blijf in contact
de kracht van online

livestream mogelijkheden in hartje Nijmegen
vanuit Stadsschouwburg en De Vereeniging

1

inhoud
introductie

3

studio Concertzaal

4

studio Keizer Karelfoyer

5

studio Theatercafé

6

Cult-uur ging u voor

7

Gemeente Nijmegen ging u voor

8

basispakket 1

9

basispakket 2

10

introductie
De coronacrisis heeft impact op ons allemaal. De vraag is: wat
doe je ermee? Wacht je af tot het voorbij is óf kies je ervoor om
te innoveren en de kansen die de crisis biedt, te benutten? Zeker
is, dat het niet meer wordt zoals het was en ‘online’ voortaan
onderdeel blijft van vrijwel ieders werkend bestaan. En daar
kunnen wij jou bij helpen!
Na het organiseren van o.a. het online nieuwjaarsprogramma
van de gemeente Nijmegen, het concert van Sven Ratzke ter
nagedachtenis van David Bowie voor NPO2 en verschillende
concerten voor onze bezoekers thuis, kunnen wij zeggen dat onze
livestream skills en mogelijkheden van hoge kwaliteit zijn. En daar
kun jij van profiteren!
Wij bieden je diverse scenario’s om online in contact te staan met
verschillende partners, zoals leerlingen, collega’s en gasten. Onze
karakteristieke zalen zijn een prachtig decor voor jouw livestream.
Pubquizzen, online congres, medewerkersbijeenkomst? You name
it en wij verzorgen het voor je en je kiest zelf de setting die bij je
past. De mogelijke combinatie van live publiek in onze ruimtes met
een chatfunctie voor de online bezoekers vergroot de interactie en
beleving.
Wij adviseren graag bij het organiseren van jouw online event. Als
theater kunnen wij suggesties doen voor creatieve breaks. Samen
met ons keukenteam denken wij ook graag mee over een culinaire
aanvulling, zoals bijvoorbeeld het thuisbezorgen van een borrelbox
bij de deelnemers.
Deze brochure geeft je een idee over alle verschillende online
mogelijkheden maar wij gaan graag in gesprek over jouw specifieke
vragen en wensen! Klik hier om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Namens het hele team
Wouter Stemerdink en Merel van Oirschot
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basispakket 1

€ 1.250,- excl btw

Dit pakket bestaat uit:
• 4 uur
• jouw unieke livestreamstudio in de Keizer
Karelfoyer/Leeuwzaal
• begeleid door 1 technische
projectmanager en 1 allround technicus
• highspeed livestreaming naar
standaardplatform naar keuze of naar
een eigen site
• professioneel licht
• 1 vaste camera (Sony 4K handycam)
• 1 afkijkmonitor
• 1 zendermicrofoon: headset of handheld
• digitale mengtafel
• 1 laptop (Windows)
• opbouw, productie en afbouw (4 uur)
• meerprijs 8 uur: € 625,- ex BTW

Eventuele extra kosten:
• extra locatiekosten (zaalhuur), indien
je kiest voor een van onze grotere zalen
(inclusief mogelijkheid voor publiek)
• eventuele extra apparatuur zoals LEDschermen, aftelklokken, etc.
• eventuele extra in te huren speciaal
meubilair of andere aankleding
• regisseur
• visagist
Extra functionaliteiten (prijzen op aanvraag):
• mogelijkheid tot subsessies
• mogelijkheid tot actief vragen stellen door
jouw gasten aan de sprekers
• chatmogelijkheid voor jouw gasten
• mogelijkheid om jouw gasten actief te
laten deelnemen aan een vraagstuk d.m.v.
een poll
• mogelijkheid tot het toevoegen van een
interactieve quiz
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basispakket 2
€ 3.000,- excl btw

Dit pakket bestaat uit:
• 4 uur
• jouw unieke livestreamstudio in de Keizer
Karelfoyer/Leeuwzaal
• begeleid door 1 technische projectmanager
en 3 allround technici (licht, geluid en
camera’s)
• professioneel licht
• highspeed livestreaming naar
standaardplatform naar keuze of naar een
eigen site
• opname van de livestream (en nadien
upload in hoge kwaliteit)
• 1 vaste camera (Sony 4K handycam)
• 2 remote camera’s Panasonic UE70
• 1 remote-controller Panasonic RP60
• 1 afkijkmonitor
• 1 LED 65 inch-scherm voor video-content
• 2 zendermicrofoons: headsets of handheld
• digitale mengtafel
• 1 laptop (Windows)
• opbouw, productie en afbouw (4 uur)
• meerprijs 8 uur: € 1.500,- ex BTW

Eventuele extra kosten:
• extra locatiekosten (zaalhuur), indien
je kiest voor een van onze grotere zalen
(inclusief mogelijkheid voor publiek)
• eventuele extra apparatuur zoals LEDschermen, aftelklokken, etc.
• eventuele extra in te huren speciaal
meubilair of andere aankleding
• regisseur
• visagist
Extra functionaliteiten (prijzen op aanvraag):
• mogelijkheid tot subsessies
• mogelijkheid tot actief vragen stellen door
jouw gasten aan de sprekers
• chatmogelijkheid voor jouw gasten
• mogelijkheid om jouw gasten actief te
laten deelnemen aan een vraagstuk d.m.v.
een poll
• mogelijkheid tot het toevoegen van een
interactieve quiz
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