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„B” változat

Opcionális: cymbell

Zenészek

„C” változat

A színpadtér és a nézőtér közötti szeparációs távolságra 
legalább 3-4 métert javaslunk. Minimálisan elvárt 2 méter.

Opcionális: cymbell

Legalább 30 cm-es távolság
Legalább 70 cm-es távolság
Térmikrofon 
Beszédmikrofon (lehet kézi is)

A zárt, max. 1-200 fős koncerthelyszíneken a hangszer akusztikusan is megszólaltatható, így hangosítási igényünk 

templomokban, kisebb közösségi terekben, művelődési házakban nincs. Csarnokszerű, nagy befogadó képességű 

(300 főt meghaladó) zárt helyszíneken, vagy a megrendelő kifejezett hangosítási igénye esetén az alábbiak az 

irányadóak. Szabadtéri / térzene koncert esetén kérjük, hogy előzetesen egyeztessenek a hangosítás 

szükségességéről! 

Mikrofon a hangszerekhez: kismembrános kondenzátor, kardioid karakterisztika. A cymbell hangszer 

hangosításához overhead elhelyezést javasolunk, az asztalokhoz 120-150 cm magasságban kérjük a mikrofonokat 

telepíteni a zenészekkel szemben. A mikrofonok esetében a minimálisan szükséges vételi tartomány: 30-10.000 Hz. 

Szabadtéren a mikrofonokat szél ellen megfelelően védeni szükséges (szivacs, szélfogó stb.), továbbá épített színpad 

vagy fa padlózatú színpad esetén a színpad rezgéseinek mikrofon általi átvitelét megelőzendő shockmount kengyel 

használatát kérjük. 

Hangosítással kapcsolatos további információk: 

Monitor biztosítását nem kérjük. A hangosításnál a torzításmentes, akusztikus hangzás visszaadása szükségszerű 

(echo és effektek mellőzésével). A hangszer zenészenkénti hangosítására nincs lehetőség, a hangszer sajátosságai 

miatt kizárólag térben vett jel erősíthető.

Színpadfény

Az előadótér világításához természetes vagy meleg fehér fény (2.500-4.500 K) szükséges kb. 300-400 lx 

erősségben árnyékvetés nélkül az asztal teljes felületén. Az előadás alatt színes, villódzó vagy váltakozó fények 

használata csak a beállás során tett egyeztetést követően alkalmazható. Ha a világításra vonatkozó feltételeket 

biztosítani nem tudják, akkor a koncertet megelőzően legalább 2 nappal egyeztetni szükséges! 

Parkolás

Az előadás helyszínén – vagy annak közvetlen közelében – 1 kisbusz számára behajtási és térítésmentes parkolási 

lehetőséget biztosítását kérjük a fellépést megelőző és az azt követő 1-1 óra időtartamra is. Amennyiben ez nem 

biztosítható, úgy a hangszerek szállítására 2 fő személyzetet kérünk biztosítani a fel- és lepakolás 15-15 percére. (Egy 

hangszerládánk 15-25 kg, melyből 7 darabbal rendelkezünk.)

A fellépés helyszínén vagy közvetlen közelében mosdó, öltöző biztosítása szükséges. 

