ONLINE
EVENEMENTEN

BEREIK
UW RELATIES EN MEDEWERKERS
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 vele mogelijkheden voor het
faciliteren van uw online evenement. In samenwerking met onze
AV partner Rena Productions bieden wij complete pakketten
aan om u volledig te ontzorgen.

De pakketten zijn inclusief professionele camera’s, audiofaciliteiten,
studio verlichting, LCD schermen en technische assistentie.
Hieronder bieden wij u een overzicht van de mogelijkheden.
Uiteraard kunnen deze altijd aangepast en uitgebreid worden
aan de hand van uw wensen.

OVERZICHT
PLUG & PLAY PAKKETTEN
LOUWMAN MUSEUM

Basis

Uitgebreid

Premium

€2.950,00 excl. BTW

€3.950,00 excl. BTW

€5.250,00 excl. BTW

Huur studio
Extra crew ruimte
Statafel met kruk
Studio tafel & slimframe
Duty manager

TECHNIEK

1 vaste camera en 1 remote camera
1 vaste camera en 2 remote camera
1 vaste camera en 3 remote camera’s
Videoregie en opname
Video- en camera regie en opname
Geluid, microfoons en verlichting
2 LCD schermen
3 LCD schermen
Geluidstechnicus
Camera / schakeltechnicus

Lokale schakeltechnicus
Eén vaste presentatie
Meerdere presentaties mogelijk

Plug & play basis
Louwman Museum:
• Huur van de plug & play studio
• Extra ruimte voor de crew
• Statafel met kruk
• Begeleiding duty manager
Techniek:
• 1 vaste camera
• 1 remote camera
• Videoregie en opname
• Geluid, microfoons & verlichting
• 2 LCD schermen
• 2 pax technische ondersteuning (max 5 uur)
• Mogelijkheid tot één vaste presentatie

Prijs vanaf €2.950,00 excl. BTW

Plug & play uitgebreid
Louwman Museum:
• Huur van de plug & play studio
• Extra ruimte voor de crew
• Tafel voor 5 personen
• Slimframe (optioneel customized doek)
• Begeleiding duty manager
Techniek:
• 1 vaste camera
• 2 remote camera’s
• Video- en camera regie en opname
• Geluid, microfoons & verlichting
• 2 LCD schermen
• 2 pax technische ondersteuning (max 5 uur)
• Mogelijkheid tot één vaste presentatie

Prijs vanaf €3.950,00 excl. BTW

Plug & play premium
Louwman Museum:
• Huur van de plug & play studio
• Extra ruimte voor de crew
• Tafel voor 5 personen
• Slimframe (optioneel customized frame)
• Begeleiding duty manager
Techniek:
• 1 vaste camera
• 3 remote camera’s
• Video- en camera regie en opname
• Geluid, microfoons & verlichting
• 3 LCD schermen
• 3 pax technische ondersteuning (max 5 uur)
• Meerdere presentaties mogelijk

Prijs vanaf €5.250,00 excl. BTW

OVERZICHT
THEATER PAKKETTEN & FLEXIBEL PAKKET
LOUWMAN MUSEUM

Theater set basis

Theater set uitgebreid

Flexibel pakket

€3.950,00 excl. BTW

€5.750,00 excl. BTW

€4.450,00 excl. BTW

Huur ruimte
Extra crew ruimte
Statafel met kruk
Duty manager

TECHNIEK

Projectiescherm met full HD projector
1 vaste camera en 1 remote camera’s
1 vaste camera en 2 remote camera’s
Afleesmonitor en aftelklok
Video- en camera regie en opname
Geluid, microfoons en verlichting
2 LCD schermen
Geluidstechnicus
Camera / schakeltechnicus
Lokale schakeltechnicus
Eén vaste presentatie

Meerdere presentaties mogelijk

Theater set basis
Louwman Museum:
• Huur van het Theater
• Extra ruimte voor de crew
• Statafel met kruk
• Begeleiding duty manager
Techniek:
• Projectiescherm met full HD projector
• Afleesmonitor & aftelklok
• 1 vaste camera
• 1 remote camera
• Video- en camera regie en opname
• Geluid, microfoons & verlichting
• 2 pax technische ondersteuning (max 5 uur)
• Mogelijkheid tot één vaste presentatie

Exclusief banners en decoratie
Prijs vanaf €3.950,00 excl. BTW

Theater set uitgebreid
Louwman Museum:
• Huur van het Theater
• Extra ruimte voor de crew
• Statafel met kruk
• Begeleiding duty manager
Techniek:
• Projectiescherm met full HD projector
• Afleesmonitor & aftelklok
• 1 vaste camera
• 2 remote camera
• Video- en camera regie en opname
• Geluid, microfoons & verlichting
• 3 pax technische ondersteuning (max 5 uur)
• Meerdere presentaties mogelijk

Exclusief banners en decoratie
Prijs vanaf €5.750,00 excl. BTW

Flexibel pakket
Louwman Museum:
• Huur van de Great Hall, Bibliotheek of Museumplein
• Extra ruimte voor de crew
• Begeleiding duty manager
Techniek:
• 1 vaste camera
• 2 remote camera
• Video- en camera regie en opname
• Geluid, microfoons & verlichting
• 2 LCD schermen
• 2 pax technische ondersteuning (max 5 uur)
• Mogelijkheid tot één vaste presentatie

Exclusief meubilair (vast meubilair in de Bibliotheek wel inclusief)

Prijs vanaf €4.450,00 excl. BTW

Inclusief in alle arrangementen
Livestream en platformen:
• Er kan verbinding worden gemaakt met alle platformen
• T.b.v. uitzending: Youtube, Vimeo, Twitch of Facebook
• T.b.v. interactie: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet of Skype
• Andere platformen zijn uiteraard ook mogelijk
Opname:
• Inclusief HD opname van de uitzending
• Met terugkijklink of downloadlink
Wij assisteren graag met het maken van de juiste keuze.

CULINAIRE
BOXEN
Het Louwman Museum biedt samen met onze huiscateraar House
of Lords verschillende culinaire boxen aan. Deze boxen kunnen
naar wens worden samengesteld en zijn altijd vers en van hoge
kwaliteit.
Tijdens uw online evenement kunnen de boxen naar de
deelnemers thuis verstuurd worden. Voor de crew op locatie
kunnen wij catering voorzien, inclusief lunch bags.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden die aansluiten
op uw persoonlijke wensen.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de geldende
RIVM Covid-19 maatregelen.

MAAK EEN
PROEFRIT
We nodigen u uit om zelf een kijkje te komen nemen
in ons bijzondere museum. Bel of mail ons voor een afspraak.
Heeft u hulp nodig bij de creatieve invulling van uw evenement?
Ook daar helpen we u graag mee!
Het is tevens mogelijk om een virtuele rondleiding te
doen. Onze event managers staan klaar om u online
rond te leiden door het museum.
Leidsestraatweg 57
2594 BB Den Haag

Tel. +31(070) 304 73 73
evenementen@louwmanmuseum.nl
www.louwmanmuseum.nl

