


Schrott Péter neve a magyar zenei életben 
sokak számára ismerősen cseng. A Tűzmadár 
zenekar énekese a rock és metal rajongók 
előtt már rágóta ismert. 2013-ban a The Voice-  
Magyarország hangja TV-s tehetségkutatóban 
a legjobb rockhangként véleményezték.
A Continoom 2014-ben született meg, a 
zenekar 5 év alatt 10 videoklipet jelentetett 
meg, nyolcadikként a “FCKN Liar” című 
dalra készült, mely szókimondásával nagy 
visszhangot keltett. Tizedikként a “Not My 
War” készült el, mellyel megindultak a külföldi 
pozitív visszajelzések is. A zenekar Youtube 
csatornájának nézettésge már 200.000 
megtekintés felett jár, és egyre több meghívást 
kap, köszönhetően a kiemelkedő és egyedi 
koncertélményeiknek. A zenekar már több 
országos turnét, klub- és fesztiválkoncertet 
tudhat maga mögött, valamint olyan zenekarok 
előtt vendégeskedtek, mint a Tankcsapda, a 
Moby Dick, vagy a Leander Rising.
Energikus fellépésük és slágeres, modern 
zenéjük egyből magával ragad bármilyen 
közönséget.
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A ZENEKAR:

Schrott Péter - Ének

Erdős Róbert - Gitár

Rohoska Gábor - Basszusgitár

Ujj Árpád - Dob
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INPUTLISTA

Kérjük bármilyen technikai jellegű kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a zenekar hang-
mérnökével:

+36 30 553 21 63 – Máté | mate.gocze@gmail.com

INPUT INSTRUMENT MIC/DI NOTES

1 KICK BETA 91A / BETA52A

2 SNARE TOP SM57 / BETA57 REV

3 HI TOM E604 / AKG C518M CLIP

4 MID TOM E604 / AKG C518M CLIP

5 FLOOR TOM E604 / AKG C518M CLIP

6 HI-HATS SCX1 / ADX51 / C451

7 OVERHEAD L SCX1 / ADX51 / C451 / C1000S

8 OVERHEAD R SCX1 / ADX51 / C451 / C1000S

9 BASS XLR OUT

10 GUITAR XLR OUT

11 HD L XLR OUT

12 HD R XLR OUT

13 HD VOC L XLR OUT

14 HD VOC R XLR OUT

15 LEAD VOC BETA 97A (XLR OUT) REV

16 GUITAR VOC SM58 REV

17 BASS VOC SM58* REV

* Saját mikrofon
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Kérjük bármilyen technikai jellegű kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a zenekar hang-
mérnökével:

+36 30 553 21 63 – Máté | mate.gocze@gmail.com

SZÍNPAD >>>>>
A zenekarnak egy arra alkalmas teremre van
szüksége a koncerthez, melyhez egy legalább 6m
széles és 4m mély akadálymentes, lépcső esetén
kivilágított, elektronikailag stabil színpad, valamint
szabadtéri rendezvény esetén egy 3x2 méteres
dobdobogó társul.

Kérnénk 4 db 6-os elektromos elosztó biztosítását
a színpadra, melyhez minden zenekartag számára
könnyen hozzáférhető.

HANG >>>>>
A zenekarral saját hangmérnök utazik.

A produkciónak a koncertteremhez adekvát
hangrendszerre, egy legalább 16 csatornás és
4 aux kimenettel rendelkező keverőpultra van
szüksége a megfelelő hangosításhoz, valamint az
ezek összeköttetéséhez szükséges kábelekre.

FÉNY >>>>>
A zenekar nem szállít saját fényrendszert.
A dalspecifikus fénytechnikai kéréseket
a hangbeállásnál fogja a turnémenedzser
megbeszélni a helyi fénytechnikussal a setlist
alapján.

Kérnénk füstgép biztosítását a színpadra, valamint
LEDfal vagy vetítési lehetőség esetén egy HDMI
kábelt telepíteni a dobfelszerelés rendezői jobb
oldalára. Amennyiben nincs erre lehetőség, egy
5x4m-es háttérzászló felhelyezésének körülményeit
bíztosítani szíveskedjenek.

MONITOROK >>>>>
A zenekarnak fejenként 1 (összesen 4) külön útra
van szüksége fülmonitorrendszerekhez, valamint
nagykoncert esetén egy lábmonitorra a gitáros elé.

Mindenek előtt köszönjük szépen, hogy a Continoom-ot válaszottad a bulidra/fesztiválodra. Tisztelettel
kérnénk, hogy a mellékelt adatbekérőt legkésöbb a rendezvény előtt 2 héttel küldd vissza a zenekar
kapcsolattartójának.

