
Tehnična specifikacija za skupino PULSE 
 

 
 
 

VOX1: Luka 

Lead vokal, vsaj en monitor. Vokal naj ima ustrezno 

količino reverba. Mikrofon na stojalu. 

 

VOX2: Tina 

Lead vokal, vsaj en monitor. Vokal naj ima ustrezno 

količino reverba. Mikrofon na stojalu. 

 

VOX3: Matej 

Back vokal, mikrofon je blizu bobnov! Mikrofon naj bo na 

daljšem stojalu. Na vokalu naj bo srednje veliko reverba, 

glasnost tišja kot lead vokal. 

 

VOX4: Klemen 

Back vokal. Mikrofon na stojalu. Na vokalu naj bo srednje 

veliko reverba, glasnost tišja kot lead vokal. 

 

VOX5: Mitja 

Back vokal; ni obvezen v primeru prostorske stiske ali 

pomankanja mikrofonov. Mikrofon na stojalu. 

 

AK1: Luka 

Akustična kitara (aktivna), potreben en DI-box z jack 

vhodom. Na kitari je lahko blag kompresor in reverb. 

 

EK1: Klemen 

Električna kitara. Potreben 220V priključek za napajanje 

efektov in ojačevalca. Vsaj en monitor za vokal. Ojačevalec 

mora biti ozvočen. 

 

BAS1: Mitja 

Bas kitara, brez ojačevalca za bas kitaro, potreben en DI-

box z jack vhodom in vsaj en monitor. Na basu naj bo 

kompresor po občutku. 

 

DRM1: Matej 

Bobnar ima svoje bobne (2 tom toma, 1 floor tom, kick, 

snare, hi-hat, crash in ride činele, cowbell, tamburin) in jih 

ne deli z ostalimi skupinami. V primeru, da druga skupina 

deli bobne, igra po dogovoru tudi na druge bobne. Na 

strani ima monitor za vokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Glej drugo stran -> 



TEHNIKA - DRUGO:  

Sidefill monitorji po potrebi, odvisno od velikosti odra. V primeru projekcije ali zaslonov na odru je zaželeno, da je za čas 

nastopa na njih naš logotip, ki vam ga lahko posredujemo v poljubnem rastrskem ali vektorskem formatu.  

 

PARKIRANJE:  

Potrebujemo tri parkirna mesta za osebne avtomobile v bližini odra, za dostavo opreme. 

 

PRESS:  

V primeru, da imamo s sabo fotografa naprošamo za akreditacijo, da ima fotograf dovoljenje za fotografiranje dogodka in za 

dostop na oder v času nastopa. 

 

TONSKA VAJA:  

Potrebujemo vsaj 20-30 minut tonske vaje, če se na tonski vaji postavlja tudi bobne, pa vsaj še 20 minut več. O terminu 

tonske vaje je dobro, da smo pravočasno obveščeni o terminu, da se lahko primerno uskladimo. Odvisno od narave dogodka 

imamo lahko s sabo še enega pomočnika za postavljanje in pripravo opreme. 

 

 

 

 

Za več tehničnih informacij nas lahko kontaktirate na 068 125 787 ali na info@pulseband.si. Hvala za sodelovanje! 


