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Houd het hoofd koel en het hart warm
In de bijzondere tijden die de corona crisis met zich meegeeft kan je twee dingen doen; dat is afwachten tot de crisis voorbij is óf aanpassen,
innoveren en daarin de beste willen zijn. Als TOBACCO Theater hebben we voor het laatste gekozen. Met Livestream Studio’s Amsterdam
zijn wij op dit moment zelfs al de nummer 1 van geboekte locaties voor een livestream event.
Onze twee fully equipped unieke livestream studio’s en daarbij onze acht styling/breakout rooms faciliteren het continueren van het
contact met de bezoekers die op een fysiek event zouden afkomen. Onze verschillende studio’s met ieder een zijn eigenwijze styling,
maken het mogelijk om uw event toch passend doorgang te verlenen.
Als TOBACCO Theater hebben we in de loop der jaren een aardige voorsprong opgebouwd als het gaat om livestream meetings. Hoe we
aan die voorsprong komen? Onze commerciële klanten komen voor 40% uit het buitenland. Al lang voor de coronacrisis organiseerden
we hybride meetings voor internationale bedrijven als Booking.com, Facebook, Disney, Philips, John Frieda en Virgin Hyperloop One. Van
deze opgedane ervaring kunt u nu profiteren.
Wij adviseren graag bij het organiseren van uw online event. Een vraag die wij vaak krijgen is: ‘hoe zorg ik dat ik dezelfde betrokkenheid
creëer als bij een live event?’ Ons advies zal altijd zijn: zet in op meerdere communicatiebronnen die kunnen deelnemen aan een
livestream. De mogelijkheid tot live publiek in onze ruimtes en een chatfunctie voor de virtuele bezoekers vergroten de interactie en
beleving. Als theater denken wij ook graag mee in eventuele entertainment tijdens de breaks. En waarom sturen we geen borrelbox met
confetti en al toe voor de online borrel in de chat-roulette achteraf?
Ik hoop u snel te mogen verwelkomen in ons trotse TOBACCO bij uw live talkshow, paneldiscussie, rondetafelgesprek, product launch,
workshop paaldansen, teambuilding sessie, you name it! Wat je ook doet; houd het hoofd koel en het hart warm.

Met vriendelijke groet,

Nina Pedroli
Commercieel Directeur
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studio Theaterzaal
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Voor pakket en prijzen, zie pagina 6 en 7
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studio brickwALL
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Voor pakket en prijzen, zie pagina 6 en 7
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pakket & Prijzen
HET PAKKET:
• Uw eigen unieke studio in een industrieel theater (verschillende achtergronden/opstellingen mogelijk)
• 3 technici & 1 event manager die uw live stream begeleiden
• High speed livestreaming op het snelste netwerk van Nederland (998Mbit) via platform naar keuze (YouTube,
Facebook, Vimeo, Zoom etc) met chat mogelijkheid
• Branding op 60’’ LCD scherm en bedrijfslogo in beeld
• LED verlichting
• State of the art techniek
• Recording van livestream
• Na uitzending upload in hoge kwaliteit
• Ervaren en professionele regie met oog voor detail
• Inclusief 2 uur voorbereidingstijd en 1 uur doorloop vooraf event. Overige uren op nacalculatie.
Tijdsduur
Prijs
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2 uur
€3.950,-

4 uur

6 tot 8 uur

€5.950,-

€7.450,-
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technische specificaties Extra’s
Omschrijving

Aantal

GELUID
Handheld of headset microfoons

2

Digitale mengtafel

1

Speakersysteem

1

LICHT
Volledige uitrusting licht,

1

VIDEO
60” LCD scherm

1

Afkijkmonitor voor presentaties

1

Barco 12.000 ANSI Lumen projector

1

Canon HD Camera’s

2

Blackmagic regieset

1

Mediaspeler met video afspeelsoftware

1

Livestream via platform naar keuze, of in standaard livestream omgeving

1

Presentaties worden meegenomen in de livestream

1

MacBook voor presentaties

1

EXTRA’S
• Tailor-made livestream pagina met o.a. chatfunctie
• Green screen
• Opknippen van onderdelen van de livestream voor gebruik op social media
• Ondertiteling achteraf
• Fotografie behind the scenes
• Aftermovie
• Vormgeving naar huisstijl met titelbalk presentatoren, startscherm en eindscherm
• Productie van video’s die worden ingestart tijdens livestream
• Talkshow host
• Entertainment
• Inbelmogelijkheden van externe presentatoren/deelnemers
• 60” LCD scherm
• Canon HD Camera
• Intercomset
• MacBook
• Lichttechnicus (minimaal 6 uur)
• Camera operator (minimaal 6 uur)
• Content manager (minimaal 6 uur)
• "DWDD" tafel
• Dolly camera incl. bediening & bemanning

v.a. €575,v.a. €200,v.a. €200,v.a. €200,v.a. €450,v.a. €575,v.a. €150,v.a. €575,v.a. €1000,v.a. €500,v.a €300,€275,€100,€100,€125,€50,- p/u
€50,- p/u
€50,- p/u
€1900,€1150,-

OPERATIONEEL
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Geluidstechnicus

1

Camera operator

1

Regie/schakeltechnicus

1

7

Al meerdere malen mogen samenwerken met het TOBACCO
Theater voor verschillende producties. Van evenementen tot
opnamelocaties, alles is mogelijk in de mooie zalen die het
Theater te bieden heeft. Het TOBACCO Theater heeft een
unieke stijl en het team dat er werkt denkt graag mee! Een
ontzettend fijne samenwerking!
- Roselinde Steijns
SLAM!

