TECHNICAL & HOSPITALITY RIDER
• Bila ada hal yang kurang dipahami dalam rider ini, mohon segera hubungi pihak manajemen
sebelum tanggal pertunjukan agar dicarikan solusi terbaik.
• Spesifikasi alat setempat (Counter Rider) harus diserahkan kepada pihak manajemen paling
lambat 1 minggu sebelum tanggal pertunjukan.
Penyelenggara menyediakan waktu untuk sound check selama 2 jam dengan kondisi seluruh
peralatan sesuai dengan technical rider telah terpasang dan siap dipergunakan. Kesiapan
panggung akan dikonfirmasi oleh pihak manajemen Stars and Rabbit dan apabila belum sesuai
dengan kondisi yang diinginkan, penyelenggara mencari jalan keluar yang terbaik bagi acara.
_______________________________________________________________________________
Kondisi Alat:
Peralatan yang akan digunakan dalam pertunjukan dalam kondisi terbaik. PA speaker mampu
menghasilkan suara 112 dB C-weight tanpa distorsi. Posisi FOH berada di tengah penonton agar
teknisi dapat mengontrol produksi suara dengan optimal. Peralatan yang akan digunakan harus
diuji terlebih dahulu oleh teknisi lokal sebelum sound check. Teknisi lokal selalu mendampingi
teknisi Stars and Rabbit selama kegiatan produksi & berlangsungnya pertunjukan.
Mixing Console:
• Digital console (FOH) : Midas PRO2, M32/YAMAHA CL Series/Allen & Heath iLive T112
Monitor System:
• Personal in ear monitor system pribadi yang terhubung dengan stage box yang kami bawa
Backlines:
• 1 x Sonor / Tama Drumset
• 1 x Roland RD 700NX Digital Piano w/ sustain pedal & volume pedal
Cables:
• 1 x Cat5e/Cat6 100 meter, untuk mixing console pribadi yang kami bawa
• 1 x Heavy Duty Cable Protector 50 meter
• 20 x 10 meter XLR to XLR cable
Microphones & Others:
• 1 x AKG D112 + boom stand
• 3 x SENHEISSER E604
• 5 x AKG C1000/SHURE SM81 + high stand
• 4 x Shure SM57 + high stand
• 8 x Direct Box
• 4 x Single Keyboard Stand (X)
• 3 x Guitar Stand
Channel Assignment:
• 2 channel (Left & Right) yang dikirim dari stage box kami ke house stage box/console.

Stage Plot:

Transportasi:
• Tiket penerbangan PP dari Jakarta untuk 13 orang (selain Lion Air, Sriwijaya & Air Asia)
• 3 unit kendaraan minibus ber-AC dan 1 unit mini van (luxio/granmax) dalam kondisi baik berikut
pengemudi selama berada di kota pertunjukan, standby setiap saat khusus untuk rombongan
Stars and Rabbit.
Akomodasi:
• 7 kamar (6 twin room & 1 double room) hotel terdekat dengan tempat pertunjukan.
Konsumsi:
• Berupa uang makan senilai Rp. 150.000/orang/hari untuk seluruh rombongan sejak tiba di kota
pertunjukan.
Pengaturan Ruang Tunggu:
• Ruangan ber-AC dengan cermin besar
• Kursi untuk seluruh rombongan
• 2 kardus air mineral Aqua 600ml
• Kopi dan teh hangat serta makanan ringan
• 1 unit cooler box berikut es batu
• 13 buah handuk kecil
Pengaturan Panggung:
• 1 unit floor fan ditempatkan dibelakang raiser drum.
• Segala jenis bentuk special effect yang akan digunakan dalam pertunjukan harap dikomunikasikan
terlebih dahulu kepada pihak manajemen paling lambat 1 minggu sebelum acara.
• Tidak diperkenankan menggunakan hazer selama pertunjukan berlangsung. Jika ada asap diatas
panggung, artis akan menunda pertunjukan hingga panggung bebas dari asap.
• Selama pertunjukan berlangsung, siapapun yang tidak berkepentingan dan tidak memiliki ID tidak
diperkenankan untuk berada diatas panggung.
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