
Amado (a),

com a maior excelência possível. Pedimos que as solicitações abaixo sejam observadas com muito  
carinho para que possamos honrar ao Senhor.

Qualquer eventual  dificuldade em atender ao rider,  peço que entre em contato conosco para que  
possamos juntos solucionar o que for necessário.

Segue apenas uma breve explanação sobre a nossa visão de adoração com excelência:

Em  nosso  cenário  brasileiro  temos  visto  várias  bandas  “seculares”  disporem  dos  melhores  
equipamentos  e  aparelhagens  de  som  existentes  no  mercado,  palcos  bem  estruturados,  músicos  
dedicados, altos investimentos em aluguel de equipamentos, riders técnicos extremamente complexos.  
E muitas das vezes isso é para levantar altares a deuses estranhos ou visa apenas a glória própria do  
homem e não glória ao Reino de Deus. 

Por uma direção do Senhor entendemos que, em geral, a igreja do Senhor no Brasil precisa se dedicar  
mais a elevar louvores ao Senhor com maior excelência e investimento. Cremos que Ele merece ainda  
muito mais. E Gabriel Duarte e toda sua equipe está caminhando em busca do louvor com excelência  
a  cada  dia,  investindo  na  aquisição  de  instrumentos/equipamentos  da  melhor  qualidade  para  
entregar ao Senhor louvor com excelência.

Reconhecemos  algumas  dificuldades  que  muitas  das  vezes  nos  são  apresentadas  em  atender  às  
solicitações de equipamentos de som.

A lista de equipamentos, em parte, descreve sugestões de nossa preferência e não consiste em única  
condição  para  aceitarmos  o  convite.  O  convite  será  aceito  desde  que  as  eventuais  trocas  de  
equipamentos sejam compatíveis  com a nossa necessidade e previamente  aceitas pelo Suporte de  
Áudio. 



RIDER TÉCNICO 2013

VOCAL (GABRIEL DUARTE)

• 1 MIC Shure Beta 58 c/ ou s/ fio

• 1 pedestal de microfone em bom estado de uso

GUITARRA (GABRIEL DUARTE)

Preferências de Amplificadores para Guitarra

• VOX AC30

• MARSHALL JCM 800 – 900

• ou Whirlwind IMP2 

Caso sejam amplificadores diferentes desses citados acima pedimos que previamente nos avisem.

• 1 estante p/ instrumento

• 2 pontos AC 110V

• 1 réguas com 4 entradas

GUITARRA (EDUARDO GONFER)

Preferências de Amplificadores

• VOX AC30

• MARSHALL JCM 800 – 900

• Meteoro Jaguar

Caso sejam amplificadores diferentes desses citados acima pedimos que previamente nos avisem.

• 1 estante p/ instrumento

• 2 pontos AC 110V

• 1 réguas com 4 entradas 



RIDER TÉCNICO 2013

BATERIA (TIAGO K SOARES)

• Bumbo: 22” 

• Ton 1: 12”

• Ton 2: 14”

• Surdo: 16”

Marcas: TAMA, PEARL, ODERY, YAMAHA, PREMIER, GRETSCH, MAPEX, PRIME ou RMV.

Ferragens mínimas necessárias:

• 1 máquina de chimbal

• 1 estante para caixa

• 3 estantes de prato “girafas”

• 1 banco (em bom estado de uso)

BAIXO (SERGINHO DE ALMEIDA)

Preferências de Amplificadores

• Gallien Krueger 400RB + 1Cx 1X15' + 1CX 4X10'

• Ampeg 

• Hartke Sistens 4X10' + 1x15'

• Meteoro 400RB + 1Cx 1X15' + 1CX 4X10' 

Caso sejam amplificadores diferentes desses citados acima pedimos que previamente nos avisem.

• 1 estante p/ instrumento



RIDER TÉCNICO 2013

MONITORES 

• Via 1 e 2 Vocal - Gabriel Duarte

• Via 3 Guitarra - Eduardo Gonfer

• Via 4 Baixo - Sérgio de Almeida

• Via 5 Bateria - Tiago K Soares

• Via 6 Side Fill (caso não tenha side a via 6 torna-se a via do SUB). 

• Via 7 SUB

Obs: As vias tem que estar dispostas na seqüência e ordem citadas acima.

P.A & MONITOR
Temos algumas preferências em relação ao sistema de P.A e MONITOR (marcas e modelos das caixas  
de médio e SUB) Todos no padrao Line Array da NEXO, JBL VERTC, EV ou algo nesse padrão. 

O SUB sempre compatível com esses padrões de caixas de médio. Consoles como porem entendemos  
que não são todos lugares que tem condições de atender.Visto isso gostaríamos de trabalhar desde o  
inicio com esses aspecto.

Que o Senhor o abençoe em todo o tempo!

| Assessoria Gabriel Duarte |

contato@gabrielduarte.com 

São Paulo-SP

mailto:contato@gabrielduarte.com

