
 

RIDER TÉCNICO 

ESTRELA LEMINSKI E TEO RUIZ 
TUDO O QUE NÃO QUERO FALAR SOBRE O AMOR 

 

 
 
Produtor Técnico, Cenografia e Projeções : 
Fredy Kowertz - fredykz@gmail.com - (41) 98421-9712 
 
Técnico de Som: 
Luigi Castel -  luigicastel@effex.art.br - (41) 99977-1537 
 
Técnico de Iluminação: 
Lucas Amado - lucasamado09@gmail.com - (41) 99614-2039 
 
 
Informações Gerais: 
 

● Necessário um camarim seguro para os técnicos e artistas 
guardarem seus pertences. 

● Os instrumentos, exceto ferragens e corpo da bateria, serão levados 
pelos músicos. Necessário um roadie para auxílio da montagem. 

● O cenário em tecido voil, será levado pela equipe técnica. 
Necessário um assistente de palco para montagem de cenário. 

● Toda a montagem de som, luz, projetores e cenário leva no mínimo 
4 horas, caso não tenha montagem de luz e cenário, apenas 2 horas. 

● A passagem de som, após toda a montagem de palco, exige 1 hora 
ininterrupta. 

 

 

 

 

 



RIDER DE SOM 

ESTRELA LEMINSKI E TEO RUIZ 

TUDO O QUE NÃO QUERO FALAR SOBRE O AMOR 

 

P.A. 

- P.A.estéreo capaz de operar com 120 db de pico na House Mix, PROCESSADO,              
alinhado e sem ruídos (VERTEC JBL, Meyer Sound, NEXO, Norton, La Accoustic). 

- Mesa Digital (Venue profile, Yamaha M7Cl) 

- 2 canal equalizador 31 bandas de 1/3 de oitava (Klark) 

- Processador de sistema de som dolby lake 

- Analisador DN6000 com microfone para medição na frente do PA 

 

MONITOR – caso haja algum técnico da empresa capaz de operar, caso contrário a              
mesa de PA fará o monitor também 

 

- 1 Mesa Digital (Venue profile, Yamaha M7Cl) 

- Equalizadores em todas as vias insertado na mesa digital 

- 9 Monitores de chão RCF TT45 ou Meyer UM-1P 

- Side Fill para bateria (sub+alta), mesmo do PA ou similar. 

- Side Fill para o palco (sub+alta estéreo), mesmo do PA ou similar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



RIDER DE SOM 

ESTRELA LEMINSKI E TEO RUIZ 

TUDO O QUE NÃO QUERO FALAR SOBRE O AMOR 

 

STAGE LIST 

 

-  Palco de 8M de boca X 5M de profundidade. 

- 1 Amplificador de baixo Ampeg SVT-3 com caixa 8x10”. 

- 1 Amplificador de guitarra Fender Deluxe com válvulas em ótimas condições. 

- 1 Amplificador VOX AC15. 

- Bateria completa PEARL/TAMA ou similar importada com bumbo 22”, caixa 14”, ton             
16”e floor-ton 18”, 3 estantes de prato sendo 2 girafas, banco com regulagem, estante              
para caixa e estante para chimbau todos em perfeita condição de uso. 

- Praticável Elevado para bateria e baixo, 4X2M altura de 40cm COM ACABAMENTO             
LATERAL EM PRETO E CARPET. 

- Praticável Elevado para guitarra e sopros, 3X2M altura de 40cm COM ACABAMENTO             
LATERAL EM PRETO E CARPET. 

- AC 110 V perto dos instrumentos 

Qualquer dúvida ou substituição entrar em contato com a produção 

 

 

  



INPUT 
ESTRELA LEMINSKI E TEO RUIZ 

TUDO O QUE NÃO QUERO FALAR SOBRE O AMOR 

  

