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STUDIO’S 
AALSMEER
Voor iedere gelegenheid een 
passende locatie en sfeer.
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10 TOT 3.000 PERSONEN
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_____________________________
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THEATER

19
,6
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et

er

30,6 meter

Professioneel geoutilleerd en 
inspirerend van sfeer

CAPACITEIT 

800 stoelen 

_____________________________

FACILITEITEN 

220m2 beweegbare LED panelen* 
Podium 14 x11 meter

* Tips en specificaties op pagina 32

Dagvoorzitter 

Een dagvoorzitter leidt gesprekken in goede ba-

nen, zorgt voor de juiste toon bij uw event en kan 

aan een bestaand concept een compleet nieuwe 

impuls geven. Ideaal voor bijvoorbeeld congressen 

en jaarvergaderingen.   

LED-scherm 

De imposante LED-schermen geven een geheel 

nieuwe dimensie aan (product)presentaties. Als 

decor, video-wall, live-verbinding of interactie-ve 

muur. De mogelijkheden zijn eindeloos. We 

informeren u graag en kunnen u assisteren bij het 

creëren van content. (Bekijk ook bijlage “220m2 

LED op pagina 32). 

IDEEËN EN INSPIRATIE
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THE CLUB

Een spannende en karaktervolle 
cabaretclub in New Yorkse stijl

CAPACITEIT 

Receptie
150 personen

Diner 
120 personen

Buffet 
150 personen

*Theater
120 personen

_____________________________

FACILITEITEN 

Bar
Podium 8x4 meter

*Standaard opstelling

25,5 meter

9,
6 

m
et

er

Workshops

Bent u op zoek naar een locatie die u de mogelijk 

geeft écht in contact te komen met uw gasten en 

waarbij interactie en betrokkenheid van belang 

is? The Club is een intieme en originele setting 

voor het houden van bijvoorbeeld workshops.   

IDEEËN EN INSPIRATIE

Stand-up comedy

The Club is ingericht als echte New Yorkse 

comedy club, waar de maandelijkse comedy 

avonden een begrip zijn geworden.

Aan uw evenement een tailor-made lachkick toe-

voegen? Dat kan!  We informeren u graag over de 

mogelijkheden. 

76



BIG APPLE

Een imposante 
entertainmenttempel naar 

Amerikaans voorbeeld

CAPACITEIT

*Receptie
1500 personen 

Diner 
600 personen

Buffet 
1000 personen

Theater 
200 personen

_____________________________

FACILITEITEN 

3 Bars 
Showtrap

Podium 8 x 4 meter

*Standaard opstelling

38 meter

17
,5

 m
et

er

IDEEËN EN INSPIRATIE

Entertainment

Feestelijke gelegenheden worden extra feestelijk 

met passend entertainment. Afhankelijk van de 

gewenste sfeer en het thema kunnen we 

dansers, zangers of zelfs een dinnershow 

arrangeren. Neem voor meer informatie contact 

met ons op.

Themafeest 

Organiseert u een feest met een speciaal thema 

of voor een bijzondere gelegenheid? Met behulp 

van bijzondere en passende decoraties verandert 

deze locatie in bijvoorbeeld Central Park, een luxe 

cruiseschip of Gotham City. 

38 meter

Seated dinner 

De Big Apple is de locatie om met een gezelschap 

tot max. 600 personen te dineren. Met uitzicht 

op Amerikaanse taferelen geniet u van een 

heerlijk 3- of 4-gangen diner. 

VIP bovenverdieping 

Op de eerste verdieping van de Big Apple heeft u 

vanaf de Brooklyn Bridge een prachtig uitzicht op 

de zaal. Dit deel van de Big Apple is ideaal om als 

VIP- of lounge gedeelte in te richten.   

17
,5

 m
et

er

Big Apple
Beneden

Big Apple Boven

98



DOWNTOWN

Groots in mogelijkheden en 
tegelijk een intieme sfeer

CAPACITEIT

Receptie
250 personen

*Diner
180 personen

Buffet
180 personen

Theateropstelling
100 personen 

_____________________________

FACILITEITEN

Bar
Podium

*Standaard opstelling

23,6 meter

12
,5
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et

er

Party band

Downtown transformeert in een handomdraai 

van formele setting tot feestelijke ruimte. De 

dansvloer stroomt snel vol wanneer de grootste 

80’s en 90’s hits uit de speakers klinken. 

