
 

Nástrojové obsadenie + technické požiadavky: 

- basová gitara + spev vokálov (Viktor Konečný): 

o výstup z basového aparátu Ampeg 1x XLR konektor / prípadne výstup XLR z DI Boxu 

o 1x  zásuvka 230 V pre napájanie bass aparátu 

o 1x mikrofón na spev – jemne pridať hall 

nazvučiť tak, aby znel ako vedľajší spev v pozadí – pre vokály 

o 1x odposluch - cesta 1 (namixovať: jeho spev (veľa), basu (veľa), jemne - kopák, rytmičák a 

gitary 

- hlavný spev + doprovodná gitara (Roman Varga): 

o  1x mikrofón  –  jemne pridať hall (s ohľadom na akustické prostredie), deelay 

nazvučiť tak, aby bolo zreteľne rozumieť slová 

o 1x nástrojový mikrofón pre gitarový aparát 

o 1x  zásuvka 230 V pre napájanie gitarováho aparátu 

o  1x zásuvka 230 V pri stojane na mikrofón pre pedalboard 

o  2/1x odposluch - cesta 2 (namixovať:  jeho spev + jeho gitaru, jemne sólo gitaru) 

o  používa aj In ear – podľa typu akcie. Ideálne je In ear pripojiť na 2 odposluchovú cestu. K In 

ear je potrebné priviesť kábel s XLR výstupom buď z monitoru Line 2 ale zvlášť z mixu. 

- sólo gitara (Marek Šedivý): 

o 1x nástrojový mikrofón pre gitarový aparát 

o 2x  zásuvka 230 V pre napájanie gitarováho aparátu 

o  2x zásuvka 230 V  pri odposluchu pre pedalboard 

o  1x odposluch Cesta 3 (poľa možností samostatná cesta alebo v prípade obmedzení cesta 2 

alebo 1) 

- bicie + vocals (Róbert Bredschneider): 

o 1x mikrofón - jemne pridať hall (s ohľadom na akustické prostredie) 

o bicie (vzadu uprostred pódia, zostava kick, L  R tom, snare, floor tom, Hi-hat, 3x činely) – 

prípadne inak 

o 1x odposluch - cesta 4 (namixovať jemne kopák, jeho spev, spev Roman, jemne basu a sólo 

gitaru) 

o používa aj In ear – podľa typu akcie. Ideálne je In ear pripojiť na 4 odposluchovú cestu. K In 

ear je potrebné priviesť kábel s XLR výstupom buď z monitoru Line 4 ale zvlášť z mixu. 

Požiadavky na pódium: 

- pri koncertoch pod holým nebom – kvalitne zastrešené pódium tak, aby nemohlo dôjsť ku škodám na 

vybavení kapely v prípade nepriaznivého počasia, 

-  6x voľná el. zásuvka pre hore uvedenú techniku (3x kombo, 2x pedalboard) (230 V/16A), 

- koberec 2m x 2m pod biciu súpravu (ak nie je k dispozícii treba upovedomiť kapelu, bubeník si v tom 

prípade privezie svoj koberec) 

Pokiaľ nie je možné splniť niektorú z nevyhnutných požiadaviek, kontaktujte nás prosím na hore 
uvedenom tel. čísle v dostatočnom predstihu. 

Pokiaľ je na akcii k dispozícii súprava bicích, poprípade basový alebo gitarový aparát, kontaktujte nás 
prosím na hore uvedenom tel. čísle v dostatočnom predstihu. Ďakujeme. 

 
Technické požiadavky  

Názov kapely: Pell-Mell 59 
Kontakt: Roman Varga  

technik kapely, spev, gitara 
Tel.:      0901 713 136 

Mail.:   pellmell59@gmail.com 