IN INSTRUMENTO MICROFONE ESTANTE 
01 Bumbo in Beta 52  
02 Bumbo out Re 20 Pedestal baby 
03 Caixa top SM 57 Ped. Baby 
04 Caixa botton SM 57 Clamp pedestal baby 
05 Hi hat SM81 Pedestal curto 
06 Ton 1 Beta 98  Clamp 
07 Ton 2 Beta 98 Clamp 
08 Lateral BETA 98 Clamp  
09 Over l C414 Pedestal longo 
10 Over r C414 Pedestal longo 
11 Caixa top (percuteria Estrela) SM 57 Ped. Baby 
12 Caixa botton (percuteria Estrela) SM 57 Clamp pedestal baby 
13 Over  (percuteria Estrela) C414 Pedestal longo 
14 Block de Pé  (percuteria Estrela) Re 20 Pedestal baby 
15 Baixo mic  Re 20 Pedestal médio 
16 Baixo linha D.I. Linha 
17 Guitarra 1 front C 414 Pedestal curto 
18 Guitarra 1 rear SM 57 Pedestal curto 
19 Guitarra 2 front C 414 Pedestal curto 
20 Guitarra 2 rear SM 57 Pedestal curto 
21 Violão 6 cordas Yamaha Silent Nylon D.I. Linha  
22 Key L (Kaossilator Estrela) D.I. Linha 
23 Key R (Kaossilator Estrela) D.I. Linha 
24 Sax Alto  Shure Beta 98 C/H Clamp 
25 Sax Soprano Shure Beta 98 C/H Clamp 
26 Trombone AKG C519 Clamp 
27 Voz bateria SM 58 Pedestal longo 
28 Voz baixo SM 58 Pedestal medio 
29 Voz guitarra esquerda Beta 58 Pedestal longo 
30 Voz principal guitarra (Teo Ruiz) Beta 58 Pedestal longo 
31 Voz principal (Estrela Leminski) Beta 58 Sem fio Pedestal médio 
32 Voz Reserva Beta 58 Linha 
33 Voz Reserva Beta 58 Sem fio Linha 
34 Talk Back na House Mix SM 58 Linha 
35    
36    
37    
38    
39    
40    

41    



OUT PUT  
ESTRELA LEMINSKI E TEO RUIZ 

TUDO O QUE NÃO QUERO FALAR SOBRE O AMOR 

OUT MUSICO SPOT  
1 Guitarra Vox 1  
2 Violão Yamaha Silent 1  
3 Vozes 5  
4 Kaossilator 1  
5 Guitarra Fender Deluxe 1  
6 Metais 2  
7 Baixo 1  
8 Bateria 1  
 

MAPA DE PALCO 

 

 

 

 

 

 

 



RIDER E TELAS DE PROJEÇÃO (CENÁRIO VIRTUAL) 

ESTRELA LEMINSKI E TEO RUIZ 

TUDO O QUE NÃO QUERO FALAR SOBRE O AMOR 

Projeção: 

Marcas: Epson, Panasonic, Sony, Compaq ou Barco. 

Especificações técnicas: 

Teatros e Auditórios: 

- 1 projetor de de 6.000 Lumens cobrindo todo o  palco. 

- Ou 2 projetos de 3500 expandido em uma placa Matrox TripleHead2Go com 

saída DVI/HDMI 

Áreas abertas, shows noturnos ou dentro de cobertura para o palco e público: 

- 1 projetor de no mínimo de 12.000 Lumens cobrindo todo o  palco. 

Cabeamento: HDMI na house mix. 

OBS: As projeções acontecem em tela translúcida, a frente da banda, como no mapa 

abaixo, caso não seja viável, faremos as projeções ou transmissão em painel de Led no 

fundo do palco, NECESSÁRIO AVISAR A PRODUÇÃO. Shows diurnos em áreas abertas 

sem cobertura não haverá projeção. 

Telas de Projeção em Voil: 

Necessidade de montagem, 2 varas, móveis ou com escada de acesso, ver instalação 

conforme mapa de palco e uma pessoa para assistência na montagem. 

 



RIDER DE LUZ 

ESTRELA LEMINSKI E TEO RUIZ 

TUDO O QUE NÃO QUERO FALAR SOBRE O AMOR 

24 - PAR LED 3W RGB 

14 - ELIPSOIDAL ETC 36º C/IRIS 

02 - ELIPSOIDAL ETC 10º C/IRIS 

4 - STROBOS 1000W 

12- RIBALTA SGM LED IP 65 

02- FOG MACHINE 

04 - MINI BRUT 4 FOCOS 

01 - CONSOLE AVOLITE PEARL 2010 

 


