“Mobiel - Sfeervol - Interactie”
Voor bijeenkomsten en vergaderingen
of het creëren van een studio.

WWW.IFSAUDIOVISUEEL.NL | NEEM CONTACT OP: +31 (0)70 324 50 20 OF RENTAL@IFSAV.NL |

STREAMTHEATER
Het Streamtheater is een unieke
samenwerking tussen het
Ideeëntheater van Sense Events en
het gerenommeerde Audiovisuele
bedrijf IFS. Met ons Streamtheater
organiseert u een bijeenkomst met
een beperkt aantal aanwezigen en
veel verbonden deelnemers op
afstand. Wij maken voor u op iedere
locatie in zeer korte tijd een sfeervolle
ruimte, met betrouwbare techniek.
Door het Streamtheater blijft u
bijeenkomsten organiseren tijdens
de tijdelijke periode met
1,5 meter maatregelen.

“Snelle opbouw en totale ontzorging!”
Wij creëren een passende, unieke setting
en verzorgen de audiovisuele techniek.
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AFSTAND IS GEEN BEPERKING
Door de plaatsing van ons
Streamtheater is het mogelijk om,
rekening houdend met de 1,5 meter
protocollen, een bijeenkomst met
deelnemers te organiseren die vanaf
hun eigen locatie online meedoen. Zij
doen mee aan discussies, ronde
tafel gesprekken of wonen
presentaties bij.

“Iedereen doet mee”
Vanaf elke locatie mogelijk. De deelnemers
zijn zichtbaar op de beeldschermen
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IDEEËNTHEATER
Met de producten van het
Ideeëntheater wordt een optimale
sfeer gecreëerd voor uw bijeenkomst.
Dit is vooral nu meerwaarde.
Het Ideeëntheater wordt door velen
geroemd om de goede sfeer, het
vergroten van de interactie en de
betrokkenheid van de
deelnemers.

“Overal inzetbaar”
De unieke producten van het Ideeëntheater zijn
passend in iedere ruimte binnen of buiten. Bij slecht
weer beschikken wij over een stretchtent.
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PROFESSIONELE TECHNIEK
Naast de juiste sfeer is professionele
techniek medebepalend voor succes.
Geen haperingen in beeld, geluid en
streamingdiensten. Voor de streaming
is door ons een speciale dienst
ingericht. Die is kwalitatief
hoogwaardig: interactief, snel en
zonder vertragingen.

“Archivering”
De bijeenkomst wordt op verzoek opgenomen
en gearchiveerd. Na de bijeenkomst kan die
bekeken blijven worden.
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BETAALDE DEELNAME
Indien u dit wenst dienen de
deelnemers te betalen voor interactieve deelname en/of alleen
meekijken. Dit mogen verschillende
tarieven zijn. Men meldt zich aan voor
deelname via onze inschrijfmodule,
betalen via Ideal of factuur en krijgen
toegangscodes om interactief deel te
nemen dan wel alleen te kijken. Het is
ook mogelijk om organisatiedeelname
af te nemen. Alle medewerkers
krijgen dan toegang.

“Deelname”
Samen met u organiseren wij de vrije
toegang of toegang na aanmelden.
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VOOR IEDERE VARIANT GELDT:
> 2 weg streaming van hoogst mogelijk
kwaliteit.
> Live streaming zonder interactie is
mogelijk.
> Uitbreiding van de setting is mogelijk.
> Uitbreiding qua techniek (aantal
beeldschermen) is mogelijk.
> Wij garanderen het online meedoen
van maximaal 200 deelnemers met
de hoogst mogelijke kwaliteit.
> Deelnemers melden zich van tevoren
aan, als men interactief wil meedoen.
> Indien gewenst geven wij vooraf live
instructie.
> Online stemming is mogelijk.
> Wij verzorgen de totale setting,
techniek en bediening: opbouw,
afbouw en productie.
> U zorgt voor een locatie. Dat kan al
vanaf een ruimte van 10 x 5 meter.
> U verzorgt de inhoud van het
programma.
> Vooraf stemmen wij de samenwerking af tussen uw en onze
productieleiding.
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DRIE VARIANTEN
Alle varianten hebben de setting in de
stijl van het Ideeëntheater en zijn
voorzien van betrouwbare techniek in
hoge kwaliteit.

VARIANT 1: VERGADER
Met deze variant kunt u
vergaderingen, algemene ledenvergaderingen en kleine
bijeenkomsten organiseren. De
fysieke aanwezigheid is beperkt
tot bestuursleden, leden rondom
een tafel, eventueel uitgebreid
met een aantal mensen
op de tribunes.
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SETTING:
> Tafel met stoelen (voor 5 mensen in 1,5 meter
variant) of 1 sprekerstafel.
> Wand met beeldscherm voor presentaties.
> 1 beeldscherm voor het online zichtbaar maken
van de deelnemers.
> Optioneel kunnen er theaterdelen om de tafel
heen gezet worden als er meer mensen fysiek
aanwezig zijn.
TECHNIEK:
> Op 1 beeldscherm een multiview van online
deelnemers; Op dit beeldscherm een pop-Up van
diegene die een bijdrage levert.
> Op 1 beeldscherm de presentatie, die gestreamd
wordt.
> 5 tafelmicrofoons.
> 1 handheld microfoon (draadloos) met hengel.
> Lichtspots voor de cameraverlichting.
> 1 geluidset.
> 3 vaste registratie camera’s. Onze technicus
regisseert de beelden richting online deelnemers.
ORGANISATIE:
> 1 AV-technicus audio
> 1 AV technicus camera & beeldtechnicus
(moderating van deelnemers is beperkt)
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VARIANT 1: VERGADER

