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Technical Rider & Stage Plan
děčínská country kapela COUVEJ
Vážení přátelé kapely Couvej,
Děkujeme Vám za Váš zájem o naše vystoupení a dovolujeme si Vám předložit
naše technické požadavky a požadavky na zvuk.
V případě, že nevlastníte zvukovou aparaturu, věnujte pouze pozornost stati na
prostor pro kapelu a nutné technické zázemí pro vystoupení kapely Couvej
(zvukovou aparaturu máme vlastní).
V případě, že budeme hrát na Vaše PA, věnujte pozornost požadavkům na zvuk.
Věnujte také pozornost prostoru pro kapelu a zvukaře! (je nás jak psů!)

Obsazení kapely a kontakty
Jiří Rupp „Rupák“
Jana Nebeská „Andělka“

Kontrabas, zpěv
Akustická kytara,
zpěv
Miloslav Fojtík „Miloušek“
Mandolína, zpěv
Jaroslav Sedlák „Kirbi“
banjo
Petr Kapic „Péťa“
Housle, zpěv
František Ulbrich „František“ Akustická kytara,
zpěv
Ladislav Hanuš „Láďa“
Foukačka
(harmonika)
Jan Hlavatý „Honda“
Mix, web,…

607 531 541
777 454 091

ruppak@tiscali.cz
andelka@couvej.cz

739 312 838

admin@couvej.cz

Požadavky na PA
Rupák
Andělka
Míla
Kirbi
František
Láďa
Honda

1x Shure SM58 zpěv, kontrabas – vozí vlastní Seenheiser
1x AKG D5 (Shure SM58) zpěv, linka Jack pro kytaru + DIBOX
1x Shure SM58 zpěv, linka Jack pro mandolínu + DI-BOX
1x Shure SM94 – banjo (nebo podobný), phantom 48V
1x AKG D5 (Shure SM58) zpěv, linka Jack pro kytaru + DIBOX
1x Shure SM58 (nazvučení komba harmoniky), 230V
pivo

Stránka 2 z 2

Odposlechové cesty
Stačí dva monitory (když budou tři, budeme rádi)
Nastavení zvuku
Zvučíme si sami, v případě Vašeho mistra zvuku je s námi vždy náš dvorní
zvukař, který bude nápomocen Vašemu mistrovi.
Stage plan (malovat to nebudeme, stojíme v řadě jak stachanovci)
Podium (místo pro kapelu) – 5x2 metry – je nás sedm v řadě (na podiu) bez
zvukaře  , ale pokusíme se „smrsknout“.
Zvukařská stage – kolmá osa od středu podia (pokud možno) – stůl 1,5 x 1 m
(vzdálenost od podia dle velikosti sálu, hospody)
Přípojka elektrického proudu 230 V/16 A (u zvukaře nebo u kapely)
Jídlo
V případě, že nás chcete pohostit, budeme jen rádi, stačí guláš s chlebem nebo
knedlíkem (cca po 2-3 sériích máme větší přestávku na jídlo, série cca 30 min).
Jídlo však není nutné.
Pití
Pijeme všechno, hlavně pivo (včetně zpěvačky), platíme si sami, pokud bude
v ceně vystoupení, jen dobře 
Objednávky, kontakt, cena
V případě Vašeho zájmu o naše vystoupení, kontaktujte našeho managera:
Andělka - tel. 777 454 091, nebo e-mail - andelka@couvej.cz
Objednávky min 21 dní předem (ve výjimečných případech po domluvě dříve)
Cena – na domluvě, dle velikosti hospody a počtu hostí (první hraní u Vás
levnější)
Bližší informace (plakáty, fotky, MP3ky, termíny hraní, technické vybavení
kapely Couvej, atd.) naleznete na našich webových stránkách, kde se můžete
zaregistrovat a sledovat tak dění v kapele.

www.couvej.cz

