THEATERSTUDIO DE BUSSEL

THEATERSTUDIO DE BUSSEL
INLEIDING
Theaterstudio De Bussel is een samenwerking van organisatiebureau Fijnevent, Hoevenaars
Licht/Geluid/Video en Theater De Bussel.
Het podium van de Kleine Zaal is omgebouwd tot een 3D studio waar we de setting in sfeer en decor
geheel op maat kunnen maken. Dit aangevuld met de aanwezige techniek en theaterfaciliteiten
zoals een trekkenwand creëren we een unieke beleving waar we merk & mens verbinden. De
digitale boodschap krijgt hierdoor de impact die deze verdient.
Wintersfeer, kerstsfeer, eindejaarsfeer….. Voor de komende maanden is Theaterstudio De Bussel
een prima alternatief om collega’s en/of relaties een hart onder de riem te steken in deze
bijzondere tijd. Vanaf januari is de Theaterstudio een goed alternatief voor de kick-off van jaar
2021.
Met de huidige regelgeving is alleen een 100% online streaming mogelijk. Mochten er
versoepelingen komen kunnen we de Theaterstudio inzetten voor een hybride uitzending; live
gasten in de Theaterstudio en een online streaming voor de collega’s/relaties thuis.
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THEATERSTUDIO DE BUSSEL
TECHNIEK
De Theaterstudio bestaat standaard uit onderstaande technische faciliteiten om de streaming helemaal op
maat te maken
VIDEO

-

3 x dome camera
1 x camera op statief (excl. bediening)
3 x 65 inch LCD-scherm achter de sprekers
Afkijkscherm
1 x geluidstechnicus
1 x schakeltechnicus video
Led scherm als achterwand voor sfeerbeelden

GELUID

-

6 x draadloze ontvanger headset/handheld
Monitorspeakers
In-ear monitor t.b.v. voorzitter
Intercomysteem 4 x bedraad / 2 x draadloos

VERLICHTING

-

Movinghead voor aanlichten sprekers & decorsetting
Led-spots voor tegenlicht
Draadloze spots aanlichten decor
Staande LED-strips

FOTO’S TECHNIEK

THEATERSTUDIO DE BUSSEL
STREAMING
STREAMING
De streaming kan uitgezonden worden op de bekende platforms zoals MS-teams, Zoom etc.
LANDINGSPAGINA
De streaming kan weergegeven worden in een online omgeving volledig in stijl opgemaakt. Deze
landingspagina zit inbegrepen in de huur van de Theaterstudio. Door middel van een link komt de kijker op
de landingspagina terecht.
INTERACTIE
Aan de landingspagina kunnen extra tools gekoppeld worden in de vorm van Q&A / polls / Quiz (tot 1000
kijkers) voor interactie met de kijker. De kijker scant de QR-code op de landingspagina en komt terecht in
de interactieve tool. Dit kan anoniem of de kijker dient zijn/haar naam en eventueel emailadres in te
voeren.
MS TEAMS / ZOOM
Het is mogelijk om MS Teams / Zoom te integreren in de streaming. Maximaal 8 gebruikers kunnen inbellen
op hoge kwaliteit in het eigen systeem

THEATERSTUDIO DE BUSSEL
KOSTENOVERZICHT (excl.BTW)
In dit kostenoverzicht staan de basiskosten van de studio weergegeven inclusief extra uitbreidingen. Uiteraard is er nog veel meer mogelijk. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden met ons te bespreken.

1 dagdeel

DECOR & INRICHTING

TECHNIEK & STUDIO
Basis theaterstudio
• 1 x schakeltechnicus + 1 x geluidstechnicus
• incl. pre-productie (max. 5 uur)
• incl. landingspagina
Repetitie voorafgaand aan streaming
• max. 4 uur
• op dezelfde dag als streaming
Repetitie voorafgaand aan streaming
• max. 8 uur
• op dag voorafgaand aan streaming
Beeldregie met camerman + schakeltechnicus
• noodzakelijk bij uitgebreide streaming
Implementatie externe sprekers
Landingspagina incl. Q&A / polls
Opname op harddisk

Dag

1 dagdeel

Dag

€ 3.000,00

€ 4.150,00

€ 1.150,00

DWDD setting
Lounge setting
Overig decor & aankleding

€ 475,00
€ 375,00
op aanvraag

€ 475,00
€ 375,00
op aanvraag

€

6,25

€

6,25

€

16,50

€

16,50

CATERING
€ 2.350,00

€ 875,00

€ 875,00

€ 275,00
€ 500,00
€ 89,00

€ 275,00
€ 500,00
€ 89,00

Drank arrangement p.p.
• Koffie / thee / sappen
Lunch arrangement p.p.
• Koffie / thee / sappen / broodjeslunch
ADDITIONEEL
Draadloze ontvanger headset/handheld per stuk
Regisseur
Visagie

€ 75,00
op aanvraag
op aanvraag

THEATERSTUDIO DE BUSSEL
ALGEMEEN

ADRESGEGEVENS

Theaterstudio De Bussel
Torenstraat 10
4901 Oosterhout (N-br.)
PARKEREN

Betaald parkeren kan in de parkeergarage Basiliek aan de Valkenstraat (naast Theater de Bussel). Je
kunt de garage van 07.00 tot 23.00 uur inrijden. Uitrijden kan 24 uur per dag.
CORONAPROOF

Theaterstudio De Bussel houdt zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Theater De Bussel heeft
een Foyer voor ontvangst van de gasten en de studio is zeer ruim opgezet waardoor de 1,5 meter
afstand altijd in acht kan worden genomen.
CONTACT

Neem voor meer informatie contact op met Fijnevent via 0162 -(57 41 40 of info@fijnevent.nl.
We bespreken dan de wensen en maken een offerte op maat.

