
Soul City + BAND

NAGŁOSNIENIE 
Cały system nagłosnieniowy (PA, konsolety miksujace z peryferiami, system 
monitorowy) powinien byc zasilany z sieci TN-S, z jednego obwodu przeznaczonego 
wyłacznie do tego celu, z odpowiednim zabezpieczeniem. System nagłosnieniowy 
powinien byc dostosowany do warunkow akustycznych miejsca, w ktorym odbywa 
sie koncert – pokrycie całej nagłasnianej przestrzeni dzwiekiem na poziomie 100 dB. 
System stereo - trojdrozny z aktywnym podziałem czestotliwosci (basy + srodko- 
gorki + aktywny crossover z regulacja podziału czestotliwosci lub koncowki cyfrowe 
realizujace taki podział) – elementy systemu wyłacznie uznanych firm (EV, Meyer 
Sound, L’Acoustics, HK Audio, EAW, D&B, PolAudio, JBL). 

W mniejszych pomieszczeniach / klubach – imprezy kameralne itp. mozliwe 
zastosowanie systemu szerokopasmowego po wczesniejszej konsultacji z 
akustykiem zespołu. 

FOH  i MONITOR
Stanowisko FOH umiejscowione na osi symetrii ustawionych grup/gron kolumn 
głosnikowych, mniej- wiecej na srodku nagłasnianego obszaru. W żadnym wypadku
nie dopuszcza się ustawienia konsolety z boku sali, przy samej scenie, na 
scenie lub za sceną!!!  

Rekomendowana konsoleta cyfrowa. Niezbedna jest obecnosc 
technika/realizatora przy stole frontowym dobrze znajacego topologie oraz obsługe 
zainstalowanego sprzetu rowniez w przypadku realizacji nagłosnienia przez akustyka
zespołu. 

Konsoleta uznanej marki: min. 40 kanałow mono XLR lub 26 mono + 7 stereo: 
Korekcja 4-pasmowa z conajmniej podwojna korekcja parametryczna, filtr Low-cut z 
regulacja czestotliwosci oraz odwrocenie fazy na kazdym kanale. 

Zainsertowane kompresory na 9-ciu kanałach wokalowych (na kazdym z wokali 
osobno). 

Mozliwosc odsłuchu PFL kazdego kanału za pomoca słuchawek. 

Minimum 1 sub-grupa stereo, do ktorej zapiete zostaja wszystkie wokale, na grupie 
zainsertowany kompresor. 

Minimum 2x AUX (post fader) do efektow (reverb, delay z funkcja tap tempo) z 
powrotami (stereo) na kanały konsolety z mozliwoscia korekcji 

8x AUX (pre fader) do wysyłki sygnału na monitory (w przypadku, gdy monitory 
realizowane beda z konsolety frontowej). 

Na wyjsciu MAIN oraz AUX (pre fader – do monitorow) stołu zainsertowany tercjowy 
korektor graficzny 30-punktowy uznanej marki (Klark Teknik, BSS, DBX). Lampka 
oswietlajaca konsolete – jesli potrzebna. 

W przypadku konsolety cyfrowej realizujacej wszystkie wymagania, nie ma potrzeby 
stosowania zewnetrznych procesorow.



INPUTS 
1. BD EV868 Gate, compressor, 
2. SN UP SM57 compressor
3. SN BT SM57 compressor
4. SN2 SM57 compressor
5. HH SM81
6. T1 E904 Gate, compressor
7. T2 E904 Gate, compressor
8. T3 E904 Gate, compressor
9. OH SM81 compressor
10. OH SM81 compressor
11. BAS XLR compressor
12. NOVATION BAS DI
13. GT MESA L E906 compressor
14. GT ROY R E906 compressor
15. GT ACU DI compressor
16. NORD L DI
17. NORD R DI
18. KORG L DI
19. KORG R DI
20. LOOP 1 L DI
21. LOOP 1 R DI
22. LOOP 2 L DI
23. LOOP 2 R DI
24. SAX ALT ATM 350 compressor
25. SAX SOPRAN ATM 350 compressor
26 VOC – Michał Gate, compressor
27 VOC – Rafał Gate, compressor
28 VOC – Łukasz Gate, compressor
29 VOC – Monika Gate, compressor
30 VOC – Basia Gate, compressor
31 VOC – Magda Gate, compressor
32 VOC – Beata Gate, compressor
33 VOC – Ania Gate, compressor
34 VOC – Kamila Gate, compressor
35-36 FX Return L/R 

(REVERB)
EQ

37-38 FX Return L/R 
(DELAY)

EQ

39-40 CD/Mp3/Komputer EQ

Wszystkie kanały z wokalami muszą być w osobnej grupie stereo na którą zapięty jest
kompresor i EQ (na każdy z wokali osobno ORAZ na całą grupę). Musi być 
możliwość wysłania grupy na DELAY i REVERB. Na kanały wysyłane do 
monitorów musí być osobna korekcja (EQ i kompresor) – niezależna od ustawień na 
frontach. Bardzo zalecana jest osobna konsoleta do monitorów.



Dla wokalistow 1 tor monitorowy – minimum 3 jednakowe, pełnopasmowe kolumny 
monitorowe uznanej marki (optymalnie 6 kolumn) – typu wedge min. 300W kazda, 
rozstawionych w/g stageplanu. Najlepiej: D&B, Turbosound, JBL (VRX 915M), EV, 
Dynacord. 

Dla sekcji instrumentalnej:

7 torow monitorowych – patrz tabela AUX

AUX

1.MICHAŁ DRUM XLR
2.MICHAŁ DRUM DRUM FILL Only SUBBAS
3.PAWEŁ BASS wedge
4.TOMEK GT wedge
5.PIOTR KEY L wedge
6.PIOTR KEY R wedge

7.ŁUKASZ SAX wedge
8. WOKALIŚCI wokaliści 6x wedge

9. REVERB  REVERB SEND
10. DELAY DELAY SEND

Cały sprzet nagłosnieniowy powinien byc podłaczony oraz sprawdzony przed proba
zespołu. Akustyk zespołu musi miec dostep do konsolety (w celu przeprowadzenia

niezbednej konfiguracji) na godzine przed proba. Sound-check zespołu trwa ok.
40minut i powinien sie zakonczyc najpozniej 30minut przed rozpoczeciem koncertu.
Jesli po zespole SoulCity odbywaja sie proby innych wykonawcow, nalezy zapisac

wszelkie ustawienia wykonane podczas proby w stole cyfrowym lub NIE
INGEROWAC w kanały oraz efekty wykorzystywane przez zespoł, jesli nie ma

mozliwosci zapisu. Jezeli na koncercie beda wykorzystywane mikrofony do
prowadzenia np. konferansjerki – musza byc to osobne mikrofony (nie

wykorzystywane przez wokalistow zespołu) wpiete w nieuzywane przez zespoł
kanały konsolety.

Kontakt: 

Tomasz Basel – realizator, tel. 607274247 tomasz@basel.com.pl 

Manager zespołu: Michał Bober, tel. 662441001,
michal.bober@soulcitymusic.pl
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