A zenekarnak 20 percre van szüksége a hangszerek felpakolására, valamint 20 percre a hangbeállásra. A
nem megfelelő vagy balesetveszélyes helyi technika és/vagy színpad okaiból adódólag a hangbeállás ideje
változhat.

A színpadmester(ek), a hang- és fénytechnikus(ok) a szervezői itiner szerinti pontos időben kötelesek
megjelenni, munkaképes állapotban. A színpadmester(ek), a hang- és fénytechnikusok ugyanazon személyek
a koncert idején, akik a hangbeálláson voltak.
A zenekar semmilyen felelösséget nem vállal a rajta kivül álló okokból adódó csúszásért.



Kérjük bármilyen technikai jellegű kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a zenekar hang-
mérnökével:
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DOBOK >>>>>
A zenekar fesztivál-kiegészítőket, azaz a
cineket, a cinállványokat, a pergőt, a pergőállványt,
a lábgépet és a dobszéket,

ÉNEK >>>>>
A zenekar az alábbi felszereléseket biztosítja:

 > shure beta 97a (lead voc)

 > shure sm58 (bass voc)

GITÁROK >>>>>
A zenekar gitárosának az alábbi felszerelést
szíveskedjenek biztosítani nagykoncert esetén:

 > 4x12 gitárláda lehetőség szerint v30-as 

hangszóróval szerelve

SAMPLER >>>>>
A zenekar az alábbi felszereléseket biztosítja:

 > behringer ada8000
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Kérjük bármilyen hasonló jellegű kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a zenekar 
managerével:

+36 20 568 23 99 – András | killmondaymanagement@gmail.com

MERCH >>> 
A zenekarnak a merchandise árusításához egy
nagy, lehetőleg feketeanyaggal leterített, jól
megvilágított asztalra és egy székre van szüksége.
Amennyiben a klubnak/fesztiválnak van saját, erre
a célra kialakított merchpultja, kérjük biztosítsa a
zenekar számára a termékeik kihelyezését.

ÖLTÖZŐ >>>
A zenekarnak szüksége van egy, a színpadtól
könnyen megközelíthetö, tiszta, privát, örzött
öltözöhelységre. Az öltözőben a zenekar
mindenképpen igényt tart asztalra, ülőhelyekre,
230V áramforrásra, valamint tükörre.
A mosdóval és zuhanyzóval, törölközőkkel, valamint
fűtéssel/légkondicionálóval, WIFI hozzáféréssel
kiegészített öltöző preferált.

VENDÉGEK >>>>>
A szervezö 4+2 főnek vendéglistás (ingyenes)
belépést biztosítani sziveskedjen.

SZÁLLÁS >>>
Amennyiben van lehetőség szállásra, a zenekar
tiszta, nemdohányzó szállást igényel 4 (+2) fő
részére, a klub/fesztivál vonzáskörzetében.

Köszönjük szépen, hogy a Continoom-ot válaszottad a bulidra/fesztiválodra. Tisztelettel kérnénk, hogy a
mellékelt adatbekérőt legkésöbb a rendezvény elött 2 héttel küldd vissza a zenekar kapcsolattartójának.



Kérjük bármilyen hasonló jellegű kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a zenekar 
managerével:

+36 20 568 23 99 – András | killmondaymanagement@gmail.com

CATERING >>>>>
4 (+2) fő számára kérnénk melegétel biztosítását
a koncert elött legkésőbb 90 perccel, valamint
a zenekar érkezésekor a következö tételek
bekészítését az öltözőbe:

 > 16x sör

 > 8x nem-hideg, szénszavmentes ásványviz

 > 12x nem-hideg, szénszavas ásványviz

 > 12x nem-hideg, szénsavmentes ásványviz 
(színpad)

 > 1x 0,5L jack daniel's

 > szendvicsek

 > poharak, felespoharak, evőeszközök,

 > szalvéták, papírzsebkendők

 >

 > semmi müanyagot légyszi

ALLERGIA >>>>>
Róbert: Diófélék, rozs, majdnem minden dobozos 
üdítő és sör.

BIZTONSÁG >>>>>
A szervezö felelösséget vállal a zenekari jármü és az
öltöző őrzésért, avagy rendelkezésre álló biztonsági
személyzetért.

FIZETSÉG >>>>>
A zenekari tiszteletdíj készpénzben, forintban
fizetendő a zenekar kapcsolattartójának, a koncert
után legkésöbb fél órával.
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Kérjük bármilyen technikai jellegű kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a zenekar hang-
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