
 

 

RIDER TÈCNIC CACTUS. 

Requisits tècnics. 

CANAL NOM/NOMBRE MICROFONIA 
1 DJ L BALANCEADO (XLR) 
2 DJ R BALANCEADO (XLR) 
3 TECLAT L DI 
4 TECLAT R DI 
5 GUITARRA DI 
7 VEU 1 SHURE SM58 INALAMBRICS 
8 VEU 2 SHURE SM58 INALAMBRICS 
9 VEU 3 SHURE SM58 INALAMBRICS 
 

Tota la microfonia pot estar oberta a canvis, sempre que els micros oferits 
siguen de les mateixes característiques i qualitats. 

També necessitarem dues tarimes per al DJ, una de 30 cm per pujar el DJ i 
una altra de 120 cm per als equips. 

 

Monitoratge  

Seran nesessàries 6 enviaments de monitors. 

El AUX 2 i el AUX 3 seran dos in ears que portara el grup. 

 

Altres Necessitats. 
 
Necessitarem un taburet alt (semblant als de bar) a poder ser negre.  

També necessitarem una taula per a la botiga de marxandatge de 2x1m. 

 

 

 

 

 



 

RIDER IL·LUMINACIÓ. 

Per a la realització de l’espectacle de llums és necessari complir les següents 
punts: 

Control. 
 
Chamsys MQ 60 o un model superior. 
 
 
Aparells d’Il·luminació. 
 
8 Robe Pointe 
6 Martin Mac Aura 
4 Strobo Atomic 3000 
6 Cegadoras 
12 Par Led 
 
Aquest és el disseny amb el qual s`ha treballat per a crear l’espectacle 
d’il·luminació, la quantitat i la posició será adecuada a les condicions del espai 
on se realitzarà l’espectacle sempre intentant montar-ho el més paregut a 
aquest disseny. 
 
Portem una il·luminació de terra composada per 16 barres de led´s que 
montem amb peus de micro y tenen un consum de 1000w aprx. 
 
 
Necessitats de Llums. 
 
Es necesari de 60 min per a muntar l’escenografia de terra , i comprovar que tot 
funcione desde control , abans de la prova de so. És necessari quan tot 
funcione desde control dels mateixos 70 min de la prova de so, per a 
comprovar les programacions i ajustarles. 
 
 
Altres necessitats. 
 
Una presa de corrent monofásica de 220v per un consum aprox de 1000w per 
conectar l’il·luminació de terra. 
 
Una presa de Rj-45 amb señal de arnet desde control per a gestionar 
l’il·luminació de terra. 
 
El Fum ha de estar repartit per tot l’escenari uniformement i amb constancia no 
havent zones on es trobe molt de fum i altres on no hi hagi. 
 
El contrarider ha de estar amb 2 setmanes d’antelació per a poder adaptar 
l’espectacle. 

 



 

HOSPITALITY 
 
Catering per a 9 persones (Sandwich, fruita, fruita seca, xocolatines, aigua, 
cervesa, coca-cola, fanta de taronja, fanta de llima) 
 
7 Tovalles  
 
Camerino amb llum i espill  
 
1 Botella de Rom (Barceló o Brugal) 
1 Botella de Gyn (Tanqueray o Seagram’s) 
 
 

 

POSICIONAMENT A L’ESCENARI. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTES. 

Road Manager: Miquel 626435283 

Tècnic de so: Zeus 662091541 rellampestudi@hotmail.com  

Tècnic de llums: Saoro 626899313 saorovicedo@gmail.com 

 