Wijnbar

Voor wijnliefhebbers of voor een classy touch aan 

uw programma maakt een mobiele wijnbar met 

de mooiste wijnen direct sfeer. We maken een se-

lectie op basis van streken, druifsoorten of andere 

specifieke voorkeuren. 

Mainstreet

Aansluitend op Downtown bevindt zich 

Mainstreet. Een gezellig ‘straatje’ dat bijvoorbeeld 

ingericht kan worden met culinaire versnaperin-

gen, merchandise of een fotohoek. We informeren 

u graag over de mogelijkheden de diverse ruimtes 

te combineren.

Voor evenementen vanaf 300 personen, kan een 

combinatie met bijvoorbeeld de Pianobar of The 

Club verschillende sferen en activiteiten mogelijk 

maken.

IDEEËN EN INSPIRATIE
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PIANOBAR

Een luxe en warme uitstraling 
voor exclusieve gelegenheden

CAPACITEIT

Receptie
150 personen

*Diner
115 personen

Buffet
130 personen

Theater
100 personen

_____________________________

FACILITEITEN 

Bar
Podium met vleugel

*Standaard opstelling

15,2 meter

13
,3

 m
et

er

Live muziek

De Pianobar heeft een uitstekende akoestiek. Cen-

traal in de Pianobar vindt u een grote vleugel. Van 

rustige klassieke stukken tot jazzy sounds, met 

live muziek komt deze stijlvolle ruimte het meest 

tot haar recht. 

Mainstreet

Aansluitend op de Pianobar bevindt zich 

Mainstreet. Een gezellig ‘straatje’ dat bijvoorbeeld 

ingericht kan worden met culinaire versnaperin-

gen, merchandise of een fotohoek. We informeren 

u graag over de mogelijkheden de diverse ruimtes 

te combineren.

Luxe voorontvangst 

Heeft u een programma in het Theater of de Big 

Apple en wilt u uw gasten verwelkomen met een 

welkomstdrankje en aperitief? De Pianobar leent 

zich bij uitstek voor een luxe voorontvangst.

IDEEËN EN INSPIRATIE
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HOEK VAN 
HOLLAND

Een authentiek Hollands bruin 
café; traditioneel ingericht met 
een echt Nederlands karakter.

CAPACITEIT

Receptie 
175 personen

*Diner
100 personen

Buffet
175 personen

Theater
100 personen

_____________________________

FACILITEITEN

Standaard licht en geluid
Bars

Podium

*Standaard opstelling

矱

矱

矱

矱

䐀漀漀爀最愀渀最
吀栀攀愀琀攀爀

ヱ

䴀愀椀渀猀琀爀攀攀琀

䔀渀琀爀攀攀

䐀漀漀爀最愀渀最 
䐀愀渀猀 攀渀琀爀攀攀⼀
匀琀甀搀椀漀 㔀

䠀伀䔀䬀 嘀䄀一 
䠀伀䰀䰀䄀一䐀
        䈀愀爀

矱      䐀漀漀爀最愀渀最

           一漀漀搀甀椀琀最愀渀最

ヱ       倀漀搀椀甀洀

ð

14,7 meter

16
,9

 m
et

er

Hollandse meezingers

In het bruin café staat altijd muziek aan, waarbij 

de grootste Hollandse knallers de revue passeren. 

Wanneer de stembanden zijn opgewarmd zal het 

feest met een live-act echt los gaan!   

Amsterdamse barvrouw 

Barvrouwen zijn er in alle soorten en maten, 

maar een echt Hollands feestje, vraagt om een 

ras-Amsterdammer. Onze barvrouw brengt mooie 

verhalen en Amsterdamse gezelligheid!  

