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RIDER ŚWIATŁO 2021 

-  Konstrukcja musi być stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
Całość powinna posiadać aktualne atesty.  
-  Na czas koncertu zespołu tył i boki sceny muszą być szczelnie wysłonięte czarnym nieprzeźroczystym 
materiałem. W oknie sceny nie mogą znajdować się żadne banery, ani inne elementy scenograficzne 
zasłaniające oświetlenie lub scenografie zespołu.  
-  Stanowisko realizatora musi znajdować się w osi sceny na podwyższeniu minimum 0,5m. Podest musi być 
stabilny i zabezpieczony od warunków atmosferycznych,  
-  Poniższa lista sprzętu jest aktualna dla sceny nie większej niż 12x 8m x 8m w przypadku większych scen 
lub realizacji kameralnej zapotrzebowanie sprzętowe może ulec zmianie i wymagana jest akceptacja 
realizatora światła.  
-  W przypadku, koncertów eventowych i festiwali oświetlenie jest projektowane indywidualnie. Wymagany 
jest kontakt z realizatorem w celu wykonania projektu. 
-  Wszystkie ewentualne zmiany muszą być uzgadniane z realizatorem oświetlenia.  
-  Szef ekipy zobowiązany jest do kontaktu nie później niż 7 dni przed koncertem  



-  Podczas prób oraz koncertu niezbędna jest obecność dwóch doświadczonych dobrze znających system 
oświetlenia na danej scenie techników z firmy oświetlającej dany koncert. 
-  Sprzęt musi być gotowy do pracy na godzinę przed przyjazdem techniki.  
- Zespół dostarcza horyzont o wymiarach 10x6m (40KG). Prosimy o zapewnienie mobilnej konstrukcji na 
wyciągarkach do podwieszenia horyzontu. 
LISTA SPRZĘTU 

1. GRANDMA 2 LIGHT lub FULL SIZE (BRAK ZAMIENNIKÓW !!) 
2. 14x MARTIN MAC QUANTUM (możliwe zamienniki podobnej klasy urządzeń po akceptacji realizatora) 
3. 7x ROBE ROBIN 600 WASH- (front mode3) (możliwe zamienniki podobnej klasy urządzeń po akceptacji 

realizatora) 
4.  7x ROBE ROBIN 800 WASH- (kontra mode 1) (możliwe zamienniki podobnej klasy urządzeń po 

akceptacji realizatora) 
5. 9x PAR56 ( każdy na oddzielnym kanale) (możliwe zamienniki podobnej klasy urządzeń po akceptacji 

realizatora) 
6. 4x BLINDER 4xDWE (możliwe zamienniki podobnej klasy urządzeń po akceptacji realizatora) 
7. 2x HAZER + FAN (możliwe zamienniki podobnej klasy urządzeń po akceptacji realizatora) 
8. 2x ATOMIC 3000 (możliwe zamienniki podobnej klasy urządzeń po akceptacji realizatora) 
9.  DIMMER 16CH ( Zespół przywozi własne lampy żarowe (4szt) każda ma 4CH dimerowe  po 100 

WAT) 
 

REALIZATOR ŚWIATŁA 
BARTOSZ DUCHU DUSZAK 
698 896 926 
DUCHULIGHT@GMAIL.COM 
















