
RIDER TÉCNICO 

 

Formação da banda 

 8 músicos: 03 vocalistas, 01 guitarrista, 01 baixista, 01 tecladista, 01 baterista, 01 trombonista 

Microfones 

 03 Sennheiser e935 ou Shure SM58 ou similar (vozes) 

 kit para bateria com 07 (tom, surdo, chimbal, 02 overheads, caixa e bumbo) 

 01 Sure SM57 ou similar (amplificador de guitarra) 

 01 para trombone (clip-on) 

Pedestais de microfones 

 03 retos, simples (vocalistas) 

 pedestal baixo para o microfone do amplificador de guitarra 

Amplificadores 

 01 Hartke HA3500 com caixa 4×10″ ou Gallien Krueger GK400 com caixa 4×10″ ou combinação similar 

Obs: Não será alugado amplificador para guitarra. Este será levado pelo guitarrista 

Bateria 

 kit com 04 peças: 01 tom (10″, 12″ ou 13″), 01 surdo (14″ ou 16″), 01 caixa (12″ ou 14″), 01 bumbo (20″ 

ou 22″) da série Pearl Vision, Mapex Meridian, Odery Fluence ou similar 

 03  pedestais para pratos (sendo pelo menos 02 do tipo “girafa”) – Gibraltar, Odery ou similar 

 01 máquina de chimbal (com cachimbo) – Gibraltar, Odery ou similar 

 01 estante de caixa – Gibraltar, Odery ou similar 

 01 pedal para bumbo – DW, Pearl, Tama ou similar 

 01 banco de bateria – Gibraltar, Odery ou da mesma marca do kit ou similar 

Outros 

 03 direct box (02 para teclados e 01 para baixo, caso o amplificador não tenha saída de linha direta) 

 06 retornos de chão 

 06 pontos AC 127V – 02 para teclados  (e 01 para pedal de volume), 02 para pedais de guitarra e 01 para 

pedaleira de baixo 

Obs: a) 02 teclados serão ligados em 02 pistas estéreo de forma direta à mesa de som (ou 04 mono) 

b) favor habilitar reverb em todas as pistas de voz. Nenhum outro efeito será usado pela banda em nenhuma 

das pistas 

Esquema de pistas na mesa de som 

 06 vias de vozes 

 01 via para microfone de amplificador de guitarra 

 01 via para saída de linha de amplificador de baixo elétrico (ou direct box) 

 02 vias ESTÉREO para teclados (ou 04 mono) + vias para bateria 

 TOTAL: 10 pistas (sendo 02 estéreo) ou 12 (todas mono) 

 

 

 

 


