
	
 
La música que més et perd i la que més detestes, mesclada com sempre havies volgut! 

 

RIDER MASHUPARTY BAND 
 

 

Membres: 
 

- Ariel Córsico (Bateria i cors) 
- Jordi Font (Guitarra elèctrica i cors) 
- Arnau Olmos (Veu) 
- Enric Verdaguer (Baix i cors) 
- Gerard Marquès (DJ)* 
 
*Depèn del concert, pot ser que el discjòquei no vingui, com també pot 
ser que desprès del concert el discjòquei faci una sessió. Si us plau, 
contacteu amb el discjòquei per confirmar aquesta qüestió: 609443512 
(Gerard Marquès). 
 

Requeriments: 
 

- Taula de so:  
32 canals, envio de 6 retorns de monitor independents i sortida de 
gravació USB o estèreo (preferiblement XLR). 

 
- Microfonia: 

 3 micros vocals (Shure SM58 o similar) amb els seus respectius peus. 
2 micros vocals UHF (Shure SM58 o similar) amb els seus respectius 
peus. 
La guitarra elèctrica porta una pedalera HELIX Line6 que anirà 
connectada directe a taula per estèreo a través de dues sortides XLR. 
No porta ampli. 
Equip de micros per a la bateria (1 hihat, 1 bombo, 1 caixa, 4 toms, 2 
ambient). 
 

- DI’s: 
 2 per connectar el baix i un MacBook. 
 

- Equip DJ: 
 2 sortides XLR. 
 



	
- Monitoratge: 

 8 monitors de terra en cunya. 
Drumfill. 
Monitoratge inear (propi del grup). Farà falta un cable XLR o TS que 
arribi fins la posició del bateria. 

 
- Preses de corrent: 

 Hi haurà d'haver vàries preses de corrent alterna 220V repartides per 
l'escenari com s'indica al plànol; mínim 3 per la guitarra, 3 pel baix, 3 per 
bateria i 6 per DJ. 
 

- Tarimes i espai: 
 Per davant a primeríssima línia de l’escenari, s’ha de deixar un mínim de 
0,5 metres per col·locació dels 3 punts (no sempre, ocasional) de 
disparadors de confeti/pirotècnia. En el cas que l’escenari quedés molt 
retirat del públic es buscarà un altra emplaçament. 
A continuació, tenim l’espai dels músics, amb els monitors, micros i espai 
suficient per moure’s i ballar; (mínim 3 metres). 
Seguit de la línia de Magnatubs. 
Al darrera dos tarimes de 2x2 metres amb una elevació de 0,5 m per a 
bateria i DJ situades al fons de l’escenari. 
Tarima pel DJ de mínim 1,5m d’amplada alçada a 1m per fer de taula. 
Finalment, al fons de tot s’ha de deixar un espai mínim d’1 metre per la 
lliure circulació. 
 

- Seguretat: 
 Caldrà tenir tanques protectores entre l’escenari i el públic. 

 

  



	
Observacions: 
 

- Llums: 
 Portem tres PAR 56 LED RGB amb adaptadors Magnatubs.  
 

- Efectes especials: 
 Portem 2 màquines de fum Fog Fury Jet. Consum aproximat de 700W 
cadascuna, pel que possiblement caldrà una línia elèctrica independent 
en dues preses al davant de l'escenari. 
Ocasionalment, també una sèrie d’efectes especials: fins a 3 punts de 
llançament de confeti/serpentina/foc fred/gas megatron. 
 
Els 3 Magnatubs, Fog Fury i altres efectes estan controlats de 
manera autònoma per nosaltres. El tècnic de llums no s’ha de 
preocupar d’aquests efectes, només que les Fog Fury tinguin la 
seva línia elèctrica independent. 

 
- Pancarta 

Portem una pancarta per a penjar al fons de l’escenari de 350x150 cm. 
 
- Gravació 

Gravem tots els concerts mitjançant l’USB de la taula de so. En cas que 
la taula no disposi de gravació via USB indiqueu-nos-ho per tal de portar 
una ZoomH4n per gravar la sortida de taula estèreo a través de XLR o 
TS. 

 
 
En cas que algun dels requeriments no es pogués complir, us demanem 
que contacteu amb nosaltres a través dels següents telèfons per buscar 
una solució: 
- Ariel Córsico 697 915 168 
- Enric Verdaguer 666 626 814 
 
Igualment, recordeu de contactar-nos per resoldre l’assistència del 
discjòquei i si fa sessió postconcert. En la seva absència la tarima de la 
bateria es centraria.  
 
Per últim, agrairíem que ens aviseu en cas que l’organització disposi del 
següent equip de DJ per a l’actuació: 2 CDJs models Pioneer 
2000nxs2/2000nxs/2000/ /900nxs/900 i 1 mixer model Pioneer 
900nxs2/900nxs. 
 
 



	
 

Llistat de canals orientatiu 

Canal Instrument Micròfon 

1 Bombo Shure Beta 52 

2 Caixa Shure sm57 

3 HiHat Shure sm81 

4 Tom1 Sennheiser e604 

5 Tom2 Sennheiser e604 

6 Goliat1 Sennheiser e604 

7 Goliat2 Sennheiser e604 

8 Overhead1 Shure sm81 

9 Overhead2 Shure sm81 

10 Baix DI 

11 Guitarra elèctrica L (XLR) 

12 Guitarra elèctrica R (XLR) 

13 Veu principal Shure sm58 UHF 

14 Cors Bateria Shure sm58 UHF 

15 Cors Guitarrista Shure sm58 

16 Cors Baixista Shure sm58 

17 Veu DJ Shure sm58 

18 Seqüències DI 

19 DJ L (XLR) 

20 DJ R (XLR) 
 
En concerts de petites dimensions cap la possibilitat que només hi hagi 1 Tom i 
1 Goliat enlloc de 2; parleu-ho amb els contactes facilitats 
 

 

  



	
Llistat de canals orientatiu 

Número Destí Monitors 

1 Vocalista 2 monitors de terra 
2 Guitarrista 2 monitors de terra 
3 Baixista 2 monitors de terra 
5 Bateria Inear (propi) 
6 Bateria Drumfill 
7 DJ 2 monitors de terra 

 
Pel retorn número 6 només s'enviarà senyal del baix i bombo. La mescla de 
monitoratge pel bateria s'enviarà pel retorn 5. 
 

 

 

Plànol d'escenari: 

 

 


