RIDER TECNICO do SYMPLOYDS
EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL QUE O SYMPLOYDS LEVA PARA O PALCO
- 2 COMPUTADORES
- 1 MESA DE SOM BEHRINGER (modelo 1204)
- 2 MICROFONES SEM FIO SHURE (SM 58 – cápsulas BETA)
- 1 MICROFONE COM FIO SHURE (SM 58)
- CABOS, FONES, PEDESTAIS
- EQUIPAMENTOS DE DJ – controladora AKAI
Observação: Precisamos de 2 cabos XLR para poder enviar os sinais L/R da nossa mesa para a mesa de som da
locadora.
PROVIDENCIAR para uso do SYMPLOYDS:
- SOM PROFISSIONAL 2X2 (4 SUB +4 MÉDIO AGUDO), com sistemas ativo/passivo ou superior, compatíveis com o
tamanho do salão e quantidade de pessoas.
- 1 Mesa de SOM YAMAHA/ BERHINGER (modelo 1832) OU modelos/marcas superiores.
- 1 MICROFONE SEM FIO (SHURE OU equivalente)
- 2 RETORNOS (monitores) PARA O PALCO
- EXTENSÕES COM ENERGIA 110/220
Observações: As tomadas com 110 volts devem ter a tensão estabilizada, pois os equipamentos de palco (ear fones,
microfones sem fio, controladora) são digitais e com variação de energia não funcionam.
- TECNICO RESPONSÁVEL PELOS EQUIPAMENTOS E PASSAGEM DE SOM (palco e frente).
AUDIO VISUAL - Caso seja fornecido pela locadora, providenciar:
- PROJETOR de alta definição (desejável com 3500 lumens), com tela para projeção normal ou translúcida, com cabos
(HDMI ou VGA) e VIDEO COMPOSTO (RCA). Observação: estes cabos HDMI ou VGA precisam ter comprimento
suficiente para chegar até a estação de trabalho (computador) que estará montado no palco.
- 1 DVD ou BLU-RAY com: cabo de VIDEO COMPOSTO (RCA) OU HDMI e cabo de áudio ligado na mesa de som da
locadora.
Estes equipamentos deverão estar devidamente montados, com os cabos solicitados, para que o SYMPLOYDS realize
também o serviço de VJ.

Abaixo, foto do palco para ter uma ideia sobre como normalmente é montado.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato
***
SYMPLOYDS – Música ao VIVO e Eletrônica
Contatos: (14) 9-9709-9295 (WhatsApp)| 9-8116-9010 (WhatsApp) | 9-9118-7464

