


1 RIDER TÉCNICO

1.1 EQUIPAMENTOS

Marmitt DJ se apresenta em formato LIVE ACT, 
portanto as necessidades técnicas e de espaço 
são diferentes de um DJ.

2 (dois) cabos XLR ligados diretamente na mesa de 
som ou PA do evento.

2 (dois) cabos XLR ligados nos monitores de palco.

Mesa ou praticável mínimo 2,00 (L) x 1,00 (P) x 1,10 
(A) (Não Serão Aceitos Hard Cases)

2 (dois) monitores com subwoofer, ligados separada-
mente (stereo), posicionados um em cada lado (JBL-Ver-
tec, DAS, D&B, L-Acoustics, dV-Dosc ou EAW).

2 (duas) extensões elétricas

XDJ RX PIONEER 
MICROFONE SEM FIO
SISTEMA IN EAR

CILINDRO CO2 6KG
TAPETE 2X1.5M
2 BASES DE EFEITOS SEM FIO

Marmitt DJ Usa e fornece os seguintes equipamentos:

!! ATENÇÃO !! Durante a apresentação de Marmitt DJ nenhum outro artista ou tour ma-
nager terá ao acesso ao palco para montar ou desmontar equipamentos. Essa operação 
deverá ser feita ANTES ou APÓS a nossa apresentação, nunca durante. 

!! ATENÇÃO !! É necessário o acompanhamen-
to do técnico do club ou evento durante toda a 
montagem, passagem de som e evento.



1.2 MAPA DE PALCO

1.3 INPUT LIST

1.4 PASSAGEM DE SOM

INPUT
1. L CDJ
2. R CDJ
3. MIC MARMITT
4. MIC STAND BY

OUTPUT
1. SPOT MARMITT
2. EAR MARMITT
3. SIDE FILL

 Não é possível compartilhar os cabos ou ligar a mesa de 
som do live no mixer do DJ! Caso esse requisito não possa 
ser atendido, é necessário disponibilizar uma mesa de som 
de no mínimo 8 canais das marcas Yamaha, Mackie ou 
Allen & Heath.

São necessárias no mínimo 2 (duas) horas, antes da abertura do evento. 
Horário e transporte à combinar com PRODUTOR TÉCNICO.



1.5 LUZ E VÍDEO
Marmitt DJ fornece um PENDRIVE com Logo e Clips para serem utilizados 
pelo VJ da casa.

É indispensável a presença de um iluminador durante toda a apresentação.

2 HOSPITALIDADE
1 (um) camarim ou local reservado em bom es-
tado, contendo sofá e assentos. Águas, cervejas e 
energéticos. Que receba 5 pessoas.

1 Local que será utilizado para atendimento ao 
público. Onde serão montados 3 banners de 1m 
de largura x 2m de altura.


