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EQUIPE LOCAL 
02 Carregadores / Ajudantes permanentes para carga, descarga e movimentação dos equipamentos e 
acompanhamento de toda montagem, inclusive durante o espetáculo. 
01 Técnico responsável pelo local do show para auxiliar na montagem e desmontagem de luz. 
01 Técnico responsável pelo local do show para auxiliar na montagem e desmontagem de som. 
Equipe de limpeza, inclusive com aspirador de pó. 
 
PASSAGENS AÉREAS 
08 pessoas na equipe saindo de Salvador 
 
08 bilhetes aéreos SSA/ /SSA *com taxas de embarque pagas para: 
01. Anderson Falcão – Artista 
02. Caroline Falcão – Produtora Executiva 
03. Alcides Lomanto Filho – Técnico de som 
04. Luca Falcão – Rodie 
05. Paulo Lupe – Baixo 
06. Junior Calazans – Guitarra 
07. Bereu – Bateria 
08. Iadson Oliveira – Sax 
 
EXCESSO DE PESO (EQUIPAMENTO) 
Liberação de 450 kgs de excesso através de MCO previamente enviado à produção ou terrestre. 
 
HOSPEDAGEM 
Hotéis deverão ter prévia aprovação da produção do artista. Todas as reservas deverão ser feitas 
garantindo early check-in e late check-out com café da manhã incluídos e acesso a internet 
rápida/banda larga por cabo ou sem fio. 
 
Room list - 01 suíte (casal) / 3 duplos 
 
CAMARIM 
Duas salas amplas, arejadas com espelho, água, café, sucos, frutas (maçã, pêra e frutas da época), 
lanches, salgados, pães, queijos, refrigerante. Mesa, cadeiras, espelho, arara, uma camareira, ferro de 
passar, pratos, talheres, copos de vidro, guardanapos, toalhas brancas de rosto e banho. 
 
Água gelada em garrafa e café a vontade para a montagem e passagem de som. 
 
As chaves dos camarins deverão ser entregues a nossa produção na chegada da equipe para o show e 
serão devolvidas assim que acabar a desmontagem do equipamento. 
 
TRANSPORTE 
Transporte local sendo uma Van executiva com ar condicionado e um carro à disposição desde o 
momento da chegada até o embarque de retorno. 
 
DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO 
A CONTRANTANTE obriga-se a oferecer 21 diárias de alimentação no valor de R$ 120,00 cada para 
cada dia de estada no local, a partir da chegada. 
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RIDER DE PALCO 
 
 

O palco deverá ter estrutura lateral (asa de P. A.) do tipo “fly”, para a montagem das caixas de som 
destinadas ao público. Verifique a capacidade de carga que a empresa de sonorização necessita. 
Certifique-se de que a empresa contratada para a montagem do palco tenha registro no CREA e se ela 
possui um engenheiro no seu quadro de funcionários. Só assim, a empresa estará apta a prestar o 
serviço. Peça ainda, para que seja feita a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao 
CREA do seu estado e, de posse deste documento, faça a liberação do espaço do evento junto ao 
Corpo de Bombeiros. 
 
O Palco deverá ter ainda: 
- 01 rampa de acesso para equipamentos e 01 escada de acesso na parte traseira. 
- 01 área coberta (no mesmo nível do piso do palco) na lateral (house monitor) 
- 01 house mix a no máximo 20m do palco, ao ar livre, e em lugares fechados, no máximo ao centro 
da casa, o que for mais próximo, e centralizada em relação ao palco. 
 
Fornecer energia elétrica no local do evento, em condições de carga e segurança compatíveis com 
todos os equipamentos necessários à realização da apresentação do artista (150KVA). 
 
Pedimos o máximo de atenção para este item. O fornecimento de energia elétrica é de suma 
importância para o bom desempenho dos equipamentos de sonorização e iluminação. Procure 
contratar a locação dos grupos geradores de uma empresa de grande porte, que possa lhe dar 
assistência rápida, evitando assim, problemas no dia do seu evento. Necessitamos de dois grupos 
geradores silenciosos: Um de 150kva (mínimo) para o som e outro de 250kva (mínimo) para a 
iluminação. Nunca contrate apenas um grupo gerador, mesmo que ele tenha o dobro da capacidade 
que pedimos. Não permitiremos que estes geradores forneçam energia para outros fins, que não 
estejam especificados aqui. Por medida de segurança, os geradores deverão estar sempre aterrados, 
abastecidos de combustível e prontos para serem ligados a partir das 12h do dia do espetáculo. Não 
arrisque com a segurança, a qualidade e o sucesso do seu evento. 
 
 
RELAÇÃO DE PRATICÁVEIS 
ATENÇÃO SENHORES CONTRATANTES E PRODUTOR (ES)! 
 
NECESSITAMOS DAS SEGUINTES MEDIDAS DE PRATICÁVEIS: 
06 MÓDULOS DA ROSCO, SENDO 1M X 2M CADA MÓDULO, COM RODAS (NO CASO DE TER 
MAIS UMA(S) APRESENTAÇÃO (ES) NO MESMO PALCO QUE O NOSSO), TRAVAS PARA OS 
MESMOS (INDISPENSÁVEL), E TODOS OS MÓDULOS DEVEM SER PANTOGRÁFICOS. 
 
