Tompsons Band
Технічний райдер

Склад гурту
1.
2.
3.
4.
5.

Каріна Щеголіхіна - лід-вокал 1
Юрій Красноглазов - труба/лід-вокал 2
Олексій Пономарьов - гітара/бек-вокал
Валентин Антошкін - бас
Олексій Савченко - барабани

Frontline
-

Акустична система (в залежності від розміру майданчику, бажано не менш, ніж 3
кВт)
Монітори: підлогові монітори, або In-Ear радіостанції - 5 шт.
Мікшерний пульт - не менш, ніж 13 каналів, що працюють, з фантомним живленням
(6 каналів барабани, бас, гітара, труба, 2 канали лід-вокали, бек-вокал), 5
моніторних виходів

Ударна установка
-

Бас-бочка
Томи: флор-том, альт-том
3 стійки під тарілки типу журавель
Стійка під хай-хет
Стійка під малий барабан
Барабанний стільчик гвинтовий з висотою, що регулюється, до 28”
Килимок для ударної установки розміром не менш, ніж 1600 х 2000 мм

Підсилювачі
-

Басовий комбо-підсилювач або стек потужністю не менш, ніж 150 Вт
Гітарний комбо-підсилювач або стек: ламповий, потужністю не менш, ніж 20 Вт,
діаметр динаміків не менш, ніж 12". Бажано Fender (моделі ‘65 Deluxe, Twin, Hot Rod
Deluxe), Mesa Boogie (модель Recto-Verb 25 Dual Rectifier)

Мікрофони
-

3 вокальних мікрофони
Комплект мікрофонів для підзвучування барабанів - 6 шт. (бас бочка, робочий
барабан, альт-том, флор том, 2 оверхеди)
1 динамічний інструментальний мікрофон для підзвучування гітарного підсилювача
1 конденсаторний інструментальний мікрофон для підзвучування труби (Shure Beta
98 H/C)

Мікрофонні стійки та комутація
-

-

Комплект стійок для підзвучування барабанів (для малого барабана і томів бажано
використовувати кліпси)
5 мікрофонних стійок типу "журавель" (окремо від стійок для підзвучування
барабанів)
- 2 стійки для лід-вокалу
- 1 стійка для бек-вокалу
- 1 стійка для труби
- 1 стійка для гітарного підсилювача
Комплект кабелів XLR-XLR для комутації всіх мікрофонів до мікшерного пульту чи
мультикору
При відстані від пульта до сцени, що складає більш, ніж 2 метри - мультикор
4 пюпітри

Схема розташування музикантів на сцені

Список каналів
№ каналу

Інструмент

1 Бас-бочка
2 Робочий барабан
3 Альт том
4 Флор том
5 Оверхед 1
6 Оверхед 2
7 Бас
8 Гітара
9 Труба
10 Бек-вокал (гітарист)
11 Лід-вокал 1 (жіночий)
12 Лід-вокал 2 (чоловічий)
13 Запасний канал

Список моніторних ліній
Монітор

Музикант

A

Вокалістка

B

Трубач

C

Гітарист

D

Басист

E

Барабанщик

