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Az előadáshoz szükséges technikai eszközöket részben a meghívó félnek kell biztosítania. Minden 
esetben szükséges előzetes helyszínbejárás és egyeztetés a technikai eszközök listájáról, az előadás 
műszaki vezetőjével (Kiefer Tibor +36706011595).  
 

Szükséges a kórustagok számára: 

-megfelelő méretű öltöző (min. 2x10 m2), nemek szerint elkülönítve (25 fő) 

-színpadi hang az öltözőben 

-ruhafogasok, állványok a jelmezek tárolására 

-tükrök, asztalok, székek és megfelelő világítás a sminkeléshez 

-1,5-2 m hely a hátsó függöny mögött a gyors öltözésekhez 

 

Díszlet   https://drive.google.com/drive/folders/17BVZb1OR0ZhkShs7KpQv8VfitLgzNYiB 

Amit mi szállítunk: 

-fehér szőnyeg az emelvényekhez (Ügy + Tabu U forma) 

-23 alumínium oszlop + 1 fa oszlop a kis emelvény mögött (kötéllel rögzítve felül,  

alul súlyozva - a rajz szerint) 

-fából készült tartók (rózsaszín jel a rajz szerint) 

-nagy vetítővászon (alja az emelvénytől 220cm-re, felül kötéllel rögzítve - a rajz szerint) 

-fehér panelek az oszlopokra -alsó panelek rögzítése tape-pel (2db/oszlop) hátulról 
 

Amit a helyszín biztosít: 

-min. 4 fő a díszlet építéséhez 

-fekete függönyök (a rajz szerint) 

-függöny mögött végig járásfények 

-egy lépcső (jobb hátul) a többi emelvényekből 

-emelvények  (a rajz szerint - 2x1 méteres elemek – lábak: sárga 20cm, zöld 40cm, rózsaszín 60cm)  

-súlyok (kb. 25 db) 

-fekete szőnyeg az egész színpadra (kivéve az emelvényeket), nézőtér elé a kőre is 

-fehér ragasztószalag 

-csövek a függönyök és a díszlet rögzítéséhez 



Csövezés (rajz szerint) https://drive.google.com/drive/folders/1cPvlpJBXPjf9yEeVg-

qBTWndBMjCdx1H 

Türkizkék csövek: 

fekete függönyök a kerethez rögzített csöveken 

magasság kb. 6 m 

-1 darab 5 m széles 

-2 db 3m széles 

-2 db kb. 2-3m széles 

Kék csövek: 

Fekete függönyök, két oldalt a falon lévő csövekhez rögzítve 

magasság kb. 4m 

-4db kb. 120cm széles 

Rózsaszín tartók: 

fából készült tartók a kerethez/csövekhez rögzítve 

-2db 3m széles 

Narancssárga csövek: 

a kerethez rögzített csövek 

-fehér "oszlopokat" tartják 

-fekete PES kötéllel 

Piros csövek: 

 keretre rögzített cső, nagy vetítővásznat tartja 

-1db kb. 2 m széles  

-6"-os perlonnal függesztve 

Egyéb 

-lábak leragasztása/letakarására - Csak a lábak! feketével  

-szék helyének jelölése a padlón, függesztési pontok jelölése a csöveken, talpak (közepe) jelölése a 

padlón 

-homokzsákkal jobb oldalt függönyt fixálni, plusz fehér tape a szélére  

-Hátsó két függönyt csipesszel összefogni   

-fém csöveket (takarások) letakarni/ragasztani feketével  



Csövek 

 

 

Emelvények 

 

 

 



Fény 

 

Az előadás világításához szükséges: 

- a rendszer működtetésére alkalmas fényvezérlő 

-min. 1 fő világosító, aki ismeri a helyi fényrendszert és segít beépíteni, fókuszálni 

-12x PC 2kW terelővel + 10xLee201 + 2xpiros 

-27x PC 1kW terelővel + 26xLee201 + 1xkék 

-5x PC 2kW  színváltó  

-6x PC 1KW terelővel, állványon 

-2x Profile spot 2kW széles 30-50 + 5xLee201 

-2x Profile spot 2kW szűk 19-26 + 2xLee201 

-4x Profile spot 1kW széles 25-50 + 4xLee201 

-5x Profile spot 1kW szűk 15-38 + 5xLee201 

-1x PAR64 CP61 + 1xLee201 

Akasztási terv mellékelve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Video 

Leírás: 

-  videó bejátszás  Resolume-mal  a videó technikus laptopjáról (Bredán Máté +3630 481 1681) 

