Minimální technické požadavky
pro vystoupení kapely Lady DragonFly
Kapela Lady DragonFly se snaží vždy vyjít vstříc pořadatelům. Na mnoha věcech je možné
se individuálně domluvit. Avšak respektováním následujících doporučení se dá předejít mnoha
komplikacím.
Vzhledem k žánru a nástrojovému obsazení je potřeba zajistit odpovídající technické zázemí, bez kterého by
kvalita vystoupení, a tím i celé akce, výrazně klesla.

OZVUČENÍ (PA) by mělo odpovídat počtu posluchačů a velikosti ozvučovaného prostoru.
Je nutné ozvučit celou kapelu (detaily níže) a to i v případě vystoupení v malých klubech,
kde výjimečně stačí u bicích ozvučit pouze základ. Akusticky z pódia nehrajeme.
ODPOSLECHY potřebujeme minimálně 2 kusy ve dvou cestách pro menší akce (jen zpěvy).
Na větších akcích je vhodné minimálně 5 odposlechů ve čtyřech cestách.
ZVUKOVÁ ZKOUŠKA by měla proběhnout v ideálním případě před začátkem akce a před
příchodem diváků. Pokud to dramaturgie akce neumožňuje, je potřeba počítat s hlučnou
zkouškou před diváky. Na instalaci na pódiu a zvukovou zkoušku potřebujeme minimálně
půl hodiny, lépe však hodinu.
BACKSTAGE – potřebujeme místnost či bezpečný prostor především pro odložení věcí,
které nebereme na pódium. V lepším případě prostor pro převlékání, kosmetické úpravy apod.

UPŘESNĚNÍ PRO ZVUKAŘE
Hlavní zpěv – potřebuje mikrofon (např Shure SM58 nebo odpovídající), potřebuje odposlech. Používá efektový
procesor, potřebuje napájení 230V.
Druhý zpěv – potřebuje mikrofon (např Shure SM58 nebo odpovídající), potřebuje odposlech. Používá efektový
procesor umístěný u kláves. Je potřeba propojit mikrofon s efektem, výstup je 2x jack 6,3mm. Stereo je
doporučeno.
Kytara – potřebuje mikrofon pro sejmutí komba (např Shure SM57 nebo odpovídající), Potřebuje napájení
3x230V pro kombo a efekty.
Klávesy – má výstup 2x jack 6,3mm, potřebuje 2x DI Box, nebo jeden stereo. Stereo je nutné! Potřebuje
napájení 2x230V pro nástroj a kombo.
Basa – má výstup XLR z komba (GND Lift). Potřebuje 1x230V.
Bicí – ozvučení mikrofony podle velikosti akce. Minimálně však potřebujeme ozvučit kopák (AKG D112 nebo
odpovídající).
Sample player – má výstup 2x jack 6,3mm, potřebuje 2x DI Box, nebo jeden stereo. Stereo je nutné! Potřebuje
napájení 1x230V. Umístěn je u bicích.

Nejlepší je však vše domlouvat individuálně:
Mail: jacek.audio@seznam.cz
Telefon: 608001296

