Livestream met registratie van voorstellingen
Livestream en registratie van voorstelling
Uitgevoerd door vrijwilligers
Livestream en registratie van voorstelling
Uitgevoerd met 2 professionele technici

Tarief 1*

Tarief 2**

Incl. BTW

Incl. BTW

€ 295,-

€ 520 -

€ 945,-

€ 1.220,-

Genoemde tarieven zijn vanaf prijzen. Op basis van jullie wensen en mogelijkheden maken we een
aanbod op maat.
* Tarief 1 voor lokale makers uit West-Friesland
** Tarief 2 voor makers van buiten de regio en lokale non-profit organisaties

Tarieven livestream pakketten

Prijzen
excl. BTW

Livestream 1 - Simpel

€ 1.475,-

Livestream 2 – Regulier
Livestream 3 – Uitgebreid

€ 2.250,€ 2.950,-

Hieronder een uitleg van de pakketten ‘Simpel’, ‘Regulier’ en ‘Uitgebreid’. Deze kunnen natuurlijk
altijd worden uitgebreid met extra opties.

Livestream 1 - Simpel

€ 1.475,- excl.btw

Omschrijving
Een eenvoudige livestream, die wordt uitgevoerd door 1 livestream technicus. Je kunt gebruik maken van 3
microfoons (bedraad). Er is één aansluiting beschikbaar voor een laptop. Hierop kan één programma worden
gedraaid. Dit is te zien op het achtergronddoek en op het afkijkscherm bij het podium (zichtbaar voor de
spreker). Dit programma kan ook direct op de livestream worden geschakeld.
Bij gebruik van Powerpoint of Keynote kunnen hierin ook filmpjes en audiobestanden worden afgespeeld.

Inbegrepen
- 3 onbemensde camera's,
- 1 laptop aansluiting halverwege het podium
Dit is een hdmi aansluiting met voor geluid een aparte mini-jackaansluiting, waarop één programma kan
worden gebruikt (advies PowerPoint of keynote). Deze kan naar de livestream worden geschakeld en is
altijd op de het achtergronddoek en de afkijkmonitor zichtbaar. Bediening door spreker zelf.
- 1 afkijkscherm (zodat de spreker kan zien wat er op scherm staat)
- 3 bedrade microfoons
- 1 technicus livestream
- standaard lichtplan (1 lichtstand)
- doorloop op dag van stream
- livestream van max. 1,5 uur
- streaming via YouTube kanaal van het theater
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Livestream 2 – Regulier

€ 2.250,- excl.btw

Omschrijving
Een reguliere livestream, die wordt uitgevoerd door 2 livestream technici en 1 cameramens. Hierdoor is het
mogelijk om draadloze zendermicrofoons te gebruiken en meer met geluid te doen. Eén camera wordt
bediend, waardoor bewegingen en close-ups mogelijk zijn.
Het is bij deze livestream mogelijk om de YouTube livechat te openen. Deze moet door de klant zelf worden
gemodereerd op een eigen device.

Inbegrepen
- 3 camera's (1 bemensd, 2 onbemensd)
- 1 laptop aansluitingen halverwege het podium
Dit is een hdmi aansluiting met voor geluid een aparte mini-jackaansluiting jack, waarop één programma
kan worden gebruikt (advies PowerPoint of keynote). Deze kan naar de livestream worden geschakeld en is
altijd op het achtergronddoek en de afkijkmonitor zichtbaar. Bediening door spreker zelf.
- 1 afkijkscherm (zodat de spreker kan zien wat er op scherm staat)
- 2 draadloze zendermicrofoons (met beugel/stropdas of handmicrofoon )
- 1 technicus livestream
- 1 geluidstechnicus
- 1 cameramens
- standaard lichtplan
- doorloop (dag van streaming)
- livestream van 1,5 uur
- streaming via YouTube kanaal van het theater
- chat bij stream op YouTube kanaal is mogelijk (zelf modereren op eigen device)

Livestream 3 – Uitgebreid

€ 2.950,- excl.btw

Omschrijving
Dit is de uitgebreide Livestream, die wordt uitgevoerd door 2 livestream technici en 1 cameramens. Bij deze
stream is het mogelijk om te schakelen tussen twee verschillende HDMI aansluitingen. Alle materialen
worden een dag voor de livestream getest door de technicus.

Inbegrepen
- 3 camera's 1 bemensd, 2 onbemensd)
- 2 laptop aansluitingen
laptop 1: aansluiting halverwege het podium
Dit is een hdmi aansluiting met voor geluid een aparte mini-jackaansluiting jack, waarop één programma
kan worden gebruikt (advies PowerPoint of keynote). Deze kan naar de livestream worden geschakeld en is
altijd op het achtergronddoek en de afkijkmonitor zichtbaar. Bediening door spreker zelf.
- laptop 2: schakelbaar op de livestream, niet schakelbaar op het achterdoek. Tevens geschakeld naar 2e
afkijkscherm op het podium. Bijvoorbeeld voor mentimeter, chat, Kahoot of ander programma. Hier kunnen
meerdere programma’s op worden geschakeld.
- 2e afkijkscherm (verbonden aan laptop aansluiting, zodat je kan zien wat er op scherm staat)
- 2 draadloze zendermicrofoons (met beugel/stropdas of handmicrofoon )
- 1 technicus livestream
- 1 geluidstechnicus
- 1 cameramens
- standaard lichtplan
- technische test vooraf van de twee inputs
- doorloop (dag van streaming)
- livestream van 1,5 uur
- streaming via YouTube kanaal van het theater
- chat bij stream is mogelijk (zelf modereren op eigen device)
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