
Natalia Nykiel 
Rider Oświetlenia  

Ważny od 1.01.2019 !!! 
Uwaga !!! 
W riderze na rok 2019 dochodzą horyzonty, a wraz z nimi dodatkowe kreski. Ich 
rozmieszczenie jest widoczne na ostatnich wizualizacjach.  

- Główny horyzont wisi na kresce podwieszonej pod tylną obwiednie - NA 
WYCIĄGARKACH !!! 

- 2 horyzonty ( trójkąty ) środkowe są podwieszone do dwóch niższych, skośnych 
kresek na których wiszą pointy i washe - NA WYCIĄGARKACH 

- 2 horyzonty ( trójkąty ) frontowe są powieszone na kresce podwieszonej do 
frontowej obwiedni  - NA WYCIĄGARKACH 

BARDZO PROSZĘ BY NA PRZYJAZD ZESPOŁU NA PRÓBĘ WSZYSTKIE 4 KRESKI 
WYKORZYSTYWANE DO PODWIESZENIA HORYZONTÓW BYŁY OPUSZCZONE I 
GOTOWE DO MONTAŻU MATERIAŁÓW. 

RÓWNIEŻ PROSIMY O 2 TECHNIKÓW KTÓRZY POMOGĄ W WIESZANIU I 
ZDEJMOWANIU HORYZONTÓW. BĘDZIEMY DOZGONNIE WDZIĘCZNI ZA POMOC :) 

Urządzenia: 

Robe Pointe mode 1 - 26 szt.  
- Jedynym zamiennikiem jest Robe Robin Mega Pointe 

Robe Robin 800 LW mode 1 - 32szt.  
- Zamienniki: Robe Robin 600 LW/600plus LW 

Robe Robin 800 LW - 8 szt mode 2  
- Zamienniki: Robe Robin 600 LW/600plus LW 
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Sunstrip Acvtive dmx - 25szt.  
- Brak zamienników 
- Wszystkie żarówki i triaki działające, kable poprowadzone 
schludnie, tak by nie spowodowały przypadkowego 
wciśnięcia klawiszy „menu”. Gniazda Input 230V ( niebieskie 
) w jedną stronę. 

Martin Atomic 3000 - 10szt. w mode Full Power, 4ch ( na 
renderze żółty )  
- Zamiennik: 
Martin Atomic 3000 LED 

PAR LED RGBW - 8 szt. w mode 4ch 
- koniecznie diody 4in1 

Look Solution Viper 2.6 - 2 szt.  
- Zamienniki: 
Look Solution Viper NT, Look Unique ( wtedy 4 szt. ) 
Urządzenia podobne marki hazebase, smoke factory 
MDG MAX 

Nie Akceptujemy maszyn chińskich producentów, dymexów 
i innych nie riderowych dymiarek !!! 

GRAND MA 2 Light/Full size - 1szt.  
Konsoleta w pełni sprawna. Działający UPS, wszystkie 
executory i monitory. Z softem najnowszym, obowiązującym 
w dniu koncertu !!! 
Na czas próby konsoleta musi stać w osi sceny. 
Równie istotne jest by w miarę możliwości nie instalować 
konsolety na drugim piętrze FOHa. Zalecane 
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umiejscawianie obok realizatora dźwięku, lub za nim na 
podwyższeniu. 

Nie akceptujemy chińskich zamienników urządzeń ! Nie 
akceptujemy rozwiązań typu wing ! 
Urządzenia muszą być w pełni sprawne, z w miarę świeżymi 
lampami oraz względnie czystymi filtrami. Tak by urządzenia 
nie gasły z przegrzania. 
Instalacja do urządzeń na scenie poprowadzona schludnie, 
w przejściach podklejona Gaffą lub w najazdach kablowych. 
Do Parów ledowych zapasy kabli DMX i 230V, by można 
było je ustawiać swobodnie na scenie. 

Rider ten stanowi integralną część umowy. Nie można w 
nim dokonywać żadnych zmian bez konsultacji z 
realizatorem bądź menadżerem Natalii Nykiel. Kontakt 
wymagany jest również w przypadku potwierdzania pełnej 
zgodności ridera z możliwościami firmy technicznej, 
najpóźniej tydzień przed planowanym koncertem. Jeśli 
kontakt nie nastąpi tydzień przed koncertem lub w ogóle, 
dokonanie najmniejszych zmian w riderze nie będzie 
możliwe! 

Z wyrazami szacunku 

Marcin „Żarówa” Gościniak 
tel. 512207916 
e-mail: realizatorswiatla@gmail.com 
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