
 

 

 
 

TECHNICKÝ RIDER 
Facebook 

http://www.facebook.com/forrestjumpofficial/  

 

Bandzone 

http://bandzone.cz/forrestjump  

 

Videoklip UPROSTŘED MAGNETICKÝCH POLÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=tdzfr0Is3IQ  

 

Videoklip ROZCESTÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=2sQkJQAAJkI  

 

Videoklip NA KŘÍDLECH NOČNÍCH MŮR 

https://www.youtube.com/watch?v=e3IJAQpJ_qM  

 

Přátelé zvukaři, promotéři, pořadatelé, 

berte prosím tento Rider jako naši snahu o co nejhladší průběh akce, nikoliv jako debilní buzeraci. 

V případě jakýchkoliv změn jsme připraveni je konzultovat na telefonním čísle 608478008 (Pepa), 

ideálně s co největším časovým předstihem. Čím lépe si věci vysvětlíme, tím lépe budeme fungovat a 

tím dříve si budeme moci po vystoupení plácnout (dát panáka) ���� 

 

DÍKY MOC!!! 

FORREST JUMP   

 



Technické informace: 

 

Zvuk – Lukáš 

Na každé vystoupení přivezeme vlastní Rack 18U, do kterého zapojíme veškeré nástroje. Odtud si po 

vlastní ose mícháme In Ear odposlechy a připojujeme všechny nástroje (včetně bicích) do vlastních 

stageboxů Midas DL151 a Midas DL153. 

Dále si přivezeme vlastní mixpult Midas Pro 1, který obsluhuje náš zvukař. 

K propojení stageboxů s mixpultem je třeba mít k dispozici 2x kabel Cat6 v délce odpovídající 

vzdálenosti pódia (umístění stageboxů) od FOH. 

Na pódiu je třeba pro stageboxy 3x 230V zásuvka. 

V FOH prosíme o přípravu místa pro mixpult Midas Pro1 a 2x 230V zásuvku. 

 

Bicí – Pepa 

Prosíme zajistit dva mikrofonní stojany pro overheady, jeden mikrofonní stojan pro snare a jeden 

mikrofonní stojan pro hi-hat (vše ostatní je v režii kapely). 

U bicí soupravy je potřeba 3x230V (Sampler – viz níže, Drum Mix a ovládací tablet). 

 

Bass – Kuba 

U basy je potřeba 1x230V. 

 

Kytara – Michal 

U kytary  je potřeba 3x230V. 

 

Vocal 1 – Pepa 

U zpěvu není třeba 230V. 

 

Dále je třeba počítat na podiu se zásuvkami: 

1x 230V, 1,5kW pro výrobník mlhy –– umístěn vlevo vedle bicí soupravy z pohledu zvukaře (viz 

Stageplan). 

 

Backdrop - Tomáš 

Příprava pro zavěšení Backdropu o velikosti 5x3m, umístění 2ks banneru 170x300cm. 

 

Ostatní 

Bude-li v silách pořadatele, prosíme o zajištění dvou fyzicky zdatných pomocníků, kteří budou dbát 

pokynů kapely. 

 

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME!!! 

FORREST JUMP 

 

 

 

 


