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Tehniskā s nepieciešamības 2018 

ATOM  

 

vokā ls, acc gtr  Čā rlijs 

bass  Ainā rs  

xylosynth  Miķelis 

bungas  Toms 

skaņ u režisors  Mā rtiņ š 

 

 

Grupai ATOM nepieciešama viena stunda laika skaņ u pā rbaudei pirms koncerta ar jau 

saslēgtu un sagatavotu skatuvi grupas performancei. 

 

Grupai nepieciešamas šādas tehniskā s vienības:  

PA: 

Vismaz trīsjoslu stereo publikas apskaņ ošanas sistēma ar ZF skandām un vienmē rīgu 

noklā jumu visā  skatītā ju zonā  ar vienmē rīgu frekvenču līkni no 40 Hz līdz 18 kHz sa-

sniedzot 110 dB(C) akustisko spiedienu skatītā ju zonas vidū  bez skaņ as kropļojumiem. 

 

Monitori: 

Trīs (3) grīdas monitori Bi-amp ar 1-3” HF un 12” vai 15” LF skaļruņ iem. Min jauda 500 

W. 

Grīdas monitors pie basa atrodas uz neliela paaugstinā juma vismaz 0,6 m augstumā . 

Viens (1) bungu monitors ar Bi-amp ar 1-3” HF un 12” vai 15” LF skaļruņ iem komplektā  

ar atsevišķu ZF skaļruni 15” vai 18”. Sistēmas kopē jā  jauda vismaz 1,5 kW. 
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FOH: 

Midas Pro series skaņ u pults (PRO 1, PRO 2C, PRO2, PRO X), Yamaha CL5 vai dLive sē ri-

jas pults ar pietiekošu ieeju un izeju skaitu atbilstoši ieeju sarakstam (sk. zemāk). 

Pultij jābū t novietotai skatītā ju zonas vidū  ar tiešu skatuves redzamību. 

 

Mikrofoni, statīvi, komutācija: 

Četri (4) augstie mikrofonu statīvi (dzē rves). 

Četri (4) mazie mikrofonu statīvi. 

Viens (1) taustiņ u statīvi sintezatoram un datoram. 

Divi (2) basa ģ itā ras statīvi. 

Viens (1) akustiskā s ģ itā ras statīvs. 

 

Strāva (AC 230 V): 

Trīs (3) schuko ligzdas pie sintezatora. 

Divas (2) schuko ligzdas pie bungām. 

Trīs (3) schuko ligzdas pie basa pedā ļiem. 

 

Backline: 

Viens (1) basa ģ itā ras pastiprinā tā js ar 8x10” kabinetu ar min jaudu 400 W,  

vē lams Ampeg. 

Divi (2) 10m gari jack-jack instrumentu kabeļi. 

Divi (2) 3m gari jack-jack instumentu kabeļi. 

 

Bungu komplekts – vēlams Sonor SQ2, DW drums collector’s Series, Pearl Master  

vai līdzvērtīgs komplekts. 
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- Tomi 10’’, 12’’, 14’’  Vēlamās tomu ādas: Evans G2 Clear vai  Remo Pinstripe 

- Bassbunga 22’’ ar caurumu,  

- Solobunga 14’’x5,5’’ vai 14’’x6,5’’ 

- Solobunga 13’’x3’’ 

- Trīs (3) Boom Stand (dzē rves šķ īvju statīvi) 

- Viens (1) mazais šķ īvju statīvs 

- Viens (1) Hi-Hat statīvs 

- Divi (2) solobungas statīvi 

- Bungu krē sls 

- Paklā js ( ~1,5m x 2m) 
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Skatuves plāns: 
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Ieeju saraksts: 

Desh Ch Name Source Stand 

1 Kick M82 Short 

2 Sn Top SM57 Short 

3 Sn Bottom e604  

4 Snare 2 SM57 Short 

5 HiHat C451 Short 

6 Tom 1 e904  

7 Tom 2 e904  

8 Fl Tom e904  

9 OH L C414 Boom 

10 OH R C414 Boom 

11 Pad L DiBox  

12 Pad R DiBox  

13 Bass L xlr  

14 Bass R xlr  

15 XyloSynth L DiBox X-stand 

16 XyloSynth R DiBox  

17 AccGtr DiBox(active)  

18 Voc Charlie SM58 Boom 

19 Voc Ainars e945 Boom 

    

AUX Name Out to  

MIX 1 Drums DrumFill  

MIX 2 Bass Wedge  

MIX 3 Xylo Wedge  

MIX 4 Charlie Wedge  
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Papildus nosacījumi: 

- Ja pasākums notiek ā rā , jānodrošina skatuve ar jumtu, kas pilnībā  nosedz no lietus 

grupas dalībniekus un tā s tehniku. 

Gaiša, slēdzama vai apsargāta atbilstoša lieluma ģ ē rbtuve ar spoguli, nelielām uzkodām 

un dzeramo ūdeni, sulām, tē ju, kafiju. 

- Dvielis un negāzē ts ūdens uz skatuves katram dalībniekam. 

- Lūdzu jebkurā  gadījumā  sazinā ties ar grupas skaņ u inženieri  

Mā rtiņ š Porters 

martins@porters.lv 

 +371 29390647 
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