Borrel

Bier en... juist: bitterballen. Een borrel inclusief 

bitterballen is altijd populair. Hoek van Holland is 

een gezellige feestlocatie en ook ideaal om na een 

breder programma in informele setting met 

elkaar ‘een afzakkertje’ te nemen.   

Theater 

Door de directe doorgang kan vanuit het Theater 

een mooie combinatie worden gemaakt met 

Hoek van Holland. 

IDEEËN EN INSPIRATIE

1514



MAINSTREET

Een gezellig straatje die de 
verschillende ruimtes met elkaar 

verbindt.

CAPACITEIT

Receptie
50 - 400 personen

_____________________________

FACILITEITEN

Standaard licht
2 Bars*

33 meter

34
,7

5 
m

et
er

*Waarvan 1 uitgifte bar

Live Cooking  

Wilt u van de culinaire invulling ook een ‘live’-mo-

ment maken? Met verschillende foodstations wor-

den diverse wereldgerechten ter plaatse bereid. 

Bovendien maken heerlijke geuren de beleving 

compleet. Wat ruikt er nu lekkerder dan pure spe-

cerijen en vers bereide gerechten? 

Greenscreen 

Wilt u uw bezoekers een blijvende herinnering 

meegeven? Met behulp van een green screen 

plaatst u foto’s op iedere (branded) achtergrond. 

Het kan een leuke afwisseling zijn op een vaste 

fotograaf en met achtergronden en/of accessoires 

een vrolijke activiteit.  

Foodstations

Foodtrucks zijn ontzettend populair. Mainstreet 

biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van 

minimaal 3 foodstations, ieder met een eigen 

thema en die werken met biologische 

specialiteiten. 

IDEEËN EN INSPIRATIE

= Mainstreet

1716



TAPASBAR
Een neutrale locatie met 

kleine keuken die zich graag 
laat stylen - van eenvoudige 

snackcorner tot real American 
Diner. 

CAPACITEIT

Receptie
50 personen

*Diner
40 personen

Buffet
50 personen

Theater
40 personen

_____________________________

FACILITEITEN

Standaard licht
Snackbar

*Standaard opstelling

8 meter

12
 m

et
er

Kids corner

Organiseert u een evenement voor het hele gezin? 

De Tapasbar is ideaal voor verschillende creatieve 

activiteiten met kinderen. Ze kunnen zich bij-

voorbeeld laten schminken als prinses of piraat, 

uitgebreid knutselen of een kinderkookworkshop 

volgen.   

IDEEËN EN INSPIRATIE

Snacks

De Tapasbar is uitgerust met een kleine keuken 

die ook kan fungeren als snackbar. Ideaal voor 

kleine gelegenheden, waarbij een warme snack 

gewenst is.

American Diner

Is it tme to rock ‘n roll? Onze stylisten toveren de 

tapasbar eenvoudig om tot klassieke American 

Diner.  Een Jukebox, Amerikaanse snacks en een 

cadillac in de achtergrond maken de sfeer com-

pleet.  

1918



STUDIO 1
Uw bijeenkomst in de 

televisiestudio van: 
Miljoenenjacht, 1 tegen 100, So 

you think you can dance, Junior 
Songfestival, De Jongens tegen 

de Meisjes en meer..

CAPACITEIT

*Receptie
3500 personen

Theater
1900 personen

_____________________________

FACILITEITEN

Kleedkamers

*Standaard opstelling

35 meter

61
m

et
er

Presentator
In Studio 1 is televisiegeschiedenis geschreven en 
worden nog steeds verschillende programma’s 
opgenomen of live uitgezonden. Een presentator 
met televisieachtergrond maakt van Studio 1 een 
unieke evenementenlocatie met televisiethema.  

Concert
Live muziek voor een groot publiek? Studio 1 is de 
grootste concertlocatie van Studio’s Aalsmeer. 
Met een podium en artiest wordt Studio 1 een con-
certhal met industriële look. 

Flexibele ruimte 
Wilt u in Studio 1 diverse ruimtes maken? Ook dat 
is mogelijk. We assisteren graag bij het maken van 
een passende verdeling en de aankleding. 

