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LEFT

FRONT

INFORMACJE
Minimalne wymiary sceny bankietowa 8x6m, plenerowa 12x10 z podwyższeniem po całej szerokości 40cm.
Folowspot zamontowany ok 1m wyżej jak poziom sceny ! do komunikacji potrzebny interkom lub radiotelefon.

Stanowisko realizatora powinno znajdować na podwyższeniu ok 0.5m centralnie przed sceną.
Scena musi być wysłonięta gęstym nietransparentnym horyzontem nie siatką.
zabezpieczeniami. Niedopuszczalne jest montowanie systemu monitorowego w oknie sceny!

Potrzebna jest jedna osoba do ustawień świateł z możliwością wejścia na kratownicę z odpowiednimi
Wsze l k ie zm ian y sp rzę tu , ro zm ie szc ze n ie w ym ag aj ą k o nsul tacj i z re alizato re m w y łąc zn ie d ro g ą e -m ail .
Każdorazowo wymagany jest kontakt z realizatorem w celu potwierdzenia spełnienia wymagań ridera
oświetlenia, który jest nieodłączną częścią umowy.
Horyzonty muszą posiadać aktualny atest p.poż, a instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwprądowo.
In fo rm acj e tec h n ic zn e .
Frontowy i środkowy tras nie może być niżej jak konstrukcja z tyłu.
Wskazane jest aby środkowa i frontowa konstrukcja była zamontowana wyżej od tylniej
Cała Instalacja elektryczna i DMX powinna być wykonana schludnie .
Z am ie n n ik i u rząd ze ń
MAC 700 / ROBE AT 700 / VAR*LITE VL 770 / CP ALPHA 700 / DTS infinity
MAC AURA / MAC 301/ ROBIN 600 wash/ DTS NICK 600 WASH / JB7
Ko nso le ta:
GRAND MA2 full size / GRAND MA2 light
F o l ow sp ot:
Dowolny na żarówce min 1200W z płynnym dimerem i irysem.
Maszy ny d o dy m u :
2 x MDG atmosphere

METRYCZKA OŚWIETLENIA BLUE CAFE
po wypełnieniu odesłac na adres e-mail realizatora z którym były wykonane ustalenia.
Ustalenia z realizatorem odnośnie zmian i zamienników urządzeń!

UWAGA !! metryczkę nalezy wysłać do pięciu dni przed datą koncertu.