SZÍNPAD ELRENDEZÉSE



Szabadtéri fellépésekkel kapcsolatos további elvárások 
Az installáció megkezdéséhez az előírt méretű szilárd és száraz burkolatú előadótér biztosítását kérjük. Füves, 
földes területre a hangszereinket nem telepítjük.
A szabadtéri előadóteret akkor tekintjük csapadék ellen védettnek, ha az előírt színpadtér csapadék esetén is 
TELJESEN száraz marad (pl. szükség szerint 1-1,5 méterrel nagyobb fedés biztosításával). Ha ez nem oldható meg, 
esőhelyszín biztosítása szükséges, melynek igénybevételéről az időjárás előrejelzés függvényében legkésőbb a 
koncertet megelőző 60. percben tájékoztatjuk a rendezvényszervezőt. Csapadékesélyes, változékony időjárásban 
csapadéktól megfelelően nem védett helyszínen koncertbeállást nem kezdünk meg, ha nem áll rendelkezésre 
esőhelyszín, a szerződésben rögzítettek szerint járunk el. Javasoljuk, hogy változékony időjárás, csapadékesély 
esetén ne csak az előadótér, hanem a nézőtér számára is biztosítsák a csapadékvédelmet. 
Amennyiben a szabadtéri előadótér hangosítása nem biztosítható, akkor javasoljuk, hogy legalább hátulról zárt 
előadótér álljon rendelkezésre a jobb hallhatóság miatt.
Szabadtéri koncert esetében a megfelelő világítás megléte különösen fontos!

Térzene koncertekkel kapcsolatos további elvárások 
Térzene koncertekre kizárólag április-október hónapokban, megfelelő időjárás esetén van lehetőség. 
Térzene koncert esetén szilárd és száraz burkolatú előadótér biztosítása szükséges, füves területen egyedi döntés 
alapján, előzetes egyeztetés szerint, földes területen pedig nem vállaljuk a közreműködést. 
A koncert megtartására alkalmas az időjárás, amennyiben az előrejelzés szerint a fellépést megelőző és azt követő 60 
percben csapadék nem várható (csapadékesély: 0%). 

Catering
Együttesünknek az étkezésre vonatkozóan kifejezett elvárása nincs, amennyiben biztosítanak, azt köszönettel 
fogadjuk. 
Lehetőség szerint kávét, valamint az időjárástól függően nyáron hűtött ásványvizet (mentes, szénsavas), télen meleg 
teát, kakaót kérünk biztosítani. 

A koncert promóciójával kapcsolatos információk
A promóciókhoz használható anyagok a http://promocio.szironta.hu internetes címen érhetők el. Itt minden, a 
grafikai tervezéshez szükséges információt, csoport- és zenészképet, harangfotókat, logót és színazonosítókat 
rendelkezésére bocsátottunk, de kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre!
Tájékoztatjuk, hogy a Szironta Együttes megnevezés, az együttes képi megjelenítése, logójának használata, 
szlogenjének közzététele a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által az M 19 03059 ügyszámú védjegybejelentés 
alapján 229 509 lajstromszámon jegyzett nemzeti védjegynek minősül. A megadott linken található valamennyi 
tartalom a megvalósuló koncerttel összefüggő használatához szervezetünk a használat korlátozás nélküli jogát 
megadja. Amennyiben a fentiektől eltérő, átalakított promóciós anyag közzétételét tervezik, kérjük a közzétételt 
megelőzően egyeztessenek szervezetünkkel!
Kérjük, hogy együttesünket minden esetben a hivatalos elnevezésén (Szironta Együttes) nevezzék meg, és 
különösen kerüljék a "csengettyű" szó használatát. 
A promóciós anyagokat tartalmazó oldalunkon videoanyag, valamint rövidebb és hosszabb bemutatkozó- és 
sajtóanyag is található, ezeket is igény szerint használhatják. Kérjük, hogy amennyiben saját konferálószöveget 
terveznek, vagy sajtóanyagot kívánnak létrehozni, az oldalon található anyagokból dolgozzanak, mert az internetes 
keresésekben már nem releváns, téves, a közönséget megtévesztő információkat is találhatnak!
A Szironta Együttes a koncert során a konferálást elvégzi, a zeneművek között rövid ismertetést, valamint a felcsendülő 
zeneművekkel kapcsolatos tájékoztatást ad, a koncert során tehát külső konferálására - az igény szerinti köszöntésen 
vagy zárszón kívül nincs szükség.

A technikai feltételekkel kapcsolatosan Germán Márton áll rendelkezésre: 

German.Marton@szironta.hu • 06 20 256 83 89
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