Joop v/d Ende foyer 
Wilt u voor uw feest of bijeenkomst een exclu-
sief ontvangst? Met de Joop van den  Ende foyer 
beschikt u over uw eigen entree en foyer exclusief 
voor uw gebruik. De marmeren vloer geeft de 
foyer een luxe uitstraling. Op de wanden komen 
historische momenten uit de televisiegeschiede-
nis van Studio’s Aalsmeer terug, zodat uw gasten 
zich direct in de televisiewereld wanen.

IDEEËN EN INSPIRATIE

21
,8

 m
et

er
39

,5
 m

et
er

27,3 meter

hoogte: 
10,3 meter

dak - laagste punt:
9 meter
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STUDIO 5

Een dansstudio met een 
veelzijdig karakter

CAPACITEIT

*Receptie
 600 personen

Theater
350 personen

_____________________________

FACILITEITEN

Kleedkamer
Visagieruimte

Standaard licht en geluid

_____________________________

TYPE VLOER

Houten dansvloer

*Standaard opstelling

18 m
eter

29 meter

Dansworkshop

Studio 5 is voorzien van een professionele dans-

vloer. Deze studio is het decor geweest van diverse 

dansfeesten en internationale danswedstrijden. 

Op een creatieve wijze werken aan samenwer-

king, of ‘partnering’ zoals het in de danswereld 

wordt genoemd, kan met een dansworkshop.   

Joop v/d Ende foyer 

Wilt u voor uw feest of bijeenkomst een exclu-

sief ontvangst? Met de Joop van den  Ende foyer 

beschikt u over uw eigen entree en foyer exclusief 

voor uw gebruik. De marmeren vloer geeft de 

foyer een luxe uitstraling. Op de wanden komen 

historische momenten uit de televisiegeschiede-

nis van Studio’s Aalsmeer terug, zodat uw gasten 

zich direct in de televisiewereld wanen.

IDEEËN EN INSPIRATIE

21 meter

7.7
5 

m
et

er
9.

5 
m

et
er

2322



STUDIO 6

Uw evenement in de studio van 
het wereldberoemde programma 

‘Big Brother’

CAPACITEIT

*Receptie
800 personen

Diner
280 personen

Buffet
350 personen

Theater
350 personen

_____________________________

FACILITEITEN

Standaard licht en geluid

*Standaard opstelling

28
 m

et
er

32 meter

Joop v/d Ende foyer 

Wilt u voor uw feest of bijeenkomst een exclu-

sief ontvangst? Met de Joop van den  Ende foyer 

beschikt u over uw eigen entree en foyer exclusief 

voor uw gebruik. De marmeren vloer geeft de 

foyer een luxe uitstraling. Op de wanden komen 

historische momenten uit de televisiegeschiede-

nis van Studio’s Aalsmeer terug, zodat uw gasten 

zich direct in de televisiewereld wanen.

Concerten 

Is de Big Apple te klein en is Studio 1 te groot? Dan 

biedt Studio 6 de ideale oplossing voor bijvoor-

beeld een concert of feest. U kunt de ruimte 

geheel naar eigen wens inrichten.   

Beurs 

Studio 6 is met zijn industriële uitstraling ideaal 

als beursruimte

IDEEËN EN INSPIRATIE
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WHIMMEY’S

Vroeger was dit ‘stamkroeg’ van 
alle televisiemedewerkers

CAPACITEIT

*Receptie 
50 personen 

Diner
20 personen

Buffet
30 personen

Theater
20 personen

_____________________________

FACILITEITEN

Standaard licht en geluid

*Standaard opstelling

9,5 meter

8,
7 m

et
er

Bitterballen borrel 
Whimmey’s was de ‘stamkroeg’ van vele BN’ers die 
na televisieopnamen gezellig nog even met elkaar 
een biertje gingen drinken. Grootheden als Henny 
Huisman, André van Duin en Ron Brandsteder wa-
ren hier vroeger regelmatig te vinden. Tegenwoor-
dig kan bruincafé Whimmey’s dienen als locatie 
voor bijvoorbeeld een bitterballen-borrel. 

