
HYBRIDE & ONLINE 
EVENEMENTEN 



VERGROOT UW
BEREIK

Uw webcast tussen de bijzondere auto’s in het Louwman 
Museum; de plek waar meer dan 130 jaar vooruitgang, 

innovatie en design zichtbaar vertegenwoordigd is in een 
unieke collectie van 275 pronkstukken uit de geschiedenis van 

de automobiel.



COMPLEET 
VERZORGD

In deze tijd waar fysiek bij elkaar komen niet mogelijk is, zijn online 
evenementen de manier om in contact te blijven met uw relaties en 
medewerkers.

In het Louwman Museum zijn volop mogelijkheden voor het faciliteren van 
online evenementen. In samenwerking met onze AV partner Rena 
Productions bieden wij een compleet pakket om u volledig te ontzorgen.

We bieden een event platform waar de livestream en alle informatie 
samenkomt. Het platform biedt mogelijkheden voor break-out sessies, 
sprekers die inbellen, rondetafelgesprekken en interactie.

We bespreken graag met u uw wensen en onze mogelijkheden.



RUIMTES & 
ARRANGEMENTEN

Een aantal ruimtes in het Louwman Museum hebben de mogelijkheid voor 
een professionele opstelling met camera’s, licht, geluid en schermen voor 
een hybride of online event.

Videovergadering in de Spijker en Bentley zaal

De Spijker en Bentley zaal zijn perfecte ruimtes voor een 
videovergadering.

De kosten voor zaalhuur zijn:
- Dagdeel (max 4 uur): € 295,-
- Hele dag (max 8 uur): € 450,-

Inclusief:
- Huur Spijker of Bentley zaal 
- Videovergadersysteem incl. camera en microfoon – plug & play
- Begeleiding van duty manager



Hybride/online evenement in het Theater en de Toyoda zaal

Het Theater en de Toyoda zaal zijn zeer geschikt voor een hybride event en/of een studio omgeving. We bieden twee arrangementen.
Een basispakket met alle benodigde basis zaken die nodig zijn voor een hybride of online evenement en een uitbreiding op het basispakket. Het uitgebreide pakket 
bestaat uit extra bewegende camera’s voor een meer dynamischer evenement. Er kan ook geschakeld worden naar andere personen die uitzenden via een eigen 
video verbinding.

Basispakket: € 2.750,-

Inclusief
- Begeleiding van duty manager 
- Livestream in standaard livestream omgeving

o Interactie via chat, polls en Q&A
o Webpagina met de mogelijkheid tot plaatsen van een logo.
o 2x Remote PTZ bewegende 4K camera 
o laptop t.b.v. PowerPoint
o afleesmonitor
o aftelklok
o Recording

- Licht
o Basis set verlichting

- Geluidsapparatuur
o 2x draadloze headset
o 2x draadloze handheld

- Projectiescherm
- Twee technici die de livestream begeleiden
- Advies over de juiste manier van uitzenden

Meerprijs uitbreiding basispakket:  € 1.500,-

Extra’s:
- Livestream in standaard livestream omgeving

o Low latency stream 
o Extra Remote PTZ bewegende 4K camera 
o Remote controller t.b.v. camera’s
o Laptop t.b.v. video instarts
o Videoregie t.b.v. livestream
o Videoregie t.b.v. schakelen, videoinstarts, PowerPoint en 

inbellers
o Videoverbinding mogelijk met een andere locatie (inbellen) 

- Licht
o LED RGBA uplighters
o LED RGBA tegenlicht

- Extra technicus voor begeleiding livestream

Bovenstaande arrangementen zijn exclusief zaalhuur en meubilair. We maken hiervoor een speciale prijs op maat. Er zijn diverse mogelijkheden voor het meubilair voor de studio setting en voor de decors.





Online evenement in Bibliotheek, Museumplein of Great Hall

De Bibliotheek, het Museumplein en de Great Hall bieden een perfect decor 
voor een online event (interview/tafeldebat).

De kosten voor een alle benodigde zaken die nodig zijn voor een online 
evenement komen op € 3.250,-

Inclusief:
- Begeleiding van duty manager 
- Livestream in standaard livestream omgeving

o Interactie via chat, polls en Q&A
o Webpagina met de mogelijkheid tot plaatsen van een logo.
o 3x Remote PTZ bewegende 4K camera 
o Recording

- Licht
o Basis set filmverlichting

- Geluidsapparatuur t.b.v livestream
o 2x headset

- Projectiescherm
- Twee technici die de livestream begeleiden
- Advies over de juiste manier van uitzenden

Exclusief:
- Zaalhuur – we maken een speciale prijs op maat
- Meubilair voor studio setting - er zijn diverse opstellingen en decors 

mogelijk 




