
Rider Encantadas 

Encantadas — Technische rider voor zalen 

Contact 
Techniek: Erik Van Weverberg – erik.van.weverberg@skynet.be – 0486/49.64.88 

PA/Mengtafel 
• Minimaal 16 kanalen, bij voorkeur met 4 bands EQ met 2 mid-sweeps + HP Filter 
• Minimaal 7 monitor kanalen, bediend door FOH 
• Talkback en verlichting op de mengtafel. 
• FOH luidsprekers en versterkers: minimaal 2000W 
• Effecten: minimaal digitale reverb van goede kwaliteit. Bij voorkeur ook 2x 30 bands 

EQ voor FOH 

Verlichting 
Minimaal een eenvoudige sfeerverlichting op het podium. Liefst bewegend licht, bediend 
door een technieker van het huis. 

Instrumentenlijst 

Instrument Input Extra 
Contrabas XLR met fantoom voor DPA 4099  
Acc. Gitaar 1, 2 2 x DI  
Fluit SM58 of gelijkwaardig 1 x statief 
Keyboard DI 1 x stopcontact 
Keyboard zang SM58 of gelijkwaardig 1 x statief 

Viool 1 x XLR voor draadloze Sennheiser 1 x stopcontact voor 
ontvanger 

Leadzang 1, 2, 3, 4 4 x XLR voor draadloze Sennheiser 4 x statief, 4 x stopcontacten 
voor ontvangers 

Drum 

Kick: 1x B52 of gelijkwaardig 
Snare: 1x SM58 of gelijkwaardig 
Hi-Hat: 1x SM58 of gelijkwaardig 
Tom 1, 2, 3: 3x SM58 of gelijkwaardig 
Overheads: 2x small diafragm 
condensor mics 

8 x statief 

Mogelijk is er een aankondigingsmicro nodig, afhankelijk van de organisatie waarvoor we 
spelen. Ik dat geval is één extra micro en statief nodig. 

De benodigde kabels/multikabels voor de aansluiting van de mics/DI’s dienen op een veilige 
manier te worden vastgetaped. 



De stopcontacten voor de adapters van de Sennheiser draadloze ontvangers moeten voldoende 
uit elkaar staan (adapters zijn redelijk dik, slechts om de 2 te gebruiken in de meeste 
stekkerblokken). 

Monitors 

Monitor Signaal 
1, 2, 3 lead 1 + 2 + 3 + 4 + keyboard + gitaar + rest 
4 keyboard + lead + keyboard zang + rest 
5 bas + viool + keyboard + rest 
6 viool + keyboard + fluit + gitaar + rest 
7 gitaar + fluit + keyboard + viool + rest 

Zie Podiumopstelling voor de monitor nummers. 

Podiumopstelling 
Het onderstaande schema schetst een minimale podiumopstelling.  

• Afmetingen minimaal 5 x 3m (B x H). 
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