OBS: NO CASO DE DIFICULDADE DE ENCONTRAR ESTES MÓDULOS, FAVOR ENTAR EM 
CONTATO COM A PRODUÇÃO TÉCNICA DO SHOW, PARA QUE POSSAMOS FAZER A 
SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS PRATICÁVEIS. 
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ILUMINAÇÃO * fotos anexas 
06 - moving head Mac 2000 Wash 
12 - moving head Mac 2000 Spot 
06 - moving head Mac 600 wash 
32 - Refletores ACL 
18 - Refletores Par 64#5 
09 - Refletores Elipsoidais 36º 
04 - Refletores Elipsoidais 50º 
12 - Refletores Minibrutes de 8 lâmpadas cada 
08 - Strobos Atomic 3000 da Martim 
01 - Mesa de comandos Pérola, da Avolites 
01 - Canhão seguidor 
01 - Sistema de InterCom, ligando o canhão, o rack 
e a mesa 
01 - Máquina de fumaça Haze 
01 - Ventilador para a máquina de fumaça 
02 - Tubos em formato de T de 2m 
02 - Tubos em formato de T de 3m 
 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS | P.A. 
http://www.andersonfalcao.com.br 
 
ATENÇÃO SENHOR (ES) CONTRATANTE (ES) OU PRODUTOR (ES)! 
É indispensável que o técnico da empresa responsável pela sonorização do evento entre em contato 
com o técnico de PA e monitor do Anderson Falcão, mesmo estando tudo de acordo com o rider. 
Caso não seja possível o contato telefônico em que se estabeleça o devido dialogo, deverá 
impreterivelmente ser feito por e-mail enviado aos técnicos. Antes de efetuarem mudanças neste rider 
de som, favor verificar a possibilidade com a equipe técnica. Caso aprovadas, essas mudanças 
deverão ser documentadas por e-mail, para que possamos evitar alguns problemas técnicos. 
 
Técnico responsável: 
Dinho Filho 
E-mail: alcideslomanto@gmail.com 
Tel: 71. 9169 7657 / 9665 9514 
 
Por medida de segurança, todas as estruturas do palco e das asas de P. A. deverão estar estaiadas por 
cabos de aço e devidamente aterradas. Em caso de apresentações ao ar livre, dê preferência a 
contratação de palcos que tenham um bom fechamento lateral e da parte traseira, evitando assim o 
cancelamento de apresentações por motivo de chuvas que possam molhar o palco e os 
equipamentos. Lembre-se que somente em caso de Calamidade Pública a apresentação poderá ser 
adiada. 
 
P.A. INFO 
Consoles de Mixagem: 
01 (um) Console PM5D-RH, Souncraft Vi4 ou Vi6, Digico D5 ou D7, VENUE Profile. 
 
Sistemas de P.A. 
O sistema de sonorização deverá ser montado em esquema de Fly P.A. e 1 metro a frente do palco e 
deverá ser dimensionado, de acordo com o tamanho do local e sua capacidade de público. 
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As empresas que não estão cadastradas em nossa relação (veja as empresas pré aprovadas em anexo) 
deverão entrar em contato com os técnicos do artista, com a maior antecedência possível, para que 
possamos ter as informações necessárias à aprovação da contratação. 
 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS | BACK LINE 
• 01 (uma) Bateria (Yamaha, Pearl, Tama) com BUMBO 22”, TOM 12”, TOM 14”, SURDO 16”. 1 
estante de caixa, 4 estantes de pratos, máquina de contra tempo, banco e pedal de bumbo. Em 
excelente estado. OBS. AS PELES DEVEM SER NOVAS. 
• 02 (três) amplificadores Fender Twin Reverb, The Twin ou De Ville 
• 01 (um) amplificador de baixo (AMPEG, HARTKE) com caixas “4 x 10” e “01 x 15”. 
• 03 (três) sistemas de fones com fio (Shure P6HW) com fones E5 (SE 535). 
• 02 (dois) sistemas de fones sem fio (Shure PSM 600, 700 ou 900) com fones E5 (SE 535). 
• 02 (dois) BANCOS DE BAR (altos) 
 
MONITOR INFO: 
Consoles de Mixagem: 
01 (um) Console PM5D-RH, Souncraft Vi4 ou Vi6, Digico D5 ou D7, VENUE Profile 
Caso a empresa não disponha de nenhum destes modelos, favor entrar em contato com o técnico 
Dinho Filho. 
 
09 (nove) caixas de monitores Meyer, EAW, DAS ou Clair Brothers originais e todos deverão ser do 
mesmo modelo. 
Vias de Monitor 
Nº VIA Músico / Instr. Tipo 
1 Anderson Falcão 2 monitores 
2 Junior Calazans (baixo) 1 monitor 
3 Paulo Lupe (guitarra) 1 monitor 
4 Bereu (bateria) 1 In Ear P6HW 
5 Iadson Oliveira (Sax) 1 In Ear P6HW 
6 SIDE SIDE 
L/R CUE 2 monitores 
* O CUE deve estar ligado no L/R da mesa de monitor 
 
Caixas de Monitor: 
2 x mon. (voz principal) + 1 x mon. (baixo) + 1 x mon. (guitarra) 
1 x mon. convidado + 2 mon. Cue + 2 x mon (central cluster) 
 
AC PALCO: 
Toda a alimentação necessária para os instrumentos (réguas de A.C., ou seja, tomadas) será 
fornecida pela empresa sonorizadora do evento, e deverá ter a tensão de 110 VOLTS AC. 


