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Vítejte na rideru Hudebního dua Dominika a Jan, 

 

na koncerty cestujeme ve dvou lidech, manažer dua je zároveň vystupující.  

* Pokud poskytujete ubytování: Požadujeme jeden dvoulůžkový pokoj pod jmény uvedenými v 

sekci „VYSTUPUJÍCÍ“. Prosíme Vás o výběr hotelu v těsné blízkosti místa konání. 

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.  

 

Veškerou ozvučovací techniku potřebnou pro naše vystoupení jsme schopni po domluvě sami dodat a 

nachystat (viz níže technické požadavky varianta A). 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

 

Jan Lafek 

manažer Hudebního dua Dominika a Jan  

hudebniduo@gmail.com 

+420 606 590 226 

 

Vystupující 
 

Jméno a příjmení Pozice Telefonní číslo  Email 

Dominika zpěvačka + 420 608 370 243 Dominika.compova@seznam.cz 

Jan Lafek kytarista, zpěvák + 420 606 590 226 hudebniduo@gmail.com 

 

Management 
 

Jméno a příjmení Pozice Telefonní číslo  Email 

Jan Lafek Manažer + 420 606 590 226 hudebniduo@gmail.com 
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Základní požadavky 
 

Parkování Cestujeme jedním osobním autem - Hyundai ix20 (SPZ 3AJ 8159) 

Pomocní pracovníci  Budeme rádi za jakoukoli pomoc při vykládání a 
nakládání naší aparatury. 

 Pokud budeme zajišťovat ozvučení vystoupení, instalaci 
ozvučovací techniky si rovněž zajistíme sami 

Ubytování  Pokud ubytování poskytuje promotér, požadujeme jeden 
dvoulůžkový pokoj. 

 

Požadavky na zázemí 
 

Šatna není vyžadována. 

 

Občerstvení 
 

Nápoje Dvě sklenice s vodou.  

Jídlo Není vyžadováno (Pokud promotér bude poskytovat občerstvení, 
prosíme pro jednoho člena našeho dua veganské jídlo)  
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Technické požadavky - varianta A (akce na klíč)  
 

Prostor pro vystoupení a aparaturu Minimálně 3x2 metry  

Napájení 1 x zásuvka 230V 

 

STAGE PLAN 
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Technické požadavky - varianta B (promotér zajišťuje zvukovou aparaturu) 
 

Prostor pro vystoupení a aparaturu Minimálně 3x2 metry  

PA Nemáme žádné speciální požadavky ani omezení 

Odposlechy 2 odposlechy 

Mikrofony 2 Shure SM58 

DI-BOX 1 DI-BOX pro kytaru 

Světla Nemáme žádné speciální požadavky ani omezení 

Sezení 2 stoličky, nebo 2 židle ideálně bez opěradel 

 

STAGE PLAN 

  

 

Input list 
 

 Nástroj MIC/DI Insert Stojan 

1 Akustická kytara DI hall - 

2 Zpěv XLR output comp, hall stojan s ráhnem 

3 Zpěv XLR output comp, hall stojan s ráhnem 