Vergaderen 
‘De beste ideeën ontstaan vaak op de achterkant 
van een bierviltje’. ’Nieuwe concepten worden in 
de kroeg geboren.’ Deze bekende uitspraken in 
de praktijk omzetten kan in Whimmey’s! Neem 

plaats aan de ’vergadertafel‘ en geniet van de 
laagdrempelige manier om met elkaar te brain-
stormen en tot nieuwe ideeën te komen. Deze 
‘stamkroeg’ wordt exclusief voor uw gezelschap 
gereserveerd.  

Joop v/d Ende Boardroom 
Zoekt u een nieuwe inspirerende omgeving voor 
uw vergadering? Wat dacht u van vergaderen in 
het voormalige kantoor van Joop van den Ende en 
daarna een borrel ter afsluiting in Whimmey’s? Een 
unieke ervaring!

IDEEËN EN INSPIRATIE
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JOOP V/D 
ENDE FOYER
Een chique foyer met de televisie 
‘walk of fame’ naar de studio’s

CAPACITEIT

*Receptie
500 personen

Theater
250 personen

_____________________________

FACILITEITEN

Sfeerlicht
Bar

Barderobe
Toiletgroep

*Standaard opstelling

16
,4

 m
et

er

27,2 meter

Televisiestudio’s 

Via de Joop van den Ende foyer kunt u via de 

Televisie Walk of Fame naar de diverse Studio’s. 

De Studio’s hebben diverse afmetingen en zijn 

geschikt voor o.a. beurzen, congressen, feesten en 

concerten.

IDEEËN EN INSPIRATIE

Eigen entree en ontvangst (Exclusief) 

Met de Joop van den Ende foyer geniet u van een 

eigen entree en foyer exclusief voor uw gebruik. 

DJ-booth 

Een ontvangst met live-muziek maakt indruk. 

Door een DJ-booth te installeren, wordt de foyer 

in een handomdraai omgetoverd tot danszaal. 

2928



AANVULLENDE 
DIENSTEN

Ontdek de vele mogelijkheden 
binnen Studio’s Aalsmeer

Wij faciliteren meer dan alleen de locatie. Onze 
uitgebreide aanvullende diensten maken Studio’s 
Aalsmeer tot een unieke locatie die past bij ieder 

type evenement. 

u bent altijd welkom voor een rondleiding om 
samen met ons de mogelijkheden te ontdekken.

Culinair

Studio’s Aalsmeer maakt van uw evenement een 

smaakvolle betekenis! Met ons eigen team van 

chefs, creatieve foodconcept ontwikkelaars en 

horecamedewerkers vervullen we elke culinaire 

wens naar volle tevredenheid.

Techniek 

Technologie en beleving zijn tegenwoordig on-

losmakelijk met elkaar verbonden. Deze behoren 

dan ook standaard tot de invulling van een eve-

nement. Van basisvoorzieningen tot hightech 

services; audiovisuele apparatuur in handen van 

professionals, speelt een belangrijke rol in het 

succes van uw evenement.

Het theater beschikt over de grootste LED-scher-

men (220m²) van Nederland. Het theater vormt 

daarmee de ideale omgeving voor een bedrijfs-

meeting, productpresentatie of ander commerci-

eel evenement. 

Styling 

Passend meubilair biedt evenveel meerwaarde 

als culinaire invulling en aanvullende decoratie 

versterkt de gewenste sfeer. Dit zijn beide uitspra-

ken die vaak zijn gedaan. Maar niet door onszelf 

of onze partner in eventstyling; door bezoekers 

van het evenement. Zowel op functioneel als op 

decoratief vlak inspireren we u graag over de mo-

gelijkheden. 

Beveiliging

Tijdens uw evenement wilt u dat de veiligheid van 

uw gasten geborgd is, zonder dat de gastvrijheid 

hierdoor wordt beïnvloed. Afhankelijk van het 

type evenement en bezoeker wordt een beveili-

gingsplan ontwikkeld, met daarin zichtbare en 

minder zichtbare beveiliging. U en uw gasten 

kunnen onbezorgd genieten.

