CAPITAL C CONNECT
ONZE LIVESTREAM STUDIOS
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CAPITAL C CONNECT
Onze unieke livestream studios

In Capital C, het centrum voor de creatieve industrie, vind je Capital C
Connect: een set van livestream studio’s waarbij je jouw events zowel
vanuit de imposante koepel op het dak als vanuit ruimtes ontworpen
door Dutch designers kunt livestreamen.
Onze livestream studio’s maken het mogelijk om jouw evenement in een
live, online of hybride vorm te organiseren. Een studio met uitzicht over
de skyline van Amsterdam? Een creatieve setting met 2500 klokken?
Alle studio’s met elkaar verbinden voor meerdere sessies? We’ve got you
covered met maar liefst 10 studio’s!
Onze top notch studio in de High Light vind je boven in de glazen koepel.
Ingericht met state of the art streaming faciliteiten. Daarnaast zijn er
flexibele studio’s, waardoor je jouw evenement vanuit het hele gebouw
kunt uitzenden. Denk aan de designer rooms: meeting rooms ontworpen
door kunstenaars en Nederlandse designers. Voor elke boodschap de
juiste setting.
De studio’s zijn te boeken voor alle denkbare events. Van een board
meeting, talkshow en productlaunch, tot tv-programma of live, online
en hybride conferenties. Het blijft waardevol om als bedrijf contact te
houden met je doelgroep, collega’s wereldwijd,
relaties of opdrachtgevers.
Bekijk onze live, hybride en online events uit 2021!

NIET 1, NIET 2,
MAAR 10 STUDIO’S

Het is ook mogelijk om je event live te plannen en in een later stadium,
bijvoorbeeld door veranderende regelgeving, te wijzigen naar een online of
hybride event. Zo blijf je flexibel en loop je minder risico. Wij zorgen ervoor
dat jouw gasten fysiek of online interactief kunnen deelnemen. Met onze
livestream module stellen je deelnemers thuis of op locatie vragen, of nemen
zij deel aan een poll. Ons team staat klaar om jouw virtuele event net dat
beetje extra te geven!
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DYNAMIC HIGH LIGHT STUDIO
LOCATIE: HIGH LIGHT
Dit pakket boek je als je dynamisch(er) beeld wilt. Dit met 4 camera’s zodat je meerdere
sprekers vanuit verschillende hoeken kunt streamen. Een eigen webcast module zorgt ervoor
dat je interactief kunt communiceren met je publiek door middel van een chatbox & polls.
INCLUSIEF
•
•
•
•
•
•

Rooftop studio
Pre-productie,
technische doorloop, live
stream & afbouw
Dutch design meubilair,
mogelijkheid tot diverse
set-ups & styling
1 remote camera voor
overzicht
3 remote camera’s voor
close-ups
2 flatscreen
beeldschermen voor
branding

•
•
•
•
•
•

1 flatscreen
beeldscherm als
afkijkscherm
3 technici (audio, video,
content)
1 floormanager
Set van microfoons
Picture in picture
presentatie
Titels en naambalkjes in
beeld
Beelden van de opname
voor jouw aftermovie

•
•
•
•
•

Afspelen van
presentaties en video’s
Studio- en
sfeerverlichting
Tailor made webcast
speler (1000
deelnemers)
Interactie met publiek
door chat & poll
Rapportage van de
stream

Geschikt voor 3 tot 4 sprekers

€

Techniek is inclusief technische doorloop en livestream
4 camera’s & 3 technici
Zeer dynamisch beeld
2 beeldschermen voor branding
100% online
Prijzen zijn op aanvraag.
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HIGH LIGHT TALKSHOW STUDIO
LOCATIE: HIGH LIGHT
Ben je op zoek naar een studio waarmee je Jinek haar talkshow zou kunnen
overtreffen? Drie, vier of vijf tafelgasten? We’ve got you covered. Met deze set ga je all
out en bootsen we een echte tv-productie na! Close-ups, uitzoomen, overview shots en
een volledige set van 5 camera’s waarmee je streamt vanuit alle mogelijke hoeken en
overview shot maakt.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