VARIANT 2: BIJEENKOMST
Met deze variant kunt u bijeenkomsten organiseren. Een aantal
mensen zijn fysiek aanwezig op de
tribunes. Er zijn meer technische
mogelijkheden dan de vergader
variant. Meer camera’s en technische
ondersteuning is aanwezig, waarmee
een bijeenkomst kwalitatief
hoogwaardig mogelijk is. De online
interactieve deelnemers worden
gemodereerd en zichtbaar
gemaakt als ze een bijdrage
leveren.
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SETTING:
> Tafel met stoelen (voor 5 mensen in 1,5 meter variant)
en/of 1 sprekerstafel.
> Wand met beeldscherm voor presentaties of om een online
deelnemer die een bijdrage levert zichtbaar te maken.
> Theaterdelen (voor 10 mensen in 1,5 meter variant).
> 2 beeldschermen voor het online zichtbaar maken van de
deelnemers en presentaties.
TECHNIEK:
> 2 beeldschermen met een multiview van de online
deelnemers.
> 1 beeldscherm voor presentaties en voor het zichtbaar
maken van diegene die een bijdrage levert.
> 1 beeldscherm voor de dagvoorzitter.
> 5 tafelmicrofoons.
> 1 handheld microfoon (draadloos) met hengel.
> Verlichting van de wand.
> Lichtspots voor de cameraverlichting.
> Geluidset.
> 4 vaste registratie camera’s. Onze technicus regisseert
de beelden samen met de andere content richting online
deelnemers.
> Optioneel kan de setting voorzien worden van
sfeerverlichting.
ORGANISATIE:
>
1 AV-technicus audio + licht
>
1 AV technicus camera regie
>
1 AV technicus beeld regie
>
1 AV technicus online moderator
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VARIANT 2: BIJEENKOMST

VARIANT 3: STUDIO
Dit is de meest uitgebreide variant,
die gelijkwaardig is aan professionele
studio’s. Een aantal mensen zijn
fysiek aanwezig op de tribunes.
Aanvullend aan de vaste camera’s
is er een bediende camera en
wordt de setting volledig
uitgelicht in de sfeer
die u wenst.
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SETTING:
> Tafel met stoelen (voor 5 mensen in 1,5 meter
variant) en/of 1 sprekerstafel.
> Wand met beeldscherm voor presentaties of
om een online deelnemer die een bijdrage levert
zichtbaar te maken.
> Theaterdelen (voor 10 mensen in 1,5 meter
variant).
> 4 beeldschermen voor het online zichtbaar
maken van de deelnemers en presentaties.
TECHNIEK:
> 4 beeldschermen met een multiview van de
online deelnemers en presentaties en wordcloud/polling.
> 1 beeldscherm voor presentaties en voor het
zichtbaar maken van diegene die een bijdrage
levert.
> 1 beeldscherm voor de dagvoorzitter.
> 5 tafelmicrofoons.
> 1 handheld microfoon (draadloos). met hengel.
> Verlichting van de wand.
> Totale uitlichting van de setting met spots en
tubes.
> Geluidset.
> 4 vaste registratie camera’s.
1 bediende camera.
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VARIANT 3: STUDIO

ORGANISATIE:
> Het online platform is volledig gemodereerd
door onze technicus. De technicus beslist wie
mag praten en wanneer. Stemming opent en
sluit de technicus wanneer dat nodig is.
> 1 AV-technicus audio + licht
> 1 AV technicus beeld regie zaal + presentaties
> 1 AV technicus camera regie
> 1 cameraman/vrouw remote camera’s
> 1 cameraman/vrouw losse camera.
> 1 AV technicus online moderator en die
stemmingen/vragen beheerd en zichtbaar
maakt op de beeldschermen.
> 1 project regie
> 1 uur instructie aan de onlinedeelnemers vooraf.
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VARIANT 3: STUDIO

DUURZAME SAMENLEVING
Met het streamtheater blijft u in de
1,5 meter periode vergaderen en
bijeenkomsten organiseren. In de
nieuwe “normale” samenleving draagt
het streamtheater bij aan een
duurzame samenleving. Door ons
theater kunnen mensen op afstand
vergaderen en bijeenkomsten
bijwonen. Daarmee is het minder
nodig om te reizen. Minder reizen
is minder CO2 uitstoot.
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INFORMATIE
Wij informeren u graag verder over het
Streamtheater. Neem hiervoor
contact met ons op. Informeer ons
over wat u van plan bent. Gezamenlijk
maken wij van uw bijeenkomst een
succes. Ook in deze bijzondere
periode met 1,5 meter
maatregelen.
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