
 
BLUE  CAFÉ 
AKUSTYCZNIE 

VER. 2020/02 AQ 
 

 Niniejszy rider jest opisem wymagań audio dla zespołu 
     BLUE CAFE akustycznie.  
W przypadku każdego koncertu wymagany jest kontakt z realizatorami 
(najlepiej mailowy) w celu potwierdzenia wymagań . 

KONTAKT 
FOH  

Piotr Mela – Melex +48 602 133 022 MelexAudio@gmail.com 
 

 
Organizator koncertu zobowiązany jest do zapewnienia właściwej ochrony osób i sprzętu 
dostarczonego przez zespół od momentu instalacji do odjazdu zespołu po koncercie. 
  

 Zasilanie: 
 
      Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, z których będą korzystać muzycy i obsługa 
zespołu muszą spełniać normy bezpieczeństwa i być podłączone w sposób BEZPIECZNY. 
Napięcie powinno być stabilne. Podczas próby i koncertu niedopuszczalne są skoki napięcia 
wyższe niż 7%. Przy spadku napięcia poniżej 210V koncert zostanie PRZERWANY do czasu 
usunięcia usterki. 
 
      PA:  
 
 Prosimy każdorazowo o potwierdzenie i zaakceptowanie przez realizatora FOH systemu PA. 
Nie zaakceptujemy „samoróbek”.  Kolumny powinny być ustawione (a w przypadku plenerów    
i sal powyżej 500 osób – podwieszone) w taki sposób, aby równomiernie pokrywały dźwiękiem 
całe audytorium. System mogący pracować w PEŁNYM paśmie akustycznym. Głośniki nie mogą 
być zakryte banerami reklamowymi lub innymi nieatestowanymi materiałami, które mogą 
wpłynąć na zmianę walorów akustycznych widowiska. Główny procesor dźwięku musi być 
sterowany ze stanowiska FOH, a osoba, która przygotowała system powinna być otwarta na 
EWENTUALNE propozycje zmian. System powinien być przygotowany, czyli wystrojony 
liniowo, PRZED zaplanowana próbą. Najchętniej korzystamy z konfiguracji subbasu sterowanego 
z auxa. Prosimy o informacje (najlepiej mailową, ewentualnie telefoniczną) o audytorium i 
proponowanym systemie.  
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 FOH: 
 
 Zespół przyjeżdża z własną konsoletą FOH i stageboxem. Proszę o przygotowanie 2 szt skrętki 
minimum CAT5e miedzy konsoleta frontową a sceną zakończonych złączem typu ethercon – a nie 
samą RJ-45 !!! 
 Sygnały do systemu PA mogą być podane z konsolety FOH w formacie DANTE 48k lub 
AES/EBU 48k lub analogowo: L, R,  Subbas oraz ew FronFill i OutFill L i R. Jeśli analogowo to 
bezpośrednio do procesora zarządzającego systemem PA. Jeśli Wasza konsoleta posiada wejścia w 
formacie cyfrowym AES/EBU wtedy możemy przejść naszymi sygnałami przez Wasz mikser        
(wcześniejsze info ). 
 Mikser powinien być ustawiony wśród publiczności. Ustawienie konsolety powinno być 
konsultowane. Po naszej próbie nie powinno korzystać się z naszych torów audio oraz każde 
ewentualne rozłączenie powinno być konsultowane z realizatorem zespołu. 
Proszę o przygotowanie  miejsce o szerokości ok. 130cm na mikser oraz komputer.  
 
 System monitorowy 
 
 Korzystamy z własnego, dousznego systemu monitorowego sterowanego z naszego miksera 
FOH. Proszę o wygospodarowanie miejsca na mój rack 6u z systemami dousznymi oraz stageboks, 
do którego będą wpięte skrętki z FOH. Podpięcia wykonuje firma nagłośnieniowa (osoba, która 
odpowiada za prawidłowość sygnałów i zasilania!). 
Proszę dodatkowo o przygotowanie jednego toru monitorowego jako backup (gdzieś za sceną). 
 
 Mikrofony i Di-Boxy 
 
 Potrzebujemy: 
- mikrofon bezprzewodowy dla wokalistki Shure SM58 lub Beta58 ULXD lub QLXD 
- mikrofon przewodowy Sennheiser e935 lub Shure SM58  
- 1x Di-Box dobrej klasy 
- kabel jack-jack do gitary 
 
 INNE: 
 
- Podczas próby nie wolno prowadzić żadnych prac na scenie. 
- W widoku sceny nie może być żadnych zbędnych skrzyń (case, elektrownie, itp.) 
- Na czas koncertu prosimy o zabranie ze sceny niepotrzebnych rzeczy 

 
 
 

 Jeśli będzie problem ze skompletowaniem odpowiedniego sprzętu to proszę          
o kontakt. Możemy pomóc w zorganizowaniu lub przywieźć wszystko swoje.  

Piotr Mela – Melex +48 602 133 022   lub  MelexAudio@gmail.com 
 

Pozdrawiamy i życzę miłej współpracy 
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Input list  
BLUE  CAFÉ 2018/09d 

 
Monitor 

desk 
Channel Mic / Line Stand or 

comments 
1.  Electric Guitar L XLR  
2.  Electric Guitar R XLR  
3.  Acoustic Guitar #1 XLR  
4.  Acoustic Guitar #2 Di-Box kabel jack 
5.  Key1 L XLR own XLR 5m 
6.  Key1 R XLR own XLR 5m 
7.  Key2 L XLR own XLR 5m 
8.  Key2 R XLR own XLR 5m 
9.  Click XLR own XLR 5m 
10.  Backing Vocal e935 / SM 58 long 
11.  Vocal Lead 1 SM58 / Beta 58 wireless 

 
 
Outputs on stage: 

 TIO 1,2 – Stereo IEM 1 
 TIO 3,4 – Stereo IEM 2 
 TIO 5,6 – Stereo IEM 3 
 TIO 7,8 – Stereo IEM 4 

 
 
 
 
Outputs from FOH desk to system : 

 AES 1/2 Left, Right 
 AES 3/4  Subbas,  FrontFill 
 AES 5/6  Out Fill’s and next if necessary 
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