INCLUSIEF
Rooftop studio
Pre-productie,
technische doorloop,
live stream & afbouw
Dutch design meubilair,
mogelijkheid tot
diverse set-ups &
styling
Talkshow tafel
Event manager
Floormanager
Set van microfoons
1 remote camera voor
overzicht
4 remote camera’s voor
close-ups

•
•
•
•
•
•
•

2 flatscreen
beeldschermen voor
branding
2 flatscreen
beeldscherm als
afkijkscherm
4 technici (audio, video,
content)
Afspelen van
presentaties en video’s
Picture in picture
presentatie
Titels en naambalkjes
in beeld
Beelden van de opname
voor jouw aftermovie

•

Studio- en
sfeerverlichting
Tailor made webcast
speler (1000
deelnemers)
Interactie met publiek
door chat & poll
Rapportage van de
stream

•
•
•

JINEK SETTING

Geschikt voor 4 tot 5 sprekers

€

Techniek is inclusief technische doorloop en livestream
5 camera’s & 4 technici
Eigen studio met talkshowtafel inclusief eigen branding
2 beeldschermen voor branding
100% online

Prijzen zijn op aanvraag.
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HYBRID HIGH LIGHT STUDIO
LOCATIE: HIGH LIGHT
The Whole Shabang met of zonder publiek! Close-ups, uitzoomen, een volledige set van 7
camera’s waarmee je streamt vanuit alle mogelijke hoeken en overview shots hebt. Daarnaast
brengen we jouw gasten in beeld. Er is plaats voor 30 genodigden. Veilig. Zij kijken mee of zijn
onderdeel van de stream en kunnen live vragen stellen aan de sprekers. De andere gasten
kijken vanuit huis mee. Een total experience, zowel offline als online! Wellicht daarna proosten
op ons dakterras?
INCLUSIEF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rooftop studio
High Brow Bar voor breaks
Pre-productie, technische doorloop, live
stream & afbouw
Dutch design meubilair, mogelijkheid tot
diverse set-ups & styling
Talkshow tafel
1 remote camera voor overzicht
6 remote camera’s voor close-ups
2 flatscreen beeldschermen voor branding
2 flatscreen beeldscherm als afkijkscherm
8 technici (audio, video, content)
1 event manager
1 floormanager

•
•
•
•
•
•
•
•

Set van microfoons
Afspelen van presentaties en video’s
Picture in picture presentatie
Titels en naambalkjes in beeld
Beelden van de opname voor jouw
aftermovie
Studio- en sfeerverlichting
Tailor made webcast speler (1000
deelnemers)
Interactie met publiek door chat & poll
Rapportage van de stream

Geschikt voor 4 tot 5 sprekers

€

Techniek is inclusief technische doorloop en livestream
7 camera’s & 8 technici
Eigen studio met talkshowtafel inclusief eigen branding
2 beeldschermen voor branding
30 gasten publiek & tot wel 1000 online-gasten
Prijzen zijn op aanvraag.
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ADDITIONELE SERVICES
Kan je je niet vinden in onze standaard pakketten? Of zou je nog gebruik willen maken
van extra sfeerverlichting en een content producer? Met veel trots werkt Capital C op
het gebied van audiovisuele apparatuur samen met Bourgonje. Gezamenlijk assiteren wij
je voor het best mogelijke resultaat en bieden wij je verschillende extra services aan.
•
•
•
•
•

Toevoegen van entertainment? Denk eens aan een DJ als welkom,
een cabaretier ter inspiratie of een bingo als gezellig
intermezzo.
Programmaonderdeel of workshop vanuit een of
meerdere ruimtes? Wij combineren onze studio’s
moeiteloos voor jouw show.
Meerdere studio camera’s voor een extra dynamische
beleving
Make-up artiest zodat alle sprekers er op camera tiptop
uitzien
Op maat gemaakte styling door Delight Event Design
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Prijzen zijn op aanvraag.

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.
Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20 24 77 01 0
www.capitalc.amsterdam
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