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INFORMÁCIE
• kapela si prinesie: in-ear monitoring systém pre speváka, spevové
aj nástrojové mikrofóny, diBoxy, káble, mixpult
• pódium sa pripravuje pomocou vlastného zvukára a samotnej
kapely
• mixpult obsluhuje vlastný zvukár, ktorý je plne zodpovedný za mix a
celkový zvuk kapely
• štandardný čas potrebný na prípravu pódia vrátane zvukovej skúšky
je 15 - 30 minút

TECHNICKÉ POŽIADAVKY
• objednávateľ zaisťuje vhodne zvolený typ PA ozvučenia a
osvetlenie prispôsobené veľkosti priestoru a typu akcie. Do tohto
PA systému kapela posiela ľavý a pravý kanál.
• na pódiu požadujeme dva monitory výkonom zodpovedajúcim
charakteru akcie, prístup k 230 V
• pokiaľ si to charakter a priestor akcie vyžaduje, je potrebné
zabezpečiť 3 x Cat5e káble s konektormi RJ-45 pripravené medzi
zvukovou réžiou a pódiom s dostatočnou rezervou dĺžky na pódiu

ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY
• zabezpečený prístup autom k miestu vystúpenia vrátane
parkovania, bezbariérový prístup k miestu konania akcie
• pódium, priestor pre vystúpenie aspoň 6 m (šírka) x 4 m (hĺbka);
rozdiely vo veľkosti pódia je nutné riešiť vopred
• pódium, priestor pre vystúpenie musí byť kvôli poveternostným
podmienkam kryté
• samostatná, uzamykateľná, osvetlená šatňa PRI pódiu s 230V
el. zásuvkou, ak to nie je možné, organizátor zabezpečí PRI pódiu
plentu, stan alebo akýkoľvek iný priestor s rozmermi min. 3 x 3 m,
v ktorom sa môže kapela pred, počas a po koncerte diskrétne
prezliecť do kostýmov pri svetle a s el. zásuvkou 230V
• občerstvenie pre kapelu a kapelových technikov – neperlivá voda
v dostatočnom množstve, multivitamínový džús, káva, čaj a jedlo
(šunkovo-syrové misy s pečivom alebo porovnateľné alternatívy),
v prípade viac ako dvojhodinového okna medzi zvukovou skúškou
a vystúpením aj klasické teplé jedlo

Výnimky k uvedeným podmienkam sú možné, je však potrebné ich v dostatočnom predstihu komunikovať s manažmentom kapely
(tel.: +421 949 105 028). Uvedené podmienky a požiadavky sú súčasťou zmluvy. Ich nedodržanie sa rozumie ako porušenie zmluvy.
Bližšie info na info.queenshow@gmail.com alebo telefonicky na +421 949 105 028. Nedodržanie dohodnutých požiadaviek sa rozumie ako porušenie zmluvy.
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