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REQUERIMENTS TÉCNICS:

PA estéreo volada (preferiblement Line Array) amb capacitat d'entregar 110 dB's a FOH.
Ens agrada: d&B, Adamson, Meyer, Martin,EV o qualsevol altre marca de qualitat 
contrastada.
Si l'espai ho requereix s'haurà de reforçar l'equip amb frontfills, outfills o torres de delay

CONTROL FOH:

El control estarà centrat respecte l'escenari i a la mateixa alçada que el públic.
Taula digital: Digidesign Profile, Venue SC-48, Yamaha CL5, M7 o altres de 
característiques similars
Ens agraden les taules analògiques però si hem de compartir amb altres grups haurà de 
ser digital
Conexió mini-jack per Ipod amb retorn a monitors
Intercom i talkback

MONITORS:

Es necesiten 6 monitors de 12” i 2 monitors de 15”( per baix I bateria) amb  7 auxiliars 
independents
Ens agraden: L'acoustics 112, d&B Max, Nexo PS15 o qualsevol altre marca de qualitat 
contrastada
En cas de no haver-hi taula de monitors es necessitaran 10 auxiliars mínim ( 3 aux FXS)
El percusionista porta un In-ear propi ( no necessita cunya)
El cantant necessita dos monitors
Només necessitarem sidefills en escenaris de grans dimensions.

ESCENARI

3 tarimes 2x2. Tarima central altura 60 cm. Tarimes laterals altura 40 cm.
Punts de llum als llocs especificats.
Aigues petites per les proves de so i concert.
La organització posarà a disposició de la banda el material necessari per penjar una 
pancarta al pont de darrere de 4x4 metres amb el logo de la banda. 

TEMPS DE PROVES

Muntatge backline: 20 minuts
Proves de so: 1 hora i 15 minuts (les linies hauràn d'estar tirades i comprovades abans de 
començar la prova)

MÍNIMS IL-LUMINACIÓ

-6 Caps mòbils Spot 575W.
-4 Caps mòbils Wash (preferiblement a baixa altura).
-12 Par Leds Frontal sense filtrar.



-8 Par Leds Contra. !

-Efectes: 4 Cegadores, màquina de fum i strobo.

!-Control: Avolites o equivalent. 

*Tots els focus s’han de poder controlar per separat (adreces DMX
diferents).

En cas de no disposar del material que demanem ens podem adaptar amb 
material de característiques similars, però SEMPRE S'HAURÀ DE
PACTAR ENVIANT UN CONTRARAIDER AMB EL MATERIAL 
DISPONIBLE ALS TÈCNICS DE SO I IL·LUMINACIÓ.  

CONTACTE:  

Tècnic de so: Oscar López 669618277 oscarlm.so@gmail.com 

!Root maneger: Rafa Maillo 619126317 labandabiruji@gmail.com

Management: Sergi Matas 647951058 info@7sisproduccions.cat


