Tehnični rider
Velika dvorana, Dom kulture Kamnik
Tehnični kontakt: Primož Jeras, primoz@domkulture.org, 040 700 547
Splošne informacije: Pisarna DKK, info@domkulture.org, 01 839 76 06
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LUČNA TEHNIKA
27 dimmer kanalov
DMX kanali 1 – 18 so fiksno razporejeni po dvorani, v kanale 19 – 27 pa se poljubno vklopijo linije do »rdečih vtičnic«,
kot je razvidno s skice spodaj.
Vzpostavljena je DMX povezava s tehnične kabine do el. kabine (levo za portalnim mostom).
Preko 6-kanalnega DMX splitterja je povezava tudi do motoriziranega vleka v dvorani, portalnega mosta in zadnjega
lučnega vleka.
V elektro kabini so na voljo tudi priključki:
1x 63A 5pol CEE
2x 32A 5 pol CEE
5x 16A Schuko
Celotni največji dovoljeni tok je 3x80A, v kar je vključena tudi audio tehnika, delovna luč idr.
Dimmerji: 4x LitePuter DX-626 6ch, 1x LitePuter DX-401 4ch, Lučna mešalna miza: Zero88 Jester ML48

Modre vtičnice = Dimmer vtičnica s fiksno določenim DMX kanalom
Rdeče vtičnice = Vtičnica, ki se po potrebi priklopi na 230V ali na DMX kanal 19 – 27
Rumene vtičnice = 230V
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VIDEO TEHNIKA
Med tehniko in motoriziranim vlakom (cugom) v dvorani je speljana VGA, composite ter 2x ethernet (RJ45) povezava.
Med odrom in projektorjem je VGA povezava.
Projektor: Hitachi CP-X5022WN, 5000 lum, format 16:10, ločljivost 1280x800, kontrast 3000:1
Projekcijsko platno: 427 x 267cm, možnost projeciranja čez celotno zadnjo steno odra.
Povezava 2x ethernet je na voljo tudi med odrom in tehniko.

LOKACIJA TEHNIKE
Priporočena lokacija je v tehnični kabini, kjer so na voljo vsi priključki.
Alternativno se lahko ob zvočno bolj zahtevnih prireditvah tehnika postavi na tribuni, za kar se je potrebno
odpovedati od 10 (mala tehnika, 2x2m) do 14 (velika tehnika, 3x2m) sedežem.
Tehniko na tribuni je potrebno dogovoriti PRED začetkom prodaje kart.

AUDIO TEHNIKA
Od odra do tehnike je speljan 16+4 kanalni multi-core.
PA ozvočenje:
4x Electrovoice Sx300
Monitorsko ozvočenje:
2x FBT 250W
2x ElectroVoice Zx-1
Mešalna miza:
JBL
16 mic/line vhodov z direct out in insertom, 1x 2TRK linijski vhod
3x AUX izhod (1x pre, 1x pre/post, 1x post – nastavljivo na vsakem kanalu)
1x stereo SUB group
Onboard Lexicon efekti
Outboard:
1x CD/USB predvajalnik
1x Lexicon effect
Mikrofoni:
4x Electrovoice naglavni ali handheld mikrofon
2x Govorniški »gooseneck« kondenzatorski mikrofon
2x DI box
1x kpl pripadajoče kablaže

Po predhodnem dogovoru je možnost najema tudi dodatne audio opreme!
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RAČUNALNIK
V tehnični kabini je po dogovoru na uporabo tudi Windows PC - 8GB ram, SSD, 1gbit LAN.
Računalnik je po potrebi lahko povezan z avdio opremo in projektorjem.

SCENSKA TEHNIKA
2x sofita črna, 10x1,6m
6x stranska zavesa črna (vhodi)
1x akustična (odbija zvok) zavesa črna 9x5m
1x klasična zavesa črna 9x7m
6x premični oder (praktikabel) 2x0,5m (predhodni dogovor)
9x premični oder (praktikabel) 2x1m (predhodni dogovor)

INTERNET
V vseh prostorih je na voljo brezžično internetno omrežje.
V tehnični kabini in drugih prostorih je na voljo tudi ožičen priklop na omrežje.
Prepustnost povezave je ob kritičnih dogodkih (predhodno naročilo za nastavitev prioritet in dovoljenj) do
100/20mbit. Klasična povezava je 30/10mbit (omejeno na uporabnika).
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