Wij hebben al meerdere malen met het team van
TOBACCO samengewerkt maar nog nooit met een online
productie! En ook hier maken ze het weer waar, werkelijk
alles klopte van voor naar achteren, tot in de kleinste
details. Het was een daverend feest om met jullie te
werken, graag tot een volgende productie.
- Bart van de Beek
Eventbureau.nl
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Styling Studios
Onze
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unieke styling studio’s zijn uitermate geschikt als breakout
rooms tijdens uw livestream vanuit Studio Brickwall en/of Studio
Theaterzaal. De studio’s lenen zich uitstekend om opnames vooraf
te maken en deze met de specifieke uitstraling in te zetten tijdens
de uitzending. Zo houden we de aandacht nog beter vast tijdens de
livestreaming. Dit is een veel gebruikte en succesvolle methode om
die extra attentie te vergroten en de uitzending dus nog attractiever
te maken.
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Styling Studios
FOYER STUDIO
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BANKGEHEIM STUDIO
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Styling Studios
RODE & ZWARTE GEVAAR STUDIO
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WIJNKELDERS STUDIO
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Styling Studios
BIBLIOTHEEK STUDIO
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LOGE STUDIO
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Styling Studios
BOILERROOM STUDIO
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CHEF'S TABLE STUDIO
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impressies
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impressies
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COVID-19 Protocol
1 december 2020 - Vanwege de huidige situatie rondom COVID-19 hebben wij de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen die in lijn zijn met de adviezen vanuit het RIVM. TOBACCO Theater (Livestream Studios
Amsterdam)heeft uw gezondheid en veiligheid tijdens evenementen als hoogste prioriteit. De genomen maatregelen zullen wij continue aanpassen op basis van de nieuwe adviezen.
ALGEMEEN
De algemene richtlijnen van de RIVM gelden voor alle
opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en
gasten van zakelijke bijeenkomsten en hun medewerkers:
•
•

•
•
•
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Houd minimaal 1,5 meter afstand.
Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
- was regelmatig de handen
- hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog
- gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg
- schud geen handen
Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren,
hoesten, keelpijn of koorts
Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts
Mondkapjes zijn per 1 december verplicht.

VOORBEREIDING
• TOBACCO Theater informeert de organisator voorafgaand aan het
evenement over de getroffen maatregelen.
• TOBACCO Theater maakt een afspraak met de organisator over
een verplichte routering en looprichting. In de routing wordt
kruisend verkeer zoveel mogelijk vermeden. De routering wordt
aangegeven middels stickers op de grond en borden aan de muur.
De looproute zorgt er te allen tijde voor dat er 1,5 meter afstand
gehouden kan worden.
TIJDENS EVENEMENTEN
• TOBACCO Theater hanteert een maximum aantal gasten dat
tegelijkertijd op de locatie mag zijn, afgestemd op naleving van
de 1,5 meter afstand. Op basis van de 1,5 meter richtlijnen bepaalt
TOBACCO Theater het maximum aantal personen dat toegestaan
is per ruimte.
• De maatregelen hangen bij binnenkomst en worden binnen
veelvuldig herhaald.
• De locatiemanager begeleid het evenement. U kunt zich melden
bij de ingang van TOBACCO Theater waar u een aantal vragen
wordt gesteld over uw gezondheid. U wordt daarna gevraagd om
uw handen te desinfecteren en 1,5 meter afstand te bewaren.
TOBACCO Theater stelt desinfecterende handgel bij binnenkomst
beschikbaar voor eenieder die het pand betreedt.
• TOBACCO Theater wijst een coronaverantwoordelijke aan die
toeziet op de naleving van het opgestelde protocol.
• TOBACCO Theater zorgt voor maximale hygiëne en wijst gasten op
het belang van handen wassen. Op locatie vindt u in elke ruimte
punten met desinfecterende handgel én papieren zakdoekjes;
• Alle gebruikte materialen worden dagelijks meerdere malen
gedesinfecteerd volgens de richtlijnen. Voor én tijdens het
evenement worden de deurklinken én toiletten elk uur gereinigd.
Dit geldt ook voor al het meubilair en de audiovisuele techniek.

•
•
•

•

TOBACCO Theater zorgt ervoor dat er zitplaatsen op 1,5 meter
afstand van elkaar ingericht worden.
TOBACCO Theater zorgt voor veilige looproutes die in de vorm
van heldere signing aangegeven wordt.
Techniek; In het geval dat er een revers microfoon wordt
gebruikt, wordt deze alleen bevestigd door de gebruiker zelf.
TOBACCO Theater zet tafelmicrofoons in voor wisselende gasten.
De setting wordt opgebouwd met ten minste 1,5 meter afstand.
Wanneer er catering wordt afgenomen, zorgt TOBACCO Theater
voor maximale hygiene en veilige uitgifte van etenswaren.

VOORBEREIDING
• Gasten zijn op de hoogte van de maatregelen van TOBACCO
Theater en dienen zich hieraan te houden.
• Gasten volgen te allen tijde de instructies van de
coronaverantwoordelijke & toezichthouders, zij zien toe op
naleving van de protocollen en richtlijnen.
MEDEWERKERS
• TOBACCO Theater geeft medewerkers de instructie om
gasten aan te spreken bij overtreding van de maatregelen.
De medewerkers zorgen voor naleving en handhaving van dit
protocol door eenieder die zich in het pand bevindt.
• Medewerkers zijn op de hoogte van de maatregelen van
TOBACCO Theater en dienen zich hieraan te houden.
• Medewerkers delen hun werkbenodigdheden niet met anderen
of desinfecteren deze voor overdacht.
• Medewerkers houden spullen, materieel en gereedschap
schoon. Bij voorkeur desinfecteren.
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