
RIDER TÉCNICO

Este rider é parte integrante do contrato do show Da White Death e, juntamente 
com o contrato, deve ser rubricado e assinado pelo contratante em todas as
páginas. Nenhum item deste contrato pode ser alterado sem a autorização do
produtor da banda. 

LISTA DE INPUTS ACÚSTICOS (IN DOOR)

2 xlr com phantom power para microfones condensadores 

(microfones em over para captação de ambiência) 

LISTA DE INPUTS ACÚSTICOS (IN OUTDOOR)

Voz: 2 mic tipo sm58 preferencialmente (front/baking vocals) 

Guitars: 2 DI direct 30% panR 30%panL 

Bass: Direct DI

Bateria: 1 mic Cajon 

 1 mic P170 over 

LISTA DE INPUTS ELETROACÚSTICO

Voz: 2 mic tipo sm58 preferencialmente (front/baking vocals) 

Guitars: 2 DI direct 30% panR 30%panL 

Bass: Direct DI (preamp preamp hartke)

Bateria:  4 mics drum set 

          1 bass drum mic 

          2 sm 57 H.hat/snare drum 

          2 P170 (ou similar) posição over (25%pan L/R)



LISTA DE INPUTS EL ÉTRICOS

Voz: 1 shure sm58/beta58 front

     1 mic tipo sm58/beta58 (baking vocals)

Guitars: 2 mic's sm57 ou e609 30% panR 30%panL (amps estilo 
fender/marshall falantes 12)

Bass: Direct DI (preamp preamp hartke)

Bateria:  4 mics drum set (pan R>l +15%+5%-5%-15%)

          1 bass drum mic D112 ou similar

          2 sm 57 H.hat/snare drum 

          2 P170 (ou similar) posição over (25%pan L/R)

ACESSÓRIOS

 Interface de audio 

 2 capos

 2 slides

 1 mic voz

 1 mic 57

 1 pedestal mic 

1 mooer po-go (usado na voz normalmente)

EQUIPAMENTOS WHITE DEATH/USO COMUM

  1 mixer 12 canais (Flavio)

  2 mics condensadores 

  2 unidades phantom power 

  1 fast track m-audio 

  1 P.A.            (Flavio) 

  1 power           (Flavio)

  1 amplificador de fones com extensores 

Todos os equipamentos da banda necessitam de rede elétrica 110 volts muito 

bem estabilizados.



Em locais com oscilação de voltagem, é obrigatória a utilização de um 

estabilizador de 2,0

KVA.

Equipamento de Som:
A potência do som, bem como a quantidade das caixas de som e os 

amplificadores, devem ser compatíveis com o local do espetáculo e a previsão 

de público.

O sistema deve ser capaz de gerar um SPL de 120 dB a uma distância de 30 

metros do P.A.(Stéreo) e a House Mix deve ser colocada de 25 a 30 metros de 

frente e no centro do P.A.

P.A.:

Console de 24 (vinte e quatro) canais c/ 8 (oito) subgrupos

01 Equalizador 30 (trinta) bandas p/ P.A.

02 Equalizador 30 (trinta) bandas p/ insert

05 Canais de compressor

07 Canais de gate

01 Sistema de Intercom (com 2 (dois) pontos - P.A. e monitor) 

Monitores:

01 Monitor p/ voz principal

01 Monitor p/ guitarra

01 Monitor p/ baixo

01 Sidefill drum

02 Sidefill na frente do palco Yamaha ou Eletrovoice (compatível c/ P.A.)

04 Canais de Gate

04 Canais de Compressor

Roadies:

02 Roadies com conhecimento para carregar equipamentos, ajustar a bateria, 
posicionar amplificadores e atender as necessidades dos músicos durante o 
show (problemas com cabos, troca de instrumentos, etc) - não é necessária a 
realização de trocas de cordas de guitarras e baixos.



Acústico in-door (pensado para lives e/ou ambientes controlados)



Mapa acústico out-door: 



Mapa elétrico /eletroacústico


