
De meest veelzijdige studio locatie van Amsterdam 



STUDIO TECHNIEK
Video & Projectie
•   Projectiescherm | 52 meter x 8,75 meter
•   Videoprojectoren | 4 x 20k Panasonic projectoren
•   Video Server | D3 2x4 pro
Geluid
•   Geluid | Adamson line array PA (s10 / s119)
•   Geluidsmixer | Digico SD9
Licht
•   Spots | 16 x high end sola pro 1500 spot
•   Lichttafel | Roadhog 4  
Camera’s
•   Dome Camera’s | 3x ptz camera  
•   Camera live switcher | Panasonic AV-HS450E

•   Handheld camera 
Internet
•   Internet bandbreedte 400 MBPS up en down
Technische crew
•   Video operator
•   Camera Dome operator
•   Schakel technicus

•   Cameraman

De imposante theaterzaal leent zich perfect 
voor een studio opname. Door de grootsheid 
van de zaal in combinatie met het enorme 
scherm ontstaat een uniek decor. Of het 
nu gaat om een presentatie, TV-opname, 
awardshow of artistieke performance, dankzij 
de aanwezige faciliteiten is de zaal flexibel 
te gebruiken. De zaal beschikt over 1100 
stoelen. Wanneer de overheidsmaatregelen 
het toelaten kan zaalpubliek op verantwoorde 
wijze aanwezig zijn.

PRIJZEN

Bovenstaande kosten zijn inclusief: 
•   Huur theaterzaal
•   Schoonmaakkosten
•   Basismeubilair
•   Koffie, thee en water voor de crew
•   Drie parkeerplekken
•   Coronamanager

TEGEN MEERPRIJS
•   Crew catering gedurende het evenement

VIDEO IMPRESSIE
Brainwash tv programma
Baker Tilly Ondernemerscollege

Product Up | Scaleup conference

      2 uur                     4 uur                  8 uur  

€ 4.950,00            € 7.650,00          € 11.565,00



STUDIO
LIVESTREAM

TECHNIEK
Video & Projectie
•   Projectiescherm | 52 meter x 8,75 meter
•   Videoprojectoren | 4 x 20k Panasonic projectoren
•   Video Server | D3 2x4 pro
•   Zoom wall
Licht & Geluid
•   Geluid | Adamson line array PA (s10 / s119)
•   Geluidsmixer | Digico SD9
•   Spots | 16 x high end sola pro 1500 spot
•   Lichttafel | Roadhog 4  
Camera’s
•   Dome Camera’s | 3x ptz camera  
•   Camera live switcher | Panasonic AV-HS450E
•   Handheld camera
Internet
•   Internet bandbreedte 400 MBPS up en down
Technische crew
•   Video operator
•   Camera Dome operator
•   Schakel technicus
•   ZOOM technicus

•   Cameraman

Theater Amsterdam beschikt over alle 
faciliteiten en kennis om vanuit de studio 
een livestream event te faciliteren. Dankzij 
de enorme internet bandbreedte, meerdere 
camera’s en een netwerk van professionele 
regisseurs kunnen wij ervoor zorgen dat uw 
presentatie of show optimaal binnenkomt 
bij het thuispubliek! Door het thuispubliek, 
met behulp van ZOOM of een ander 
videoplatform, op het imposante scherm te 
projecteren voegen we een extra dimensie 
toe aan uw online event.

PRIJZEN

Bovenstaande kosten zijn inclusief: 
•   Huur theaterzaal
•   Schoonmaakkosten
•   Basismeubilair
•   Koffie, thee en water voor de crew
•   Drie parkeerplekken.
•   Corona manager

TEGEN MEERPRIJS
•   Crew catering gedurende het evenement

VIDEO IMPRESSIE
Topvrouw van het jaar

      2 uur                     4 uur                  8 uur  

€ 5.700,00            € 8.775,00          € 13.175,00



STUDIO
FOYER/ VIDE

TECHNIEK
•   1x ptz camera  | Panasonic AW-UE100KEJ
•   Camera live switcher | Panasonic AV-HS450E

•   Internet bandbreedte 400 MBPS up en down

PRIJZEN

Bovenstaande kosten zijn inclusief: 
•   Huur Vide of Foyer
•   Schoonmaakkosten
•   Basismeubilair
•   Koffie, thee en water voor de crew 
•   Drie parkeerplekken
•   Corona manager

Is de theaterzaal te groot en bent u juist op 
zoek naar een kleine studio setting? Dan 
richten wij de Foyer of de Vide in voor uw 
opnames. Doordat deze ruimtes zich in het 
voorgebouw bevinden heeft u automatisch 
een natuurlijke lichtinval en het IJ als 
prachtig achtergronddecor.

