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Tisztelt Partnerünk! 

A  produkció kizárólag kifogástalan műszaki állapotú, valamennyi szükséges minőségi 

tanúsítvánnyal rendelkező technikai eszközökkel, illetve szakképzett, az általuk biztosított 

felszereléseket problémamentesen üzemeltetni képes személyzettel (minimum 2 fő világosító, 2 fő 

hangosító, 1 fő vizuáltechnikus, 1 fő színpadmester) vállal fellépést! 

A Megrendelő teljes büntetőjogi és anyagi felelősséget vállal az általa biztosított valamennyi műszaki 

eszköz illetve személyzet hibájából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért! 

SZÍNPADTECHNIKA: 

• fémvázas, minimum 500 kg/m2 terhelést megengedő, masszív, stabilan álló, csúszásmentes, 

tiszta, U alakban korláttal ellátott gyári rendszer, amelyet a közönség felől oldaltakarással kell 

ellátni 

• a színpadot a színpad melletti technikai állással és az öltözői járásokkal együtt kordonokkal el 

kell határolni a közönségtértől, továbbá a frontkeverő állás köré is kordont kell építeni 

(4x3m, a színpaddal szemben középen, attól maximum 30 méterre) 

• minimális színpadméret: 10x6x1m, amely színpadon két 3x2x0,4m-es, fellépővel ellátott 

dobogót kell elhelyezni a melléklet színpadrajz szerint a zongoristának és a dobosnak 

• szabadtéren minden esetben fedett színpad, a színpad mellett fedett technikai állás (3x3 

méter, amiben szükségünk van egy 2x1x0,8 méteres tiszta színpadelemre) és fedett 

frontkeverő állás (4x3 méter) szükséges  

• a színpadot és a frontkeverő állást 4db CAT6e csoportkábel és keverő betáp takarására 

alkalmas kábeltaposóval kell összekötni 

• a gyors fel- és lepakoláshoz biztosítani kell, hogy a színpad teherautóval közvetlenül 

megközelíthető és rámpával pakolható legyen  

VILLAMOSENERGIA-IGÉNY: 

• a  produkció saját technikai eszközeinek villamos energia igénye: 3x32A/400V 32A 

CEE csatlakozással a színpad rendezői jobb oldalán lévő végponttal 

FÉNYTECHNIKA: 

• a  produkció saját „floor set”-et és fényszabályzót használ (lásd melléklet)  

• minden esetben pontos leírást kérünk a rendelkezésre álló fénytechnikai eszközökről (rajz, 

dmx címek, lámpa típusok) 

• a  produkció fényszabályzóját minden esetben az FOH-ban, a produkció hang 

keverőpultja mellé kell elhelyezni    

• a hangszerek épségének megőrzése miatt kerülni kell az olajos füstfolyadékok használatát 

• az építés és a bontás teljes időtartama alatt sötétben munkafény szükséges! 

  

mailto:koncert@geszti.hu
mailto:peter.artandpepper@gmail.com


 
 

 
Koncertszervezés:  Andorka Judit    06 20 979 3839 koncert@geszti.hu      
Technika:                             Dán Péter          06 30 951 4920 peter.artandpepper@gmail.com  
www.facebook.com/gesztipeter  
 

 TECHNIKAI RIDER 

VÁLLALKOZÁSSAL VEGYES 

ELŐADÓMŰVÉSZI SZERZŐDÉS 

2022 

1. melléklet 

  

HANGTECHNIKA: 

• P.A.: csúcsminőségű, a nézőtér teljes egészét homogénen lefedni képes, nagy 

terhelhetőségű, processzált gyári hangsugárzó rendszer, amely képes a keverőállásnál mérve 

110dBA hangnyomásra 

• 2 db side fill, 1 úton (min. 2x1KWrms teljesítménnyel, full range)  

• Preferált rendszer hajtás L-R+ sub + side fill 

FOH: szimmetrikus analóg jellel (4 x XLR) vagy AES3 (2 x XLR) vagy 

színpad: szimmetrikus analóg jellel (4 x XLR) 

• Mikrofonállványok: kizárólag fekete K&M állványok 

6db K&M 210/8 (ének, OH, antennák), 3db K&M 259 (lábcin, atm) 

• minden egyéb hangtechnikai eszközt a produkció saját maga biztosít, illetve esetlegesen 

felmerülő további hangtechnikai igényeit külön, írásban közli  

• a  produkció beállása és koncertje alatt tilos más rádiófrekvenciás eszközöket 

működtetni! 

 

VIZUÁLTECHNIKA: 

• a szükséges megjelenítő eszköz (nagy fényerejű LED fal) 16:9-es képarányú, amit a 

színpadháttérben kell elhelyezni, a lehető legmagasabb pozícióban (a LED alja a 

színpadszinttől mérve minimum 2 méter magasan kell legyen!) 

• minimális natív felbontása 480*270 képpont, ideális 1920*1080 képpont 

• a megjelenítő eszköz szélességének minimális mérete (igazodva a koncerthelyszín 

méretéhez) a színpad szélesség fele (10 méter széles színpad esetén 5 méter) 

• a  produkció a média tartalmakat a színpad mellett lévő technikai állásnál SDI vagy 

HDMI kijáraton keresztül biztosítja (1080p) 

A  produkció saját technikájának beszerelése 120 percet, a hangszerek beszerelése és a 

hangbeállás együtt további 40 percet, a koncert után a hangszerek lepakolása 20 percet, a floor set 

lepakolása pedig 60 percet vesz igénybe. A pakolási és beállási idők alatt kizárólag a produkció 

résztvevői és technikusai tartózkodhatnak a színpadon, más produkció (zenekar, DJ stb.) nem! 

Nem áll módunkban a fény- és vizuáltechnikai eszközöket a technikai próba után, valamint a 

hangtechnikai eszközöket és hangszereket a hangbeállás után sem szétszedni, sem a színpadról 

elmozdítani. A hangbeállás végeztével a színpad hátsó három métere nem használható más 

produkciók számára. 

 

Köszönettel 

Dán Péter 
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 A beszerelés után a színpadon maradó 

felszerelés: 
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