
 

Anexa 1 la Contractul de prestări servicii pentru evenimentul  

……………… din data ……………………… 



Rider Tehnic / Stage Plot / Rider Logistic 

Dragi prieteni,  

Vă salutăm și ne face plăcere să colaborăm. Ne dorim ca evenimentul să fie unul de succes, fără 
probleme sau situații neprevăzute. Cu aceste gânduri în minte am trecut toate necesitățile trupei în acest 
rider. Prezentul document are rolul de a ne ajuta atât pe noi, ca artiști, cât și pe voi, ca organizatori. Vă 
rugăm să puneţi acest document la dispozitia tuturor persoanelor implicate în organizarea evenimentului 
pentru a ne putea asigura din timp de fezabilitatea tuturor aspectelor pe care le conţine! 

Dacă aveţi probleme în rezolvarea în totalitate sau parţială a unora din punctele din prezentul rider, vă 
rugăm să contactaţi trupa cu cel puţin 7 zile înainte de eveniment pentru a găsi împreună cea mai potrivită 
soluţie. Toate devierile de la prezentul rider iarba Fiarelor, acceptate de ambele părţi, vor fi trecute în anexă 
și semnate de către organizator. 

Vă mulţumim,  
Trupa iarba Fiarelor 

CONTACT: Anamaria Șerban – 0734 374 576 



Rider Tehnic  

Formația iarba Fiarelor este alcătuită din cinci persoane: 

CRISTIAN CHIRIAC - voce 
RĂZVAN NIȚU - chitară, voce 
ALEXANDRU CZIRAI - chitară, voce 
IONUȚ BURCUȘEL - bas, voce  
RAUL POPIȚAN - tobe 

Noi venim cu: Avem nevoie de:

1 x pedală tobe & snare & cinele Mixer cu 10 - 12 canale și difuzoare

djembe Kit tobe & stative cinele 

2 x chitară electro-acustică microfoane pentru fiecare tobă, plus overheads

1 x chitară bass 4 x XLR

4 x microfoane voce 
 (1 x Audix OM7 + 1 x Shure SM 58 + 1 x Rode M1 +  1 

x Shure Beta)
3 x JACK (TRS)



Noi venim cu: Avem nevoie de:

1 x procesor voce BOSS VE-20 3 x auxiliare pentru monitoarele in-ear

2 x procesor  Fishman Platinium Pro EQ  4 x stative microfoane voce

1 x procesor Kemper Profiler Stage  3 x stative chitari

1 x BOSS Delay DD-3

1 x procesor  TC Helicon VoiceLive Touch

1 x preamplificator Behringer Pro 

1 x wireless transmiter LD Systems MEI 1000 G2 

3 x wireless receiver LD systems MEI 1000 G2

1 x octapad Roland SPD-30



INPUT LIST 

IN CHANNEL MIC ARTIST POS BCKLN

1 KICK IN

RAUL USC

FDP

2 KICK OUT
OWN

3 SNARE (UP)

4 SNARE (DOWN) FDP

5 HI HAT
OWN

6 TOM 1

7 TOM 2 FDP

8 FLOOR TOM

OWN9 OH ->

10 OH <-

11 BASS DI IONUȚ DSR OWN

12 GRT DI ALEX DSR OWN



IN CHANNEL MIC ARTIST POS BCKLN

13 VOX R DI ALEX DSR OWN

14 GTR DI RĂZVAN DSR OWN

15 VOX C OWN CRISTI DSC OWN

16 VOX R OWN IONUȚ DSR OWN

17 DRUMPAD DI RAUL USC FDP

OUT CHANNEL TYPE ARTIST POS BCKLN

1 GTR WEDGE RĂZVAN DSL FDP

2 VOX IEM CRISTI DSC OWN

3 BASS VOX WEDGE IONUȚ DSR FDP

4 GTR IEM RĂZVAN DSL OWN

5 GTR ALEX

6 DRUMS IEM RAUL USC OWN

7 GUITAR VOX ALEX



Stage Plot 

LEAD GUITAR

Wireless 
receiver - 
mufă 
Jack 
pentru 
mixer

Wireless 
in-ear

3 x prize 
LEAD VOCAL

Wireless 
receiver - 
mufă Jack 
pentru 
mixer

Wireless 
in-ear

3 x prize 

BASS GUITAR

Wireless 
receiver - 
mufă Jack 

pentru 
mixer

Wireless  
in-ear

3 x prize

4 x 
prize 

Monitorizare in-ear 
prin preamplificator 

Behringer Pro

SET TOBE

3 x prize 

monitorizare in-earOctapad  
Roland SPD-30

Djembe



Proba de sunet: 

Organizatorul se obligă să transmită riderul tehnic al trupei iarba Fiarelor companiei care va deservi evenimentul. 

Echipa tehnică a companiei care va deservi evenimentul trebuie să fie prezentă pe toată durata probelor de sunet și a concertului trupei iarba 
Fiarelor. 
Vom avea nevoie de un timp minim pentru proba de sunet de 1,5 ore. Timpul ideal este de la 2 la 2,5 ore, timp care include 
setarea instrumentelor. Membrii formației vor contribui la setarea instrumentelor, alături de personalul de la sunet. Preferăm să nu 
împărțim echipamentul cu alte formații, dar acest lucru poate fi discutat în prealabil. 

