Bent u op zoek naar een
green key opnamestudio?

BLUEPOINT GREEN KEY STUDIO
De ideale plek voor uw digitale evenementen.

www.bluepoint.be
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BLUEPOINT BIEDT U EEN VAN
DE GROOTSTE GREEN KEY
PRODUCTIESTUDIO’S IN DE
REGIO BRUSSEL AAN
Wij stellen u een state-of-the-art infrastructuur ter beschikking voor
de opname en/of uitzending van uw :
-

Evenementen
Webinars
Interviews
Debatten
Keynotes
Prijsuitreiking
Bedrijfsvideo’s

In één woord, al uw videoprojecten!
De studio is uitgerust met professionele geluids-, video- en belichtingsapparatuur om aan
al uw digitale productie te voldoen. Het wordt vervolledig door een controlekamer, een
kleedkamer en een loungeruimte.
Wij begeleiden en adviseren u tijdens de hele productie, zodat u zich kunt concentreren op
de inhoud.
De studio is volledig uitgerust en klaar om op te nemen!
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FOTO’S
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Pre-production

ONZE AANPAK

-

BluePoint helpt u bij het ontwikkelen van het concept en de dynamische opzet
op basis van uw briefing.

-

Wij adviseren u over het verloop van het evenement
(intro, insert met namen van de sprekers, bumper, outro, muziek, jingle, ...)

-

Wij stellen u een bibliotheek van virtuele basissets ter beschikking die kunnen worden
aangepast met de kleuren van uw bedrijf.
Om uw marketingstrategie te optimaliseren, kan een aangepast high tech decor ontwikkeld
worden tegen een meerprijs.
De camera’s worden getrackt om een optimaal resultaat te garanderen.
Dit zal u toelaten om de notoriëteit van uw merk te verbeteren, uw reputatie te maximaliseren
en u te onderscheiden.

-

Wij analyseren de noden voor een passend meubilair om coherent te zijn met uw briefing.

-

Een gedetailleerd script wordt gedeeld met ons productieteam om een optimaal verloop van
de opnames te garanderen. Wij voorzien u van de basis script template.

-

Technische planning en een repetitie zijn essentieel voor het goede verloop van uw productie.

-

Verschillende cateringmogelijkheden zijn beschikbaar voor uw gasten en opnameteams.

-

Vertaling kan door BluePoint verzorgd worden indien nodig.

Productie
-

De studio is uitgerust met een opnameset van 70m² en omvat een kleedkamer
en een loungeruimte.

-

De snelle internetverbinding garandeert u een optimaal resultaat.

-

Het technisch team past het script aan na de repetitie en volgens uw behoeften.

Post-Productie
-

De opname kan in verschillende formaten verstuurd worden: ProRes HQ QuickTime,
ProRes 422 QuickTime, ProRes LT QuickTime voor alle formaten tot 4320p60.
H.265 High, H.265 Medium, H.265 Low voor alle progressieve formaten tot 4320p60.
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TECHNISCHE FICHE
MEDIA
VIDEO
-

1 Black Magic Design ATEM Constellation 8K videomixer
1 Skaarhoj Masterkey mengpaneel
5 Panasonic AW-UE150 PTZ camera’s met tracking en gemotoriseerde hoogtestatief
(extra camera’s optioneel)
1 PTZ-controller Skaarhoj
1 Skaarhoj RCP v2 kleurencontroller
1 controller voor Black Magic Design HyperDeck Extreme Control video recorder
3 Samsung QE55Q80TAL feedback schermen
1 Autoscript-prompt WP-IPSX

GELUID
-

1 Yamaha QL1 mengpaneel
6 ShureULXD1 zenders + DPA 6066 Subminature hoofdtelefoon
2 Shure ULXD2 handheld microfoons
1 Shure PSM-200 In Ear
1 Yamaha QL1 mengpaneel

LICHT
-

10 led 370W warm wit
2 led 740W warm wit (29.000 lm)
10 Fresnel projectoren 250W

IT
-

4 Dell Precision 3930 laptops voor MA3, vMix, Aximmetry, diffusie
(Zoom, Teams, ...)
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TECHNISCHE FICHE
STUDIO
-

100 m² studio
70 m² opnameset
Green key omgeving of zwarte of witte achtergrond
Akoestische panelen en geluidsisolatie op de vloer
1 kleedkamer
1 zithoek
Verschillende sets meubilair beschikbaar :
lessenaar, stoelen, lage tafels, hoge krukken en tafels, ...
en ander meubilair te huur

OPNAME
-

Versturen van RTMP signaal op alle platformen: FB live, Youtube,
Hopin, Vimeo Pro, LinkedIn, Teams, Zoom, Webex, Ga naar webinar, ...
Clevercast evenement platform:
Aanpasbare registratie pagina (velden en kleuren)
Aanpasbare evenement uitzendpagina
Statistieken verbinding
		Interactie :
		
Chat (indien evenement registratie vereist)
		
Vragen (via mailbox)
		Enquêtes
		
Andere optionele functies

INTERNET
-

Hoge snelheid verbinding
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“DIGITAL
TECHNOLOGY
ALLOWS US A MUCH
LARGER SCOPE TO
TELL STORIES….”
GEORGE LUCAS
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LOCATIE VAN
DE STUDIO
De green key opnamestudio van BluePoint Brussel bevindt zich in het
conferentiecentrum. Dit geeft u de mogelijkheid om uw opnames/uitzendingen te
combineren met live vergaderingen, conferenties of evenementen.
Het conferentiecentrum bevindt zich dicht bij de Europese wijk en de publieke
televisiestations.

BLUEPOINT BRUSSEL
A. REYERS LAAN 80
1030 BRUSSEL

GOOGLE MAPS
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ALTERNATIEF
TECH.LOUNGE
VIDEO RECORDING STUDIO

Wist u dat wij ook over een kleinere green key studio beschikken, die u bovendien
makkelijk zelf kan gebruiken?
Onze Tech.Lounge beschikt over een kleine opnamestudio die u kunt huren aan 300€/uur.
(375€/uur met technische assistentie)
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REFERENTIES
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BluePoint Brussel
A. Reyers Laan 80 | 1030 Brussel
Phone: +32 2 706 88 00
e-mail: marketing@bluepoint.be
www.bluepoint.be
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