TEGEN MEERPRIJS
•   Handheld camera (+ cameraman)
•   Crew catering gedurende het evenement
•   Voor eeen studio setting in de Black Box is extra   
    verlichting nodig. We bespreken graag de
    mogelijkheden tijdens een intake

VIDEO IMPRESSIE
Hillsong

      2 uur                     4 uur                  8 uur  

€ 1.250,00            € 1.875,00          € 2.500,00



SHORT MEETING
THEATERZAAL

 

TECHNIEK
Video & Projectie
•   Projectiescherm | 52 meter x 8,75 meter
•   Videoprojectoren | 4 x 20k Panasonic projectoren
•   Video Server | D3 2x4 pro
Licht & Geluid
•   Geluid | Adamson line array PA (s10 / s119)
•   Geluidsmixer | Digico SD9
•   Spots | 16 x high end sola pro 1500 spot
•   Lichttafel | Roadhog 4  
Internet
•  Internet bandbreedte 400 MBPS up en down
Technische crew
•    Videoperator 
•   Algemeen technicus

PRIJZEN

Dagdeel - 4 uur
Aantal       Prijs p.p.     Toaal

Ook voor een korte meeting, bijeenkomst, 
onderwijscollege of showprogramma kunt 
u terecht bij Theater Amsterdam. Dankzij 
de standaard features in onze theaterzaal 
kunt u voor een aantrekkelijke basisprijs 
gebruik maken van deze ruimte. In deze 
grote zaal zijn coronamaatregelen goed te 
waarborgen.

Dag - 8 uur

Aantal       Prijs p.p.     Toaal

Bovenstaande kosten zijn inclusief: 
•   Locatiehuur Theaterzaal &  Foyer  
•   Schoonmaakkosten
•   Corona manager
•   Basis meubilair. Afhankelijk van het aantal gasten       
     of COVID-19 proof maatregelen is inhuur van extra     
     meubilair tegen meerkosten wellicht nodig

TEGEN MEERPRIJS
•   Catering: lunch | borrel |  break bites | drinks
•   Livestream opties

30 pax       € 50,00        € 1.350,00

50 pax     € 45,00        € 2.250,00  

100 pax     € 40,00        € 4.000,00

150 pax     € 35,00        € 5.250,00

200 pax     € 30,00        € 6.000,00               

30 pax        € 70,00       € 2.100,00

50 pax      € 65,00       € 3.250,00

100 pax      € 60,00       € 6.000,00

150 pax     € 55,00        € 8.250,00

200 pax      € 50,00       € 10.000,00                 



SMALL MEETING
FOYER/ VIDE

PRIJZEN

    4 uur        8 uur

Bovenstaande kosten zijn inclusief:
•   Locatiehuur Foyer of Vide
•   Koffie, thee en water
•   Schoonmaakkosten
•   Corona manager
•   Basis meubilair. Afhankelijk van het aantal gasten      
    of COVID-19 proof maatregelen is inhuur van      
    extra meubilair  tegen meerkosten wellicht nodig
•    65 inch LCD Scherm
•    Flipover

TEGEN MEERPRIJS
•   Catering: lunch | borrel | break bites | drinks
•   Extra AV ondersteuning

Biedt u (thuis)kantoor te weinig ruimte 
in verband met de huidge COVID-19 
maatregelen? Dan bent u bij ons van 
harte welkom. Voor gezelschappen tot 30 
personen kunt u gebruik maken van de Foyer 
of Vide in het voorgebouw. Deze ruimtes zijn 
flexibel en naar uw wensen in te richten.

Tot 10 pers.          € 35,00       € 50,00

11 - 20 pers.   € 32,50       € 47,50

21 - 30 pers.  € 30,00       € 45,00
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