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„Sme jediná tribute kapela na svete, ktorá na svojich vystúpeniach používa v takomto
rozsahu rovnaké alebo dobové nástroje, ako používala na koncertoch skupina Queen."
Predstavenie je vhodné na akcie veľkého formátu, na vonkajšie priestory, haly, ale je možné vystúpiť i na
menšom priestore, v sálach a hoteloch na plesoch, večierkoch, rodinných či firemných oslavách. Formát
je zvukovo a vizuálne zaujímavý – navodzujúci dojem živých vystúpení legendárnej skupiny Queen. Vzhľad
a rozmiestnenie nástrojov a hudobných aparátov sa snažíme čo najviac pripodobniť tomu, ako to
realizovala samotná skupina v 80. rokoch. Používame reálne nástroje z éry 70. a 80. rokov pre čo
najvernejšie zachytenie a prezentovanie živého zvuku skupiny, čo nás zásadne odlišuje od ostatných
interpretov tohto žánru. Celkový charakter našej šou tiež umocňujú na mieru vyrobené kostýmy a kulisy.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY (vysvetlenie viď str. 2)
- pódium s veľkosťou minimálne 8 x 6 m
- zastrešenie pódia a jeho ochrana zozadu a z bokov proti vetru
- šatňa pri pódiu a toaleta
- bezbariérový prístup k miestu konania akcie
- min. 2 pomocníci
- krytý priestor pri pódiu z boku alebo zozadu
- občerstvenie pre kapelu a produkciu kapely
- PA systém
- 2 x Cat5e káble s konektormi RJ-45
- prístup k elektrickej sieti 230 V - 16 A na pódiu i šatni
- osvetlenie náležité akcii a predné biele svetlo

organizačné požiadavky

požiadavky na zvukára a osvetľovača

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
- disponujeme vlastným pódiovým ozvučením - In-Ear monitoring systém, spevové aj nástrojové mikrofóny,
DiBoxy, kabeláž. Pódium sa pripravuje pomocou kapelových technikov, zvukára a samotnej kapely.
- kapela disponuje vlastným mixom, ktorý obsluhuje vlastný zvukár. Ten je plne zodpovedný za Mix a celkový
zvuk kapely.
- štandardný čas potrebný na prípravu pódia vrátane zvukovej skúšky je 30 – 45 minút. Tento čas sa chápe ako
čistý čas, ktorý nezahŕňa to, keď predchádzajúca kapela odnáša nástrojovku z pódia a naša vynáša na pódium,
zvučí a následne sa ešte prezlieka do kostýmov.
- súčasťou vystúpenia sú kapelou zabezpečené dymové efekty – v prípade obmedzenia ich používania súvisiace
s priestorom akcie to, prosím, vopred komunikujte s manažmentom kapely

INÉ
- medzi zvukovou skúškou a koncertom sa pódium neupravuje a nástrojovka sa neodnáša z pódia
- z praktického hľadiska odporúčame ku pódiu postaviť 2 x schodisko. Jedno slúži na vynášanie techniky nahor,
druhé na odnášanie techniky po koncerte z pódia. Nedochádza tak ku zavadzaniu si a následne k časovým
prieťahom počas celého konania akcie.
- pre celkový vizuál je vhodné na pódium umiestniť vyvýšené pódium pod bicie s rozmermi 3 m (šírka) x 2 m
(hĺbka), výška 50 cm, nie je to však nutná podmienka
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TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY
- pódium, priestor na vystúpenie aspoň 8 m (šírka) x 6 m (hĺbka), kde aj výškovo treba brať do úvahy, aby
osvetlenie nezasahovalo do aparatúry a kulís (týka sa to najmä podujatí vo veľkokapacitných stanoch).
V prípade zvláštnych priestorov, kde je napríklad stavané pódium a nedosahuje dané rozmery treba tieto
rozdiely vo veľkosti pódia nutné riešiť vopred, nakoľko od toho závisí umiestnenie kulís. Treba počítať s tým, že
len bicie potrebujú rozmer 3 m (šírka) x 2 m (hĺbka). Na pódiu nesmie byť počas vystúpenia žiadna iná technika,
ani prenosové obaly, pokiaľ sa to nedohodne s kapelou najneskôr pred koncertom.
- pódium – priestor na vystúpenie musí byť proti poveternostným podmienkam kryté a chránené zozadu a
z bokov
- samostatná osvetlená šatňa PRI pódiu s 230V elektrickou zásuvkou. Šatňa je súčasťou vystúpenia, nakoľko
muzikanti a najmä spevák ju využíva niekoľkokrát počas koncertu (aj uprostred piesne) na prezliekanie, je to
priestor, z ktorého prichádza moment prekvapenia počas predstavenia. Nie je preto možné, aby bola
umiestnená inde ako výlučne pri pódiu. Zo šatne sa má vychádzať priamo na pódium, prípadne priamo na
schodisko vedúce na pódium. Organizátor preto zabezpečí na tieto účely plentu, stan alebo akýkoľvek iný
priestor s rozmermi minimálne 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. V šatni tiež požadujeme 5 kusov stoličiek, stôl, stojan na kostýmy,
zrkadlo a smetný kôš.
- samostatná toaleta s možnosťou umytia rúk v blízkosti pódia, do ktorej kapela nemusí prechádzať pomedzi
návštevníkov podujatia a nemá do nej prístup verejnosť
- zabezpečený prístup pre dve autá kapely k miestu vystúpenia, vrátane parkovania a bezbariérový prístup k
miestu konania akcie
- prítomnosť miestneho pódiového technika a minimálne dvoch pomocníkov na vyloženie a naloženie dodávky,
na vynesenie pripravenej techniky a nástrojov na pódium a po koncerte z pódia, ktorí sú inštruovaní kapelnými
technikmi
- krytý priestor pri pódiu z boku alebo zozadu, kde možno pred koncertom rozkladať nástroje a pripravovať na
koncert ešte pred zvukovou skúškou. Kapela prichádza na koncert štandardne dve hodiny pred akciou (pokiaľ
nie je dohodnuté ináč) a následne začína s prípravou a skladaním nástrojov a kulís tak, aby 45 minút pred
vystúpením boli pripravené veci na prípravu samotného prázdneho pódia, káblovania a zvukovú skúšku. Počas
nepriaznivého počasia by táto príprava nemala kde prebiehať ani pred koncertom, ani balenie mimo pódia po
koncerte.
- občerstvenie pre kapelu a produkciu kapely (celkovo 8 ľudí) - dostatok čistej neperlivej vody izbovej teploty
(0,33 l balenie v počte 3 ks/osoba), multivitamínový džús, 1 x 0,7 l bieleho suchého vína, jednoduché teplé jedlo

