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Složení
Alex "Sašánek" Fedorov - zpěv, kytara
Tomáš "Balů" Baloun - sólová kytara, zpěv
Václav „Filek“ Lochman– basa, zpěv
Ondřej „Travis“ Kuncl - bicí nástroje
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Technické požadavky, informace
Na příprava nástrojové aparatury, scény a zvukovou zkoušku potřebujeme minimálně 30
minut, op3málně 45 minut.
Prosíme alespoň 2 střízlivé a zodpovědné pomocníky pro stěhování nástrojové aparatury.
ZVUK
Očekáváme adekvátní zvukovou aparatury danému prostoru, potřebujeme 5 nezávislých
odposlechových cest. Máme 4x vlastní In Ear Monitoring v samostatném racku, který je
umístěn (z pohledu zvukaře) na pravé straně u bubeníka. Zde se také připojuje Sampler (2x
XLR). Pro hlavní zpěv uprostřed potřebujeme klasický monitorový reprobox. Jiné monitory na
pódiu nejsou potřeba, u hrany pódia si umísjme 2x vlastní „egoriser“. Kapelu zpravidla
doprovází vlastní zvukař, který rád využije aktuální nastavení mixážního pultu. Input list je
informa3vního charakteru a pořadí zapojení není podmínkou.
Kapela Sep3c People si vždy vozí na vystoupení kompletní vlastní nástrojovou aparaturu.
Nástrojovou aparaturu zapůjčujeme pouze ve zvláštních případech a po předchozí dohodě.

SVĚTLA
Předpokládáme adekvátní světelný park pro danou akci. Bezpodmínečně nutné je kvalitní
nasvícení všech muzikantů z pohledu diváka.
Kapela Sep3c People si vždy vozí na vystoupení vlastní pódiovou scénu včetně doplňkových
světel. Světla jsou nainstalována na Alu truss konstrukcích (quatro) a jsou samostatně řízena.
Pro umístění pódiové scény požadujeme prostor šířky 2,5 x 1,5 metru hloubky na každé
straně (včetně kytarových boxů a basového aparátu), celková výška 2,6 metru!!! V případě
nedostatečného prostoru můžeme po dohodě (nejpozději 2 dny před vystoupením) scénu
zmenšit.
Potřebujeme minimálně 3 zásuvky 230 V pro připojení efektových světel, jištěné minimálně
16 A na jednom samostatném okruhu = nic jiného než naše světla na jis=či.
8x Stairville Led Bar 240/8, 4x RGB LED Wash Head, 2x Eurolite LED Bar-12, u hrany pódia 2x
egoriser, uvnitř 2 ver3kální mlhostroje 2x 700W a 2x Stairville Led Bar 120/4.
OSTATNÍ
Kapela Sep3c People je zastupována společnosj O.S.A, seznam skladeb v samostatné příloze.
Vozíme vlastní banner (š. 3,2 x v. 1,8 metru), který bychom rádi umís3li (na konstrukci
techniky) za bubeníkem.
Nepohrdneme drobným občerstvením (voda, pivo, klobása apod.) 😊
Stage plán a input list v samostatné příloze.
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Kontakty
Termíny, technické záležitos3, zvukař:
Michal Gracík |+ 420 604 870 068 |
Kapela:
Alex Fedorov | +420 724 664 074 |
Tomáš Balů |+ 420 775 925 235 |

gracik@seznam.cz
sep3cpeople@seznam.cz

