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Next level online event
“We moeten iets, we kunnen dat alleen maar online, maar we weten niet hoe.”
De meeste gesprekken met opdrachtgevers beginnen op deze manier. Tegenwoordig behoren de
vertrouwde fysieke evenementen voorlopig helaas alleen tot het verleden. Vervolgens horen we dat de
meerderheid van de tot nu toe bezochte online events weinig interessant en/of uitdagend zijn.
Bovendien zijn deze daarnaast vaak ook technisch niet op orde en dus is de terughoudendheid groot
om zelf online te organiseren.
Wij hebben onszelf de missie gegeven om tijdens een online event de beleving van het fysiek
samenzijn, de energie in de zaal en het face to face overbrengen van de boodschap zo dicht mogelijk
te benaderen. Als wij weten welk verhaal er aan wie verteld gaat worden dan gaan wij aan de slag
om van jou online event een ‘next level’ online event te maken.
Studio’s
De eerste stappen hebben wij alvast gezet door onze drie studio’s op één locatie in te richten zodat we
snel kunnen schakelen. De studio’s zijn volgens de Corona richtlijnen ingericht en ‘ready to go’ maar
natuurlijk ook per event naar wens in te richten.
De studio’s onderscheiden zich van elkaar doormiddel van grootte en technische mogelijkheden. In het
kort:
Clipper Studio
: geschikt voor maximaal 2 staande gasten per setting
Dreamliner Studio : geschikt voor maximaal 5 zittende gasten en 1 staande presentatieplek
per setting
Hangar Studio
: geschikt voor maximaal 5 zittende gasten en 4 staande
presentatieplekken bij de talkshow tafel. 1 grote presentatie plek en intieme
huiskamersetting voor 2 personen.
Op de volgende pagina’s geven we per studio verdere uitleg over de technische invulling en
mogelijkheden.
Locatie
Al meer dan 5 jaar zijn we AV partner van World Hotel Wings (gelegen naast Rotterdam The Hague
Airport) en zij bieden nu onderdak aan onze studio’s en daarmee dus ook alle faciliteiten van het hotel.
Eigen parkeerfaciliteiten, food and beverage, hotelovernachtingen, vergaderruimte en werkplekken.
Het is allemaal voorzien.
Your next level online event?
Neem contact op met ons via 0174-628080 of info@generations.nl

/Hangar Studio
Inrichting Studio
Presentatiedesk met maximaal 5 zittende gasten per setting
Decor industrieel en botanische uitstraling
Video
Video regie
Livestream middels VIMEO inclusief chat functionaliteit
4 x Camera regie met 1 bemande camera en 3 remote camera’s
4 x 85" LED scherm videowall t.b.v. achtergronden, video’s en/of presentaties
2 x 55" LED scherm videowall t.b.v. achtergronden, video’s en/of presentaties
1 x 55" LED scherm voor tafel setting
Audio
Audio regie
1 x Hand microfoon
5 x DPA 4066 Headset microfoon
Licht
Licht regie
Studio belichting
Decor verlichting
4 x Clay Paky Axcor
12 x Luxibel BP9 Led Wash
24 x Luxibel B-par decor licht
Regie
Wireless intercom
Positie t.b.v. moderator
Positie t.b.v. Regisseur
Crew
Technische doorloop voorafgaand aan de uitzending
Technische ondersteuning tijdens de uitzending
Regisseur
Remote Camera operator
Video operator
Audio operator
Licht operator
Extra mogelijkheden:
Uitbreiding Huiskamersetting incl. 75” scherm, decor & meubilair
Uitbreiding Projectiesetting incl. 5x3 projectie scherm
Extra Camera’s incl. Jib

/Dreamliner Studio
Inrichting Studio
Presentatiedesk met led licht voor maximaal 5 zittende gasten per setting
Video
Video regie
Livestream middels het streamingsplatform van Vimeo inclusief chat functionaliteit
1 x 55“ LED scherm t.b.v. video’s en/of presentaties
3 x 75" LED scherm in decor t.b.v. achtergronden, video’s en/of presentaties
2 x 32" LED scherm in decor t.b.v. achtergronden
Camera regie met 4 remote camera’s
Audio
Audio regie
1 x Handheld microfoon
5 x DPA 4066 Headset microfoon
Licht
Licht regie
Studio belichting
20 x Luxibel B-par decor licht
14 x Showtec Octostrip decor licht
Regie
Intercom bekabeld
Positie t.b.v. moderator
Crew
Technische doorloop voorafgaand aan de uitzending
Technische ondersteuning tijdens de uitzending
Camera operator
Video operator
Audio operator
Licht operator

/Clipper Studio
Inrichting Studio
Hoge tafel voor maximaal 2 staande gasten
Décorkast met accessories
1x kruk
Video
Video regie
Vaste Camera
Livestream middels het streamingsplatform van Vimeo inclusief chat functionaliteit
1 x 55" t.b.v. achtergronden, video’s en/of presentaties
Audio
Audio regie
1x DPA 4066 headset microfoon
Licht
Studio belichting
4 x Luxibel B-par decor licht
Regie
Positie t.b.v. moderator
Crew
Technische ondersteuning tijdens uitzending
Technische doorloop voorafgaand aan uitzending
Video operator