POŽIADAVKY NA ZVUKOVÚ A SVETELNÚ PRODKUCIU
- objednávateľ zaisťuje vhodné koncové PA ozvučenie. Do tohto PA systému sa pripojíme naším mixpultom.
Typ a vhodnosť PA si komunikuje náš zvukár s Vaším dodávateľom zvuku v predstihu.
- 2 x Cat5e káble s konektormi RJ-45 pripravené medzi zvukovou réžiou a pódiom s dostatočnou rezervou dĺžky
na pódiu a zásuvky 230 V - 16 A na pódiu a šatni podľa informácií v Stage Plan (str. 4)
- rovnako objednávateľ zaisťuje osvetlenie prispôsobené veľkosti priestoru a podujatiu a tiež predné biele
svetlo tak, aby kapelu bolo náležite vidieť a aby členovia kapely počas predstavenia neboli tmaví/neosvetlení
Všetky zmeny požiadaviek vieme prispôsobiť požiadavkám po predchádzajúcej komunikácii. Tie, ktoré sú
popisované vyššie, sú však ideálne pre ten najlepší zážitok pre poslucháča. V prípade firemných akcií v
špeciálnom priestore je vhodné si umiestnenie odkomunikovať pre spokojnosť na oboch stranách.
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- Obrázok slúži na ilustráciu vzhľadu pódia. Rozloženie nástrojov slúži tiež ako pomôcka pri voľbe umiestnenia
šatne a možnosti vstupu na pódium, nakoľko každý priestor je iný, treba počítať s tým, že pre dodržanie
vernosti vzhľadu pódia podľa skupiny Queen, je nutné mať usporiadané nástroje v 4 blokoch, podľa zásuviek –
klávesová, basová, bicia a gitarová sekcia.
- Nakoľko sa kapela sa rozkladá sama za pomoci svojich technikov a zvukára, jednotlivé inputy nástrojov nie sú
v obrázku popisované. Tie sú popisované informatívne v Input List-e na strane 3.
-

umiestnenie elektrickej zásuvky 230 V - 16 A v počte 4 kusy

-

umiestnenie elektrickej zásuvky 230 V - 16 A v počte 1 kus pre Fury Jet (pre dve zariadenia po 750 W)

-

ŠATŇA

príklad umiestnenia šatne so zásuvkou 230 V - 16 A v počte 1 kus

- Pre videoprehliadku rozmiestnenia nástrojov na pódiu navštívte odkaz:
https://drive.google.com/file/d/1Lh6yWYs4E2tBFG2LHvnTF03ZeT3M-EyF/view?usp=sharing

Všetky odchýlky od požiadaviek je možné modifikovať podľa špecifických podmienok. Musia však byť vopred
odkomunikované a dohodnuté. Nedodržanie dohodnutých požiadaviek sa rozumie ako porušenie zmluvy.

KONTAKTY:
Manažment a booking:

Technický manažment a zvuk:

Ján Kukan

Marián Musil – Shagy

Info.queenshow@gmail.com

shagy@shagy.sk

+421 949 105 028

+421 905 540 546

-410/2022

