
ESPECIFICAÇÕES PARA O SHOW DA BANDA DOWN THE SYSTEM 

TÉCNICOS: 

Contamos com os técnicos de som e de luz da casa, pois não levaremos esses profissionais. 

MONITORAÇÃO: 

6 vias de retorno, sendo: 

 4 vias de retorno com caixas de som 

 2 vias de retorno com fone 

ENERGIA: 

 Guitarra: 2 AC (preferencialmente 110v – um ao pé do pedestal de microfone, um 

atrás do amplificador); 

 Baixo: 2 AC 220v(um ao pé do pedestal de microfone, um atrás do amplificador); 

 Bateria: 2 AC 220v(atrás da bateria); 

 Voz: 1 AC 220v (frontal, ao pé do pedestal de microfone). 

MICROFONAÇÃO:  

Precisamos ao todo de 12 microfones ligados em mesa, mais dois canais livres para receber 

sinal em linha. A distribuição é a seguinte: 

 Vozes: 2 microfones (Vocal principal, ao centro, e vocal do guitarrista); 

 Guitarra: 1 microfone para o amplificador (sinal da guitarra); 

 Bateria: 9 microfones; 

 Contrabaixo: 1 canal em linha; 

 Trilha com efeitos: 1 canal em linha. 

 

IMPORTANTE: Não levaremos pedestais e microfones. Portanto, precisamos que a casa 

disponibilize todos os pedestais e microfones deste mapa de palco. 

BATERIA: 

Temos como preferência utilizar uma bateria completa disponibilizada pela casa. Não sendo 

possível, é necessário que tenhamos ao menos o corpo da Bateria (bumbo, 2 ou 3 tons, surdo). 

Não sendo possível disponibilizar a bateria, comunicar a banda com antecedência.  

Obs.: Caso a banda tenha que levar a bateria, essa será para uso exclusivo da banda Down The 

System. 

CONTRABAIXO:  

Temos preferência em usar o cubo de baixo disponibilizado pela casa. Não sendo possível, 

comunicar a banda com antecedência. Obs.: Caso a banda tenha que levar o cubo de baixo, 

esse será para uso exclusivo da banda Down The System. 



GUITARRA: 

 1 gabinete de alto falantes para uso com cabeçote (2x12 ou 4x12, qualquer 

amperagem); 

  1 suporte para amplificador (levaremos o cabeçote). 

Não sendo possível disponibilizar os equipamentos citados, comunicar a banda com 

antecedência.  

Obs.: Caso a banda tenha que levar o gabinete de alto falantes e o suporte para amplificador, 

essa será para uso exclusivo da banda Down The System. 

 

MAPA DE PALCO: 

 


