
Rider techniczny spektaklu „Mała Rzecz a Cieszy” 
Wymiary sceny: 

 Szerokość min.11 m 
 Głębokość min. 7 m 
 Okno sceny min. 7,5 m 
 Wysokość min. 3,5 m 
 Kompletne czarne okotarowanie kulisy, paldamenty oraz horyzont Możliwość 

przebrania aktorów się za Horyzontem !! (min 1,5 -2 m od ściany) 
 W przypadku większych scen Kulisy (wysłonięcie) do szerokości okna 
 W warunkach teatralnych montaż sceny i ustawienie świateł ok. 5 godz. Demontaż ok 

2 godz.  
 
 
 

 



 

Wymagania techniczne oświetlenie : 

1. Światło frontalne (przed sceną) 
1.1. Reflektor PROFILE: 2-4 szt  - przed sceną 
1.2. Reflektor PC\ Fresnel(1000W): 8-16szt (zależnie od wielkości sceny) - przed sceną 

2. Światło nad sceną (kontra z sztankietu nad sceną) 
2.1. Reflektor PC\ Fresnel: 6-8 szt 
2.2. Zamiennie Par 56 lub 64: 6-8 szt  

3. Światło po bokach sceny prawa lewa strona  
3.1 Reflektor Profil 2 szt 
3.2 Reflektory zafiltrowwane w koloracz czerwony i niebieski (zamiennie naświetlacze 
LED, Wash, Par RGB itp.) 

4. Na scenie  4 obwody regulowane 
5. 2x Reflektor i statyw do dodatkowego doświetlenia na scenie (Par /PC min 500w) Za 

horyzontem gdzie będą się przebierać aktorzy. 
6. Sterownik lub konsola z dimmerami z możliwością zapisania min 10 scen 

technik oświetleniowiec  
 
Nagłośnienie : 
1. Front w zależności od wielkości Sali widowiskowej (w przypadku długiej  Sali bądź 

balkonów dogłośnienie widowni ) 
2. 2x odsłuch na scenie za scenografią 
3. Mikrofony pojemności 2 - 4 szt.  
4. Podłączenie Komputera do stołu (di-box) 
5. Stół mikserski posiadający min 2x bus (Aux)odsłuchowy 

Z wejściami mikrofonowymi z 4 punktową korekcją  
W przypadku linii dogłaśniającej procesor opóźniający oraz technik systemu frontowego 

 
Zaplecze techniczne : 
Minimum dwie garderoby dla aktorów 4 osoby (oświetlenie, stolik, krzesła, lustro, gniazdko 
230V, wieszaki) 
 
Niezbędna obsługa teatru goszczącego:  
1. 1-2 montażystów  
2. Akustyk  
3. Oświetleniowiec (do realizacji projekcji)  
 

 
Powyższy rider jest wiążącym załącznikiem do umowy. Przed podjęciem współpracy prosimy 
o przesłanie maila ze zdjęciem sceny i opisem urządzeń jakie są dostępne w tytule: 
Miejscowość i data spektaklu 

W razie niezgodności z rider-em prosimy o telefon  
Jakub Wolański  
666977300 


