
Basis Compleet Luxe Hybride (live en online)

Locatie  Kunstmin/Energiehuis  Kunstmin/Energiehuis Kunstmin/Energiehuis Kunstmin/Energiehuis

Tijdsduur
3 uur in/uit
Eventuele extra tijd afgerekend per 30 minuten

4 uur in/uit
Eventuele extra tijd afgerekend per 30 minuten

4 uur in/uit
Eventuele extra tijd afgerekend per 30 minuten

Geen maximum, tijden in overleg

Livestreamopties HD livestream via YouTube
De streamlink dient zelf te worden
aangemaakt

HD livestream via YouTube
Mogelijk met (chat)interactie
De streamlink wordt aangemaakt in overleg

HD livestream op platform naar keuze
De streamlink wordt aangemaakt in overleg

HD livestream op platform naar keuze
De streamlink wordt aangemaakt in overleg

Personeel vanuit
organisator

Sprekers zijn live aanwezig 
Achter de schermen zijn 2 werkplekken 
beschikbaar voor de organisatie

Sprekers zijn live aanwezig 
Achter de schermen zijn 4 werkplekken 
beschikbaar voor de organisatie 
1 spreker kan gelijktijdig worden ingebeld 
(maximaal 2)

Sprekers zijn live aanwezig 
Achter de schermen zijn 6 extra werkplekken 
beschikbaar voor de organisatie
2 sprekers kunnen gelijktijdig worden ingebeld 
(maximaal 4)

Publiek aanwezig 
Tot maximaal 30 personen

Personeel vanuit
Kunstmin

2 technici 
(video en audio)

4 technici 
(video, content, audio en licht)

5 technici 
(video, regie, content, audio en licht)

1 verantwoordelijke Dutymanager, 5 technici 
(video, regie, content, audio en licht) 
Eventueel inzet extra personeel 

Apparatuur 1 HD camera, 2 draadloze microfoons, zaallicht 
Alle benodigde hard- en software

3 HD camera’s, 4 draadloze microfoons, 
statisch licht op maat, afkijkmonitor, 
afluisterspeakers, extra monitor in beeld 
Alle benodigde hard- en software

3 HD camera’s, 6 draadloze microfoons, 
lichtontwerp op maat, 2 afkijkmonitors, 
afluisterspeakers, extra monitor in beeld 
Alle benodigde hard- en software

3 HD camera’s, draadloze microfoons, 
lichtontwerp op maat, 2 afkijkmonitors, 
projectiepakket, afluisterspeakers, 
extra monitor in beeld 
Alle benodigde hard- en software. 
Eventueel inzet extra personeel

Presentatie-
software

Geen externe presentatiesoftware 1 extern presentatiemiddel 
zoals Mentimeter, PowerPoint of video, 
aangeleverd door organisatie

2 externe presentatiemiddelen
zoals Mentimenter, PowerPoint of video,
aangeleverd door organisatie en waar nodig 
bewerkt door Kunstmin

Verschillende externe presentatiemiddelen 
zoals Mentimenter, PowerPoint of video,
aangeleverd door organisatie en waar nodig 
bewerkt door Kunstmin

Horeca Koffie, thee en water onbeperkt verkrijgbaar in de Artiestenfoyer

Parkeren Uitrijkaarten voor parkeergarage Energehuis vooraf te reserveren à € 11,50 per uitrijkaart. 
De parkeergarage ligt op 5 minuten loopafstand. Laden en lossen voor het gebouw is mogelijk.

Resultaten Link naar livestreamvideo op YouTube Link naar livestreamvideo op YouTube
Opnames na afloop beschikbaar via WeTransfer

Link naar livestreamvideo op gekozen platform
Bewerkte opnames na afloop beschikbaar via 
WeTransfer

Link naar livestreamvideo op gekozen platform
Bewerkte opnames na afloop beschikbaar via 
WeTransfer

RIVM-proof

Prijs vanaf € 1.295,00 € 2.995,00 € 4.795,00 op aanvraag

STREAMINGOPTIES KUNSTMIN


