PrijslijsT
Studio middenfabriek

Locatie SPECS

Vanuit de Middenfabriek-West, uniek door het indrukwekkende atrium met maar liefst drie verdiepingen,
kunnen nu professionele livestreams, webcasts en interactieve videoproducties worden gerealiseerd. De
industriële setting van de voormalige suikerfabriek biedt een waanzinnig decor voor diverse evenementen.
Ideaal voor productlanceringen of belangrijke congressen, die een professionele uitstraling verdienen.
•
•
•
•
•
•
•

Volledig uitgeruste studio met uniek industrieel decor
2000 m2 aan eventruimte om afstand en veiligheid te waarborgen
Uitstekend bereikbare locatie met parkeermogelijkheden, in de regio Amsterdam
Studio naar wens in te richten
Diverse cateringmogelijkheden op aanvraag
Professionele assistentie van onze techniek partner
SugarCity Events team aanwezig tijdens uitzending

AV SPecs

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 HD remote dome camera’s + 1 HD overview static overview camera
HD Web encoder (LAN, Wifi & 4G)
Webex Codex voor integratie van presentaties vanuit overige locaties
Opname van gehele uitzending op harddisk mogelijk
Mogelijkheid tot koppelen van 2 studio’s (Bazelmans AV studio / SugarCity Events studio)
Visual stagedesign inclusief 60 LED-panelen, mogelijkheid tot persoonlijke branding
Naadloze schakelaarsbediening inclusief 2 x HD-projectie
Compleet lichtplan, inclusief spots, sfeer en showlicht
Uitgebreide audio-setup met diverse microfoons, waaronder Full PA, geschikt voor live publiek

Audio
• 3x Tafel microfoon
• 2x Hand microfoon
• 2x Revers microfoon
• Audio mix webcast
• Audio mix live publiek

Video
• 3x HD Dome camera
• 1x HD overview camera
• HD Recorder
• Webcast (HD)
• Integratie met webex

• Audio mix webex
• Meyer Sound PA
• Digitale audio mixer

• Ipad voor Q&A publiek
• Yamaha afkijkschermen

Licht
• Sfeerlicht
• Showverlichting
• Geautomatiseerd frontlicht
• Accent verlichting
• MA-light Desk
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Prijs

Gebruik studio Middenfabriek-west: € 13.500,- per dag (8 uur)
Inclusief
• Inrichting studio (standaard setting)
• Onbeperkt koffie/thee/water (catering op aanvraag)
• 50 Mbit dedicated line (hogere internetsnelheden op aanvraag)
• Gratis parkeermogelijkheid (maximaal 5 auto’s)
• Locatiemanager
• Stroomverbruik
• Schoonmaak
• Technische crew op basis van 3 personen
• Extra uren in overleg, prijs € 750,- extra per uur

partners
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