
 

 
 

TEHNIČNI RIDER 
 

OPREMA SKUPINE: 
 

 
• BOBNI: 

Tama acoustic drums (6 delni set) 
Yamaha elektronski sound modul 

Roland elektronic pad drums (4 delni set) 
Interna mešalna miza - OUT L+D 

- glej sliko spodaj! 
 
 

 
 
 
 

• KITARE: 
-  Električna  kitara 

-  »Star Guitar« (električna kitara), ojačevalec 

-  Akustična kitara, ojačevalec 
 

• BAS KITARA: Ojačevalec, Bas kitara 

 
• KLAVIATURE: 2 kos, 2 line out; 

 
 
 



 

 
 
 

 OPREMA, KI JO ZAGOTOVI ORGANIZATOR: 

 

 

• PRIMERNO KVALITETNO OZVOČENJE 

(glede na velikost prireditvenega prostora) 
 

• MEŠALNA MIZA: NAJMANJ 20 KANALOV 

 

  • DI BOXI (po seznamu!) 

• MONITORJI: sedem (7) kom (5 ločenih monitorskih linij) 

• VOKALI: pet (5) 

     
    2 kos BREZŽIČNI MIKROFON: za glavni vokalistki (Agnetha in Frida) 

    1 kos BREZŽIČNI MIKROFON: za back vokalistko (del nastopa) 

    2kos, mikrofoni Shure Beta 58A, kabli, stojala za basista in kitarista  

    Bobnarski mikrofoni (glej sliko in seznam!) 
 

Glej input listo mikrofonov in opreme! 
 

Stojala in kabli (vsi v črni barvi!) 
Na odru morajo biti kabli razvrščeni tako, da ne ovirajo gibanja glavnih    

vokalistk! 
     
 

ODER IN RAZSVETLJAVA: 

 
• ODER: 

    Velikost odra vsaj 7 x 5 m - primerna višina glede na koncert, streha obvezno! 
    Dvignjen oder (riser) za bobne 2m x 2m, vsaj 0,5m višine!  
• LUČ: 
    Po dogovoru glede na obsežnost koncerta 

• GARDEROBA: 
   Ustrezna garderoba, z dostopom čim bližje odru zaradi preoblačenja  
kostumov. 

 
    Elektrika do odra 3-fazna 32A (oziroma po dogovoru) 



 
 

 
 

 
 

Potrebujemo sedem (7) monitorjev in pet (5) ločenih monitorskih linij. 
Pred prihodom skupine mora biti ozvočenje (PA, monitorji, mikrofoni & DI) že 

postavljeno in preverjeno delujoče, da ni zamud pri tonski vaji. 
Tonskega mojstra nimamo, zaupamo v strokovnost vašega ozvočevalca.  

 



 
CATERING 

 

• BACKSTAGE / ZAODRJE ( 7 oseb ): 
Organizator priskrbi primeren backstage,  ki je ločen od občinstva (prostor za 
nastanitev skupine) 
v neposredni bližini odra (z nemotenim gibanjem članov skupine), s čistimi 
sanitarijami (WC) in čisto vodo. 

 
• POGOSTITEV PO DOGOVORU S PREDSTAVNIKOM SKUPINE 

- Topel obrok primeren za 7 oseb 
- Voda v plastenkah 0,5l 
- Brezalkoholna pijača (sok, ledeni čaj,...) 
- Pivo 

PROGRAM 
 

POTEK IN TRAJANJE PROGRAMA JE DOGOVORU S PREDSTAVNIKOM SKUPINE  

 
Koncert traja 2 do 3 ure, vmes je 5 do 10 minut pavze, da se skupina preobleče. 
Med pavzo program po dogovoru (če je glasbeni gost  dve ali tri pesmi, oziroma 
DJ. 
V kolikor je koncert krajši od dveh ur, se odigra v enem kosu, brez pavze, s tem, 
da je preoblačenje kostumov del nastopa. 
 

KONCERT SE IZVAJA IZKLJUČNO V ŽIVO! 
 
 

KONTAKTI: 
tel: +386 40 572 408 - Dario Plesničar 

dario.plesnicar@gmail.com 

 
tel: +386 41 446 812 - Irena Lombar 

irena.mavric@gmail.com 
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