- két kimenet (két projektor) és egy bemenet (vezetékes élő kamera a színpadon)  

- intercom rendszer a színpadon lévő kameraman és a technikus között 

Amit mi viszünk: 

- Videó bejátszó (két HDMI-kimenet) 

- Capture card (HDMI bemenet) 

- HDMI-Ethernet extender (a kamera és a capture card között) 

- Kamera (Lumix GH5 mk2 + 110V-250V-os táp) 

- Kameraállvány 

- Válltáska, amit a kamera kezelője használ (a HDMI->Ethernet TX modul és a kamera tápja a 

táskában van elhelyezve, a táskából az Ethernet kábel a rendezői jobb oldalról a nézőtér mellet megy 

fel a videó technikushoz és egy 220V-os tápkábel megy mellette, ami a kamera és a TX modul 

áramellátását biztosítja). 

Amit a helyszín biztosít: 

- Két projektor (ideális esetben 2 egyforma - 12.000lumenes Christie -az egyik "0,8-1,1", a másik "1,2-

1,4" optikával) az egyik a nézőtér közepén az első sor, a másik az utolsó sor felett elhelyezve 

- A projektorok és a videó technikus közötti kapcsolat. (1080p 50Hz, HDMI kimenet) 

- Ethernet-kapcsolat a videó technikus és a kameraman között 

- intercom rendszer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hang  

 Frontsugárzó hangrendszer:  

 

- A nézőtér lefedésére alkalmas hangrendszer (L-R + Sub + Front fill + ha van Delay), mely képes a 

keverőpultnál mérve minimum 100 dB (C) hangnyomás leadására. 

- A hangrendszer sub sugárzói lehetőleg a nézőtér szintjén legyenek (színpadszint kerülendő), a top 

boxok alja a nézőtér nézők által elfoglalt legalacsonyabb pontjához képest minimum 2 méter 

magasságban kell, hogy legyenek ültetett nézőtér esetén is. 

A hangmérnök és a frontsugárzó hangrendszer között semmilyen fizikai akadály nem elfogadható, 

ami gátolná a direkt hang lesugárzását (néző, vagy személyzet sem). Ugyanezen irányelv alapján a 

nézők sem takarhatják egymás elől a frontrendszer top elemeit, az ideális magasságot mindenképp a 

nézőtér emelkedésének figyelembe vételével kell meghatározni. 

- Amennyiben a front rendszer a színpadszélesség és vagy a hangszórók keskeny lesugárzási szöge 

miatt nem képes az első sorok direkt hang ellátására, úgy a színpadméretek és a lesugárzási szögek 

figyelembevételével kell meghatározni a frontfill hangszórók számát, fokozott hangsúlyt fektetve 

azok magasságára abban az esetben, ha nem csak az első sort kell velük lesugározni (fent említett 

árnyékoló hatás kerülése) 

- A nézők semmilyen körülmények között nem ülhetnek a frontsugárzó rendszer mögött. 

Monitor:  

- 6 monitor láda (2 függesztve a kereten, 2 a subon elhelyezve, 2 állványon) 
  

FOH:  

- keverőállást a nézőtér hátsó 1/3-ban kell elhelyezni. Amennyiben balkon van felette, vagy 

bármilyen más okból kifolyólag az FOH fölötti belmagasság nem azonos a nézőtér többi részén lévő 

belmagassággal, úgy a keverőasztal mellé monitorhangszórós lehallgatásra van szükségünk (külön 

egyeztetést igényel). A mérete minimum 3*2m elválasztva a nézőktől (kordon, szalag stb.). 

- minimum 32 csatornás digitális keverőasztal lehetőleg jelenetváltást segítő memóriával (snapshot, 

scene stb.), VCA-val, 4 db effekttel, talk back, világítással 

- kb. 2m x 1m asztal  

- rendszerprocesszor távvezérlésére alkalmas laptop a szükséges szoftverekkel 

- az egész hangrendszerre kiterjedő rendszerismerettel rendelkező hangtechnikus 

Keverőpult: 

-Dlive s5000 + IO box 

Mikroportok:  

- 16 db mikroport + gömb iránykarakterisztikájú headset + 1 db tartalék headset 

- portozáshoz szükséges kellékek (derékra rögzíthető mikroporttáska, elemek) 

- bemért, zavartalanul működő mikroport rendszer 

- teljes rendszerismerettel rendelkező mikroportos hangtechnikus (Amennyiben nincs, tudunk 

biztosítani mikroportost, de ez külön egyeztetést igényel.) 

 


