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Limboski
RIDER TECHNICZNY

Kontakt w sprawach technicznych 
(proszę o kontakt minimum 14 dni przed wydarzeniem celem potwierdzenia wymagań riderowych):

Michał Limboski 

0048517710444

Organizator powinien zapewnic mozliwosc swobodnego dojazdu samochodem jak 
najblizej sceny. W przypadku gdy dojazd bezposrednio pod scenę jest z jakiegos powodu 
utrudniony, prosimy o dwie osoby do pomocy przy rozładunku sprzętu. 

SCENA 

Scena o wymiarach minimum 8m x 6m (koncert plenerowy) składajaca się z rownych i 
stabilnych podestow, lub minimum 5m x 2m (koncerty klubowe i w pomieszeniach) W 
przypadku plenerow cała scena musi byc zadaszona a takze zabezpieczona z trzech stron
przed deszczem. Wszystkie elementy sceny musza posiadac niezbędne atesty i 
certyfikaty. 

SYSTEM NAGŁOSNIENIOWY FOH

System przodowy tylko i wyłacznie firm o uznanej reputacji, wolny od szumow, zakłoceń, 
uziemiony, zdolny do rownomiernego pokrycia dzwiękiem całego obszaru widowni. 
Aparatura powinna byc wystrojona i obsługiwana przez kompetentna osobę z firmy 
nagłosnieniowej.  
Mikser Frontowy min 32 kanałowy ustawiony powinien byc co najmniej 20m centralnie 
przed scena, a w przypadku sal zamkniętych, klubow mikser nie moze znajdowac się w 
innym pomieszczeniu niz sala koncertowa oraz pod balkonami itp. Przy mikserze powinien
znajdowac się mikrofon z wyłacznikiem z wysyłka na scenę. W przypadku analogowej 
konsolety procesory peryferyjne zainstertowane zgodnie z inputlista, oraz dodatkowo 
minimum dwa stereofoniczne procesory efektowe zawierajace w sobie efekty typu Reverb 
i Delay.

Zespoł potrzebuje kanałow wejsciowych zarezerwowanych na mikserze frontowym jak i 
monitorowym tylko i wyłacznie do własnej dyspozycji. 
Przy stanowisku akustyka obowiazkowo obecna wykwalifikowana osoba znajaca 
cały system. 

Rider składa się z 4 stron.
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Zasilanie 
Aparatura nagłosnieniowa i back line musza byc zasilane z tego samego zrodła, 
umozliwiajacego odpowiedni pobor mocy - adekwatnie do potrzeb zainstalowanej 
aparatury. Bezwzględnie wymagana jest instalacja z uziemieniem. Organizator bierze na 
siebie całkowita odpowiedzialnosc za bezpieczeństwo wykonawcow, realizatorow i 
techniki zespołu podczas prob i koncertu. 

Input Lista – Limboski

1 KICK Beta 52A Bramka/kompresor Statyw niski

2 SNARE SM 57 Bramka/kompresor Statyw niski/sredni

3 TOM 1 e604 Bramka

4 HH Shure SM81 Statyw niski/sredni

5 OH L SM81 Statyw wysoki łamany

6 OH R SM81 Statyw wysoki łamany

7 ROLAND SPDSx L DI - box

8 ROLAND SPDSx R DI - box

9 Key Bass MOOG mono Di - box

10 Keys NORD L DI - box

11 Keys NORD R DI - box

12 Keys Mikser L DI - box

13 Keys Mikser R DI - box

14 Electron L DI - box

15 Electron R DI - box

16 Gitara Limboski XLR OUT 
(modeler) 

17 Gitara Kuba SM57 
(wzmaczniacz)

Kompresor Statyw niski/sredni

18 Vocal LIMBOSKI L XLR (Helicon) Statyw wysoki

19 Vocal LIMBOSKI R XLR (Helicon) (Uchwyt do Beta58A)

20 Vocal Jacek SM58 Kompresor Statyw wysoki

21 Vocal Kuba SM58 Kompresor Statyw wysoki

Rider składa się z 4 stron.
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STAGE PLAN

PROBA TECHNICZNA ORAZ DEMONTAŻ

Proba techniczna zespołu trwa minimum 1,5h, optymalna ilosc czasu to 2h.Podczas 
trwania proby zespołu scena i aparatura nagłosnieniowa jest do wyłacznej dyspozycji 
zespołu i obsługi technicznej. W sytuacji gdy po probie technicznej zespołu na scenie 
odbywaja się rozne inne sytuacje wymagajace miejsca na scenie, dopuszczamy 
mozliwosc rozstawienia bębnow na ruchomym riserze, ale przed samym koncertem 
potrzebujemy dodatkowych 15-20 minut na przywrocenie sceny do sytuacji z proby oraz 
linecheck (sytuacja taka musi byc wczesniej uzgodniona telefonicznie z realizatorem 
zespołu).

Demontaz zespołu, do sytuacji kompletnego zwolnienia sceny trwa około 15-20 minut.

GARDEROBA

Garderoba powinna byc pomieszczeniem zamykanym na klucz, zabezpieczona przed 
dostępem osob trzecich. Powinna miec dostęp do osobnej toalety z wc, ciepła woda, 
mydłem i ręcznikami. W srodku powinien byc stoł z 5 miejscami do siedzenia, W 
przypadku koncertow plenerowych garderobę moze stanowic namiot znajdujacy się w 
bezposrednim sasiedztwie sceny, zamknięty z czterech stron, z zainstalowanym i 
podłaczonym elektrycznym zrodłem swiatła. W garderobie potrzebujemy rowniez lustra.

Rider składa się z 4 stron.
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CATERING zespołu LIMBOSKI 

W garderobie powinny się znajdowac napoje dla zespołu - 10x0,5l wody najlepiej w 
butelkach plastikowych, 2L Coca Cola lub Pepsi, 5x napoj energetyczny (np. Red Bull, 
Tiger lub Black), kawa, herbata, cytryna oraz cukier. Napoje powinny byc dostępne w 
garderobie od momentu przyjazdu zespołu.  

Przekaski - będziemy wdzięczni za dwie zimne płyty z przekaskami w postaci kanapek w 
wersjach z wędlina i w wersji wegetariańskiej, oraz owoce. Najlepiej nie pozniej niz na 
godzinę przed rozpoczęciem koncertu. 

Prosimy o zapewnienie ciepłego posiłku dla czterech osob z zespołu w postaci 
wegetariańskiego obiadu. Zespoł moze jesc przed proba dzwięku lub po koncercie. Proszę
nie podawac obiadu na 1,5 godziny przed godzina występu. 

Rider składa się z 4 stron.