Monitorizare: 

Trupa folosește monitorizare in-ear (proprii) cu receivere wireless.  

IMPORTANT! Vă rugăm să puneți la dispoziție tuturor membrilor sunetul de pe față în monitorizarea în ear! 

Vizual: 

Din punct de vedere vizual, trupa dorește ca logo-ul să fie proiectat pe peretele din spatele scenei pe tot parcursul concertului. Logo-ul 
va fi pus la dispoziția organizatorului de către managementul trupei prin e-mail în ziua concertului. Vă rugăm să specificați formatul 
în care doriți să fie salvat fișierul. 

Personal: 

Vom avea nevoie de un inginer de sunet calificat, tehnician de scenă și tehnician de lumini. Trupa nu dispune de acest personal, astfel 
că depindem de personalul de la fața locului în această privință. 

IMPORTANT: Riderul tehnic al trupei iarba Fiarelor în două exemplare printate, trebuie să fie prezent la personalul tehnic de 
scenă în timpul probelor de sunet. 



Promovare: 

Avem o identitate de brand bine dezvoltată și ținem  mult la imaginea trupei, de aceea suntem foarte atenți cu privire la prezenta 
numelui trupei iarba Fiarelor în spațiul public. Ne dorim să existe o comunicare între managementul iarba Fiarelor și organizator 
referitor la orice formă de prezență a trupei pe materialele de promovare.  

Organizatorul va solicita de la managementul trupei toate materialele necesare pentru promovare: poză, logo, descriere, imagini 
video, audio track, etc., în funcție de campania de promovare  coordonată în comun între organizator și formația noastră. 

Este interzisă preluarea pozelor de pe Internet, fără aprobarea managementului trupei iarba Fiarelor. Principalul motiv pentru care 
solicităm acest lucru este faptul că imaginile de pe rețelele de socializare au o calitate foarte proastă. De asemenea, menționăm faptul 
că de-a lungul timpului componența trupei s-a schimbat, iar utilizarea unor imagini fără întreaga componență actuală a trupei nu este 
acceptată.  

Organizatorul trebuie să comunice cu managementul trupei cu privire la metoda de promovare pe Facebook. Vor stabili împreună 
dacă pagina iarba Fiarelor va fi co-host la event sau va fi creat un eveniment separat pe pagina trupei.  

IMPORTANT: Numele formaţiei se scrie astfel: iarba Fiarelor (cu i mic și F mare). Vă rugăm să notaţi corespunzător numele 
formaţiei pe materialele promoţionale. 

Relații cu presa: 

Acordarea interviurilor în ziua evenimentului, înainte sau după soundcheck, va fi posibilă doar în funcţie de programul trupei și vor fi stabilite 
din timp cu managementul trupei; 

În cazul în care se organizează o conferinţă de presă cu participarea artiștilor, atunci acest lucru va fi coordonat împreună cu managementul 
trupei. 



Rider Logistic 

Sosirea: 

Avem nevoie de un loc sigur de parcare pentru camionetă, disponibil lângă locul de desfășurare a evenimentului. Vă rugăm să 
facilitați sosirea și deschiderea ușilor în timp util. Vă rugăm ca promotorul sau altă persoană să se afle la locul de desfășurare la ora              
sosirii. 

Catering 

Înaintea concertului: 

Organizatorul va oferi formației o masă completă la un restaurant, între probele de sunet și concert. Dacă intervalul nu poate fi respectat din  
diverse motive, se va stabili împreună cu formația care este intervalul cel mai potrivit. 

În cazul în care organizatorul este nevoit să comande mâncarea, vă rugăm să respectați cerințele de mai jos.  

• Ionuț, Raul și Alexandru nu au cerințe speciale în ceea ce privește mâncarea. 
• Foarte important! - Vă rugăm ca meniul lui Răzvan să nu conțină ingrediente picante. Nu există alte pretenții în privința mâncării. 
• Foarte important! - Cristian urmează un regim vegan, astfel meniul său nu trebuie să includă ingrediente de origine animală. În   

cazul său, cel mai simplu este să comandați un meniu de post. 

În timpul concertului: 

Organizatorul va pune la dispoziția formației, în zona de backstage, următoarele: 

• 12 sticle de apă plată (0,5l) - 6 reci și 6 la temperatura camerei 
• 1 sticlă de tărie (țuică, whiskey, coniac sau alternative din oferta locației. 



Cazare 

În ceea ce privește cazarea formației, organizatorul va rezerva 8 locuri de cazare (pentru membrii formației, manager și șofer). Hotelul/pensiunea 
ar trebui să fie în imediata apropiere a locului de desfășurare a concertului pentru a avea timpi minimi de transfer, în mod ideal de mers pe jos, 
între locul de desfășurare a concertului și locul de cazare. Detaliile legate de acest aspect se vor discuta telefonic sau prin e-mail cu  managementul 
trupei. 

CONTACT: Anamaria Șerban – 0734 374 576 

Transport 

Organizatorul va asigura transportul formației calculat la 2 lei 
/km. Distanța se va calcula din Bistrița către locație și retur.  

Vă rugăm să specificați din timp CUI-ul firmei pe care îl doriți să îl  trecem pe bonurile fiscale. 

Vă mulțumim!
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