CORO MOZART | RIDER TÉCNICO

CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTOS

RIDER TÉCNICO
As seguintes condições para a atuação do Coro Mozart são necessárias, por se tratar de um grupo
profissional de jovens:
• AUTOCARRO para 66 a 70 pessoas (o número de pessoas poderá eventualmente variar)
• Um LANCHE ou JANTAR (dependendo da hora) para 66 a 70 pessoas (o número de pessoas
poderá eventualmente variar)
• Uma SALA DE ENSAIOS disponível 50 minutos antes do concerto (de preferência perto do
palco) com cerca de 100 ÁGUAS
• 11 MICROFONES do género ou equivalente aos PG 81 da marca Shure ou C 414 da marca AKG
e 2 microfones para solistas do género ou equivalente aos SM 58 da marca SHURE
• ESTRADOS (8 a 10 m de largura)
• 3 linhas de estrados
• o 1º, com 20 cm/altura; o 2º, com 40 cm/altura; o 3º, com 60 cm/altura
• Cada estrado: profundidade de 60 cm a 80 cm
• Os estrados deverão suportar um peso aproximado de 4000 kg (4 toneladas)
• 4 MONITORES de palco (2 FRONTAIS e 2 LATERAIS) (para fornecer o som da música de suporte
[orquestrações])
• PROJETOR para filmes e imagens no ciclorama, quando solicitado
• MÁQUINA DE FUMO
• LUZ NEGRA
• MESA DE MISTURA de qualidade para reprodução das orquestrações
• P.A. de qualidade com potência adequada ao espaço, interior ou exterior
• O Coro deverá ouvir-se bem em relação à música gravada pelo que sugerimos um técnico
capaz de executar este serviço, utilizando um P.A. e microfones de qualidade, com a
possibilidade de mutação de fase dos microfones, sob pena de comprometer o concerto, dando
lugar ao cancelamento do mesmo, devido a falta de condições técnicas
• ILUMINAÇÃO (sendo possível):
• Luz de corte (atrás), azul
• Luz branca por cima e frente dos coralistas
• Robótica para simulação de diversos efeitos
• Mesa de luzes, para que, em determinados momentos, o palco fique em blackout
ATENÇÃO
• O horário do teste de som e do concerto deverão ser cumpridos conforme o combinado entre
as partes
• Se for necessário P.A. (som) e luz, o Coro Mozart levará o seu staff técnico de som e luz,
aditando um valor por isso
• Para um melhor esclarecimento das condições (técnicas, etc.) para a realização do concerto, a
Organização de cada concerto deve contactar o Prof. JOSÉ CARMO
• ou por telemóvel: (+351) 968 945 371 ou por mail: coromozartviseu@gmail.com