Overnachtingen

Mochten uw deelnemers willen overnachten, dan 

heeft Studio’s Aalsmeer een uitstekende samen-

werking met verschillende hotels in de omgeving, 

voor ieder budget.

Entertainment

Als bakermat van de Nederlandse entertainment 

en televisie mag het op een evenement in Studio’s 

Aalsmeer eigenlijk niet ontbreken aan enter-

tainment. Niet alleen tijdens personeelsfeesten 

of gala’s kan entertainment een grote bijdrage 

leveren. Ook bij een productpresentatie of congres 

kan entertainment ervoor zorgen dat uw gasten 

van begin tot eind geboeid zijn.

Ruimtes combineren

Studio’s Aalsmeer beschikt over diverse gethema-

tiseerde plenaire en break-out rooms. Voor een 

perfect aaneengesloten programmering assiste-

ren wij u graag bij het vinden van een geschikte 

combinatie van ruimtes.

Fotograaf 

Voor extra verbinding met uw deelnemers na het 

evenement, kunnen wij u voorzien van prachtige 

foto’s, video’s of zelfs een aftermovie, gemaakt 

door een professionele foto- of videograaf! 

Marketing

Ons gespecialiseerde marketingteam biedt on-

dersteuning op het gebied van bereik en conversie 

door middel van online media. Geen ervaring met 

grafische vormgeving? Ook daar kan ons team u 

van harte in ondersteunen. 

Look & Feel van uw bedrijf of evenement

Studio’s Aalsmeer kan uw bedrijf en logo op ver-

schillende wijzen tonen. Van vlaggen, een vermel-

ding op het LED-scherm op de gevel en narrow-

casting tot aan het verlichten van de locatie in uw 

bedrijfskleur. In het theater is zelfs het 220m2 LED 

scherm volledig te personaliseren.

Hospitality

Studio’s Aalsmeer heeft een professioneel team 

van hostess(es) die uw gasten op een prettige en 

gastvrije manier ontvangen en leveren een positie-

ve bijdrage aan de totaalbeleving van uw gasten.

3130



ARRANGE-
MENTEN 

We nemen de zorg voor een 
evenement graag uit handen 

zoekt u naar inspiratie voor uw evenement? met 
deze vaste arrangementen helpen we u alvast op 

weg. we bieden een aantal opties voor bedrijfs-
feesten, bijeenkomsten en zelfs een dinnershow.

heeft u andere wensen? We assisteren u graag bij 
het creëren van een evenement op maat.

BORREL

Grand Piano Get Together

De sfeervolle pianobar komt het meest tot haar 

recht met een pianist die plaatsneemt achter 

de vleugel. Vanaf een klein podium centraal in 

de bar brengt hij prachtige muziek ten gehore. 

Afhankelijk van de gewenste sfeer tijdens de 

borrel kunt u kiezen voor jazzy sounds of rustige 

klassieke stukken. 

FEESTEN

Casino Monte Carlo 

Wagen jullie een gok aan de Roulette- of 

Blackjacktafels, of wordt de inzet strategisch 

verhoogd terwijl u uw medespelers verleidt 

met uw beste poker face? De verschillende 

casinotafels, luxe hapjes en live muziek maken dit 

arrangement een filmscène rechtstreeks uit 

James Bond. 

Comedy Night

Verras uw medewerkers met een onvergetelijke 

komedieavond, verzorgd door niemand minder 

dan de stand-up comedians achter o.a. ‘De Lama’s’ 

en ‘De Grote Improvisatie Show’. Terwijl u geniet 

van de leukste grappen, worden aan tafel de  

hapjes en drankjes geserveerd.

FEESTEN MET DINER

Dinnershow

Brooklyn Nights neemt u en uw klanten mee op 

een tijdreis door ’s werelds meest inspirerende 

smeltkroes van culturen en muziekstijlen: the 

Big Apple. U geniet van een compleet verzorgde 

avond inclusief: amuses bij ontvangst, 4-gangen 

dinnershow, dranken nationaal assortiment, 

broadway theatershow, afterparty en grand finale.  

ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN

Presentatie op maat

Uw bijeenkomst met een custom made decor van 

220m2? Met behulp van de 7.778.304 lampjes in het 

theater van Studio’s Aalsmeer maakt u een 

onvergetelijke indruk op uw gasten. Onze 

designers creëren een op maat gemaakt decor, 

passend bij uw thema of boodschap. Zoals de 

uitspraak luidt: ‘een beeld spreekt meer dan 1000 

woorden’. Presentaties, productlanceringen en 

congressen worden op een compleet nieuwe wijze 

audiovisueel ondersteund. 

Ons volledige aanbod aan arrangementen 

en aanvullende informatie over inhoud 

groepsgrootte en prijzen vindt u op onze website: 

www.studiosaalsmeer.nl/arrangementen
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220M2
LED

Met het LED-scherm in het theater 

zorgt u voor een evenement waar 

nog lang over nagesproken wordt.

Het theater in Studio’s Aalsmeer beschikt over 

één van de grootste LED-schermen van Neder-

land. Met in totaal 220m2 LED-scherm, oftewel 

7.778.304 lampjes, krijgen bedrijfspresentaties, 

productpresentaties, feesten of congressen een 

nieuwe dimensie. De LED-schermen kunnen ook 

optimaal ingezet worden voor een energieke 

interactie met het publiek tijdens een presenta-

tie. De smartphones of tablets van de bezoekers 

kunnen namelijk eenvoudig ingezet worden als 

stemkastje waardoor presenteren een nieuwe 

beleving wordt. Daarnaast kunnen de LED-scher-

men dienen als interactieve muur, imposant decor 

en kunnen de panelen afzonderlijk van elkaar 

geprogrammeerd en  (deels) bewogen worden.

Technische specificaties

Het LED is verdeeld in verschillende configuraties 

waarbij er een back-wall is, poten, wings en man-

teaux. Alle schermen hebben een configuratie van 

1920 x 1080 pixels, waarbij de afbeeldingen over 1 

of meerdere schermen worden afgebeeld (zie de 

afbeeldingen op de volgende pagina voor meer in-

formatie). De LED-schermen worden direct vanuit 

de scaler aangestuurd. Dit kan door verschillende 

contentspelers (notebook, mediaspeler, dvd-spe-

ler, iPad, etc.). Middels een PIP-configuratie kan 

er ook (live) video op het scherm geprojecteerd 

worden. 

Advies vormgeving

• De wings en poten zijn handbediend en inschuif-

baar. Experimenteer met diverse opstellingen. 

• Gebruik nooit een witte achtergrond; dit wordt 

te fel. Een lichtgrijze achtergrond (30% zwart) zal 

wit tonen.

• Gebruik één van de manteaus voor een social

feed of voor een overzicht van sponsoren. 

• Video’s worden ondersteund. Met een video op 

haarscherp LED laat u een blijvende indruk achter 

bij uw gasten.

Tips 

• Door middel van een live feed kan contact wor-

den gelegd met personen op andere locaties. 

• Maak gebruik van applicaties zoals Buzzmaster 

of Savvy om presentaties interactief te maken. 

Polls, presentaties en instant wordclouds kunnen 

direct op het LED-scherm gestreamed worden.

• Het LED-scherm is ideaal als decor. In plaats van

grote decorstukken te vervoeren, heeft u nu enkel 

een USB-stick nodig.

• Het is zelfs mogelijk game-consoles aan te slui-

ten op het LED-scherm. Verandert u het theater in 

één waanzinnige game-arena?

Wilt u graag gebruik maken van de LED-schermen 

en zoekt u hierbij ondersteuning op het gebied 

van vormgeving en techniek? Wij kunnen u hierin 

ondersteunen.

ONDERSTEUNDE BESTANDSFORMATEN

Afbeeldingen: JPEG, PNG

Video: WMV

Bovenaanzicht LED-schermen, de aanleverspecificaties vindt u op de volgende pagina. 
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WIJ
ZIJN
LIVE!

VAN CLEEFFKADE 15

1431 BA AALSMEER

T 0297 - 753 600

RECEPTIE@STUDIOSAALSMEER.NL

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL
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