
TECHNICAL RIDER - Shashik

Požadavky na stage dle disciplín

Cyr wheel

Hladký, rovný, suchý, tvrdý, čistý povrch o velikosti minimálně 6x6m, a to bez reprobeden, 
světel, kabelů, květináčů či kočárků. Ideální je baletizol, hratelná je dřevěná podlaha, vinylová 
podlaha, hladké dlaždice bez vyčnívajících hran, hladký beton. Organizátor ručí za čistotu 
povrchu, pokud je třeba, před vystoupením zajistí setření podlahy od nečistot, a to do sucha. 
Pokud je podlaha dřevěná, je nutné vědět, zda je povrch ošetřován voskem. Pokud ano, pak 
vystoupení cyr wheel není možné bez překrytí povrchu baletizolem či PVC (linem). Výška 
stropu alespoň 3m. Pokud je  vystoupení mimo denní osvětlení, je potřeba zajistit světla, 
minimálně 2x par 64

Ohňová show

Prostory venkovní či vnitřní o velikosti min. 2x5m, povrch suchý, čistý, neklouzavý. V případě 
show uvnitř je potřeba zajistit dostatečné odvětrání spalin po vystoupení. Hasicí přístroj a 
požární dozor zajišťuje organizátor.

Vysoká jednokolka
Prostory venkovní či vnitřní, hladký suchý, rovný povrch.  Pokud jde jen o animaci prostoru na 
jednokolce, pak stačí výška stropu 3,5 m, v případě žonglování na jednokolce alespoň 5m.

Kostka (cube)
Prostory venkovní či vnitřní, prostor o velikosti alespoň 4x4m, povrch suchý, čistý. Výška stropu 
alespoň 5 m. Pokud je vystoupení mimo denní světlo, organizátor zajistí minimální potřebné 
osvětlení - 2 bílá 2 barevná světla z pohledu od diváků.

Žonglérský workshop
Prostory venkovní či vnitřní, suchý čistý povrch. Dle počtu účastníků je třeba zajistit dostatečně 
vzdušný a prostorný plac, kde se budou všichni cítit pohodlně a bezpečně. Výška stropu 
alespoň 3m, raději však vyšší.



Obecné požadavky

Nebude-li dohodnuto jinak, organizátor zajišťuje  mp3 přehrávač či počítač propojený s 
reprosoustavou schopnou uspokojivě pokrýt zvukem prostor pro diváky i prostor kde umělec 
vystupuje.

Je třeba, aby se někdy v průběhu příprav udála zkouška světel a zvuku.

Shashik potřebuje během přípravné doby 20 minut na vyzkoušení placu a warm-up, tzn. že mu  
přes plac během té doby nikdo  nebude chodit ani tam nebudou probíhat žádné instalace.  

V šatně je minimem židle, stůl a láhev vody. Zajistit přístup k toaletě, zrcadlu a sprše s tekoucí 
teplou vodou. 

Organizátor zajišťuje co nejbližší parkovací místo. Pokud je parkoviště vzdálené od vchodu do 
objektu, resp. vchodu na plac, kde se vystoupení má konat, organizátor pomůže s transportem 
potřebného náčiní před a po vystoupení zpět.  

Pokud je během vystoupení pořizován video záznam či fotografie, organizátor výstupní formát 
Shashikovi v odpovídající kvalitě předá. Je na vzájemné domluvě, jakým způsobem bude jedna 
či druhá materiál dále používat. 

p.s.: studené pivo po vystoupení rozhodně udělá radost a né že né :)

www.shashik.lol


