Wymagania techniczne kabaretu JURKI
Niniejszy dokument zawiera wymagania, konieczne do przeprowadzenia występu kabaretu JURKI na właściwym poziomie
technicznym i artystycznym.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
kontakt: Marek Litwin – tel. 609 185 965, mareklitwin@o2.pl
DŹWIĘK:
Na miejscu, w którym odbywa się występ, musi znajdować się realizator dźwięku.
Mikser wykonany przez firmę o uznanej reputacji. Mikser musi być ustawiony w połowie długości widowni, na środkowej
osi sceny. Nie akceptujemy ustawienia miksera z boku sceny.
• Aparatura nagłośnieniowa – musi być wolna od szumów i przydźwięków sieciowych, dopasowana mocą do wielkości
nagłaśnianego miejsca, zapewniająca równomierne pokrycie dźwiękiem, sprawna, zestrojona i przygotowana przed
przybyciem kabaretu. Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu wykonawców, bierze na siebie całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców i realizatorów podczas prób i koncertu.
Peryferia: procesory dynamiki.
System monitorowy – składający się z dwóch torów monitorowych - dwa monitory ustawione z przodu sceny.
• Kabaret JURKI wykorzystuje podczas występów własne mikrofony nagłowne (4 szt.), elektryczne pianino sceniczne i
odtwarzacz (podpinany za kulisami).
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ŚWIATŁO:
Oświetlenie sceniczne minimum po 1000 W na stronę (po 3 reflektory typu PAR na stronę) z regulacją natężenia światła.
SCENA:
Minimalny wymiar sceny: szerokość 5m x głębokość 4m x wysokość 0,3m .
Kulisy/zastawka bezpośrednio na scenie: szerokość 4m x wysokość 2m .
Dostępność prądu elektrycznego w kulisach i na scenie (220V).
Cztery krzesła stabilne bez podłokietników i stolik.
Ustawienie widowni teatralne, w rzędach przed sceną. Podczas występu kabaretu obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji
i obsługi kelnerskiej.
W razie występów plenerowych scena i kulisy koniecznie zadaszone.
GARDEROBA:
Garderoba powinna znajdować się w pobliżu sceny, wyposażona w stolik, krzesła, lustro, wieszaki, dostępność prądu
elektrycznego (220V), żelazko i deskę do prasowania.
• W razie występów plenerowych garderoba w namiocie w pobliżu sceny.
• Woda mineralna niegazowana, kawa, herbata, ciepły posiłek lub kanapki (bez mięsa).
INNE:
Możliwość przeprowadzenia ok. 30 min. próby technicznej (dźwięk i światło) przed występem.
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Powyższe wymagania są optymalnymi do przeprowadzenia występu kabaretu Jurki, akceptowalne są zmiany, ale tylko
po uprzednim skonsultowaniu się z kabaretem.

2

