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RIDE TÉCNICO - ZANIBAR ALIENS



SOM – FRENTE
 

Frente
Sistema profissional, estéreo em fase, com capacidade de debitar som uniformemente em 
toda
a área do recinto ou sala, adequado às dimensões do espaço, em média 96dB spl (curva 
A)
medidos na régie.
Dá-se preferência a L-ACOUSTICS, MARTIN AUDIO, NEXO, JBL ou EAW.
 NOTA: É indispensável o sistema de som possuir SUBGRAVE, proporcional à área do
recinto do Espectáculo e ao próprio sistema de som.
Mesa de mistura
Deverá ter um mínimo de 32 canais mono mais 4 estéreo, 4 bandas de equalização
paramétricas e passa alto, inversão de fase, 12 subgrupos/auxiliares, insert send/return 
nos
canais, subgrupos e master LR. MIDAS PRO6, YAMAHA PM5D, DIGICO D5.
 NOTA: A régie nunca deverá estar a uma altura superior a 20cm do chão, nem sob
balcões quando em interiores.
Drive system
➢ Equalizador gráfico 31 bandas KLARK TEKNIK, XTA ou BSS
➢ Analisador de espectro BSS FDS926
➢ Amplificação que permita ao sistema um bom headroom antes da saturação.
CROWN, CARVER, CREST
 Processo de sinal
➢ 1 x unidade de efeitos TC ELECTRONIC M3000
➢ 1 x unidade de efeitos TC ELECTRONIC M2000
➢ 1 x unidade de delay digital TC ELECTRONIC DTWO
➢ 6 x compressores mono BSS, DBX
➢ 4 x noise gates mono DRAWMER, BSS
➢ 1 x leitor de CD c/ saídas balanceadas
➢1 x DAT/MD pronto a gravar o concerto
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SOM – PALCO + DIFUSÃO

 
Escuta
➢ 7 x monitores  bi-amplificados (1x15” + 1x1”, MARTIN AUDIO LE700, EAW, NEXO)
➢ 2 x side-fill bi ou tri amplificados (MARTIN AUDIO, EAW, TURBOSOUND)
 Mesa de mistura
Deverá ter um mínimo de 32 canais mono mais 4 estéreo, 4 bandas de equalização
paramétricas e passa alto, inversão de fase, 24 subgrupos/auxiliares, insert send/return 
nos
canais, subgrupos e master LR.
Dá-se preferência a MIDAS PRO6, YAMAHA PM5D, DIGICO D5.
 Processo de sinal
➢ 8 x equalizadores gráficos de 31 bandas KLARK TEKNIK, XTA ou BSS
 NOTA: Os equalizadores gráficos são inseridos nas misturas.
➢ 2 x compressores mono BSS, DBX
 Estrados
➢ 4 x estrados de tesoura 2m x 1m, com rodas e regulação de altura
 GRAVAÇÃO/DIFUSÃO
Qualquer tipo de gravação/difusão deste Espectáculo terá de ser previamente autorizado 
pelo
Artista / Manager.
O sinal para essa gravação terá de ser pedido ao técnico de som de frente, e só a mistura 
que
ele fornecer será a mistura autorizada.
 NOTA: Esta lista, referente ao Espectáculo do Artista ZANIBAR ALIENS, deverá ser
totalmente respeitada.
Deve, desde já, ficar claro que o controlo do equipamento de som é da exclusiva
responsabilidade da equipa técnica, devendo o mesmo estar pronto a operar antes
da chegada dos técnicos da banda.
Pelo menos um técnico responsável deverá estar presente durante o ensaio /
Espectáculo para resolver eventuais questões relacionadas com o equipamento.
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STAGE PLOT

ZANIBAR ALIENS
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