
 

 

Ayers Rock zenekari rider 

- Színpad méret minimum 5x4 méter vagy nagyobb, a doboknak ha lehetőség engedi, egy 2x2 méteres dobogó.  

- A színpad közelében kérünk parkolóhelyet biztosítani egy 9 személyes kisbusznak és egy személyautónak. 

- Szabadtér esetén színpadfedést kérünk! 

- Külön bejáratú, tiszta, őrzött öltöző helyiség 5-7 fő részére, ahol a zenekar tagjai átöltözhetnek, felszereléseiket tárolhatják. 

 

A zenekar tagjai: 

-Horváth „Balu” Attila  - ének 

-Szemerédi István – gitár, vokál 

-Balázs Patrik – billentyűk, vokál 

-Scheller Attila – basszusgitár 

-Horváth György – dobok 

A zenekar állandó kísérői: 

- Gálová Ildikó (fotós) 

- Bajkai Diósi Katica  

 

Hangtechnika, Monitor rendszer 

 

Frontkeverés esetén: 

- 4 aux út 

- 4 láb-monitor hangfal 

 

-Monitor utak elhelyezése és összekötése: 

Aux 1 Front ének (Balu) 1 hangfal (Kontrollba: sok magából, billentyű, lábdob, pergő) 

Aux 2 Gitár, vokál (Steve) 1 hangfal (Kontrollba: sok a gitárból, vokál, lábdob, pergő) 

Aux 3 Basszus, Billentyű/vokál (Attila és Patrik), 1 hangfal (Kontrollba: basszus, lábdob, pergő, billentyű, vokál, gitár) 

Aux 4 Dob (Gyuri) 1 hangfal (Kontrollba: sok magából, billentyű, gitár, ének) 

Monitorkeverés esetén: 

- 5 aux út 

- 5 láb-monitor hangfal 

-Monitor utak elhelyezése és összekötése: 

Aux 1 Front ének (Balu) 1 hangfal (Kontrollba: sok magából, billentyű, lábdob, pergő) 

Aux 2 Billentyű, vokál (Patrik) 1 hangfal (Kontrollba: vokál, billentyű, lábdob, pergő) 

Aux 3 Gitár, vokál (Steve) 1 hangfal (Kontrollba: sok a gitárból, vokál, lábdob, pergő) 

Aux 4 Basszus (Attila) 1 hangfal (Kontrollba: több basszus, lábdob, pergő, billentyű, gitár)  

Aux 5 Dob (Gyuri) 1 hangfal  (Kontrollba: sok magából, billentyű, gitár, ének) 

 

A színpadon:  

- 3 db mikrofon állvány,  

- 2db mikrofon a vokáloknak.  

- Billentyűkhöz Di-box (3db) 

- A fő ének mikrofont (SM48) a zenekar hozza  

- Molinó felhelyezésének lehetősége 

Áramigény: 
A színpadon az erősítőkön kívül a gitároshoz egy, a basszusgitároshoz egy és a billentyűkhöz három, összesen tehát öt 230V-os 

csatlakozó aljzatot kérünk. 

 



 

 

Csatornakiosztás 

 
Csat. Hangszer Kihangosítás  Effekt 

1 Lábdob mic  compressor 

2 Pergő mic (csíptetős)   

3 Lábcin mic   

4 Felső tam 1 mic (csíptetős)   

5 Felső tam 2 mic (csíptetős)   

6 Állótam mic (csíptetős)   

7 Overhead mic   

8 Overhead mic   

9 Gitár (Randal vagy Marshall fej + 
láda 

mic   

10 Basszus (Prolude KO-750 fej + 

Warwick  láda) 

vonal kimenet  compressor 

11 Billentyű 1 (Korg Karma) Di-box Stereo Out  

12 Billentyű 2 (Korg Triton Le) Di-box Stereo Out  

13 Billentyű 3 (Hammond XB-1) Di-box   

14 Ének (Balu)  - (SM48 LC) mic (egyenes 

vagy gémes) 

 reverb, (min. 

delay) 

15 Vokál (Patrik) mic (gémes)  reverb 

16 Vokál (Steve) mic (gémes)  reverb 

 
Színpad rajz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közreműködésüket köszönjük! 
További kérdések felmerülése esetén készséggel segít Önöknek: 

 

Horváth „Balu” Attila 

balu@ayersrock.hu 

+36 30 665-8324 

 

www.ayersrock.hu 
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