzetet  kérünk  biztosítani  a  zenekar  koncertjére.  A  biztosított 
személyzetből  legalább  1  fő  maximálisan  felkészült  legyen  az  adott  koncert 
technikai kiszolgálására.

Monitorrendszer:

1. A 2 db monitorláda, 2 úton min. 500 W teljesítményű legyen. Alkalmasak 
legyenek  intenzív,  jó  minőségű  „lábdob”-hang  átvitelére  is!  (12"-15" 
hangszóró + 1-2" driver). Sidefill minden esetben szükséges (lehet mono).
2. Mivel a zenekar saját fülmonitorokat hoz, ezért az 5 visszatérő  jellel is 
számolni kell a csoportkábelnél.

Külön kérések

A zenekar  hangmérnöke  minden  esetben  magával  hozza  a  keverőpultját,  ezért 
ehhez egy minimum 50cm x 50cm asztal, konténer szükséges. 

Minimum 5 méteren belül hálózat. 



Az 5 saját mikrofon XLR csatlakoztatása a saját keverőbe. Az 5 fülmonitor kábelei 
XLR csatlakozással. Illetve a keverő kijárataihoz 2 Left, Right. 2 monitor kijárat. 
Ezeket minden esetben a helyi keverőhöz csatlakoztatjuk. Szükségünk van még 
2 db mikrofon állványra.

Amennyiben a frontkeverő a színpad mellé kerül, így kérünk behallgató hangfalat a 
keverő mellé. (Fej, fülhallgató nem jó!)

Tekintettel arra, hogy a zenekar törekszik az igényes megszólalásra, így a Zenekar 
kéri az alábbi eszközök lehetséges mellőzését.

KÉRJÜK, HOGY A FRONT ÉS MONITORRENDSZERBEN HÁZI KÉSZITÉSŰ, 
ROSSZ  MINŐSÉGŰ  VÉGFOKOK,  HANGFALAK,  MONITORLÁDÁK, 
DISCOTECHNIKAI  ESZKÖZÖK,  TOVÁBBÁ  RÉGI,  KORSZERŰTLEN 
ESZKÖZÖK ÉS NEM ÜZEMBIZTOS RENDSZERTECHNIKAI ELEMEK NE 
KERÜLJENEK ALKALMAZÁSRA A ZENEKAR KONCERTJÉN!
A  rider  tudomásulvétele  után  minden  esetben  visszaigazolást  kérünk  az 
alkalmazott hangosítás részletes leírásával! Amennyiben a technikai igények 
biztosítása  a  fentiek  szerint  nem  lehetséges,  az  alábbi  számon  feltétlen 
egyeztetés szükséges:

Gáti Péter: +36 30 394 0002

Köszönettel: Fool Moon (2010. november)

Visszaküldeni!!!
Kérem  az  alábbi  sorokat  az  Önök  által  alkalmazott  berendezések 
megjelölésével  kitölteni,  majd a  gatipeti@gmail.com  email  címre elküldeni 
szíveskedjenek.

Kérem az alábbi eszközök megnevezését, darabszámmal:

Hangrendszer:
Frontkeverő:
Monitorládák (típus, teljesítmény):
EQ:


