Rider Techniczny 2018
Warunki Techniczno-Organizacyjne Występu kwartetu
Golden Gate String Quartet

Wymagania ogólne:
• przynajmniej 45-minutowa próba dwie godziny przed wejściem na salę widzów
• obecność podczas próby i występu osoby, znającej sprzęt, za pomocą którego będzie obsługiwany
Występ (nagłośnienie, oświetlenie)

Scena:
• podest minimum 4m × 5m (4 m głębokość, 5 m szerokość) - wysokość taka, by widzowie
w ostatnich rzędach widzieli Artystów (nie jest konieczny w przypadku podniesionej sceny)
• 4 czarne, zwykłe, STABILNE krzeseł bez poręczy bocznych (podłokietników)
• temperatura na scenie musi oscylować między 19⁰ a 23⁰C
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Garderoba:
• dostępna min. 2 godz. przed Występem
• wielkość dostosowana by pomieścić swobodnie 5 osób
• przynajmniej jeden duży stół, na którym można położyć instrument
• krzesła dla 5 osób
• wieszak na ubrania – najchętniej tzw. wieszak teatralny
• napoje zimne i ciepłe (tj. kawa, herbata, woda mineralna niegazowana, soki ),
• przygotowana na 30 min. przed godziną próby.

Dźwięk:
• nagłośnienie dostosowane do wielkości sali i liczebności widowni
• trzy monitory (odsłuchy) na dwóch torach na scenie - dwa monitory z tyłu za krzesłami muzyków
(tor 1); jeden monitor z przodu, z prawej strony (tor 2) patrząc ze sceny (patrz: Plan sceny)
•
mikrofony (najlepiej na klipsach) do instrumentów smyczkowych
Oświetlenie:
• indywidualnie uzgadniane min. 3 dni przed występem, w zależności od wykonywanego projektu

Uwaga:
• wymagany jest kontakt z pierwszą skrzypaczką, p. Gabrielą Żmigrodzką, tel. 534 543 807 ze strony
akustyka i oświetleniowca obsługującego Występ na miejscu, min. na 3 dni przed Występem
• niespełnienie dowolnego z warunków zawartych w tym dokumencie upoważnia Artystów i Agencję
reprezentującą ich interesy do natychmiastowego odstąpienia od Umowy z zachowaniem honorarium i bez prawa do odszkodowania dla Organizatora z tego tytułu
• wszelkie uzgodnione odstępstwa od niniejszych warunków muszą być określone w formie pisemnej w treści umowy pod rygorem nieważności
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