
CREATIVITY WITH A CAPITAL C

OUR VIRTUAL STUDIO
CAPITAL C CONNECT



CREATIVITY WITH A CAPITAL C

CAPITAL C CONNECT

In Capital C, het centrum voor de creatieve industrie, vind je Capital C 

Connect: een set van virtual studio’s waarbij je jouw event zowel vanuit 

de imposante koepel op het dak als vanuit ruimtes ontworpen door 

Dutch designers kunt live streamen.

Onze virtual studio’s maken het mogelijk om jouw evenement in een 

live, online of combinatie te organiseren. Een studio met uitzicht over 

de skyline van Amsterdam? Een creatieve setting met 2500 klokken? 

Alle studio’s met elkaar verbinden door meerdere sessies? We got you 

covered met maar liefst 4 studio’s!

Onze top notch studio in de High Light, vind je boven in de glazen koepel. 

Ingericht met state of the art streaming faciliteiten. Daarnaast zijn 

er flexibele studio’s, waardoor je jouw evenement vanuit het hele 

gebouw kunt uitzenden. Denk aan de signature rooms: meeting rooms 

ontworpen door kunstenaars en Dutch designers. Voor elke boodschap, 

de juiste setting.

De studio’s zijn te boeken voor alle denkbare events. Van een board 

meeting, talkshow en productlaunch tot tv-programma of live en online 

conferentie. Het blijft waardevol om als bedrijf contact te houden met

je doelgroep, collega’s wereldwijd, relaties of 

opdrachtgevers.

Het is ook mogelijk om je event live te plannen en in een later stadium, 

bijvoorbeeld door veranderende regelgeving, te wijzigen naar combinatie van 

live en online of virtueel event. Zo blijf je flexibel en loop je minder risico. Wij 

zorgen ervoor dat jouw gasten fysiek of online interactief kunnen deelnemen. 

Met onze livestream module stellen je deelnemers thuis of op locatie vragen, 

of nemen zij deel aan een poll. Ons team staat klaar om jouw virtuele event 

net dat beetje extra te geven.

NIET 1, NIET 2, 
MAAR 4 STUDIO’S

Our unique virtual studio(s)
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1. PICK YOUR DUTCH DESIGN STUDIO

LOCATIE: FLEXIBEL
Onze apparatuur is inzetbaar in een van onze signature rooms. Je kan hier jouw opname 
of live stream uitzenden, bijvoorbeeld vanuit The Clock Tower, omgeven door 2500 
antieke klokken, of volledig in roze in The Pink Salon, of tussen de gerecyclde platen in 
The Modern Fossil. De studio beweegt flexibel met je mee door het hele pand!

Inclusief:

• Dutch design studio
• Voorbereiding, productie & afbouw
• Dutch design meubilair
• Floor manager
• 1 microfoon t.b.v. spreker
• 1 camera inclusief opname
• 1 allround technicus t.b.v. ondersteuning
• Statische verlichting t.b.v. spreker

2 uur techniek 4 uur techniek

van € 2.600,- voor € 2.000,- van € 5.200,- voor € 4.000,- 

 

Deze prijzen zijn exlusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wij bieden onze opdrachtgevers 
tm 31 december 2021.

Geschikt voor 1 spreker

Niet alleen opnemen, ook livestreamen? Al mogelijk vanaf € 195,- (gebruik 
eigen omgeving)

2 uur zenden is inclusief 1 uur voorbereiding & afbouw

4 uur zenden is inclusief 2 uur voorbereiding & afbouw

100% online

UITZENDEN VANUIT EEN RUIMTE ONTWORPEN DOOR KUNSTENAARS EN ONTWERPERS

€
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2. PLUG & PLAY HIGH LIGHT STUDIO

LOCATIE: HIGH LIGHT
Deze set-up is volledig plug & play. Je loopt de studio in, neemt plaats (met uitzicht!) en 
laat de technicus zijn werk doen. Wij hebben 3 camera’s om het uitzicht en de sprekers 
goed in beeld te brengen.

Inclusief:

• De Rooftop Studio
• Voorbereiding, productie & afbouw
• Set-up met 2 hoge tafels
• Floor manager
• Microfoons t.b.v. sprekers
• 2 remote camera’s t.b.v. close-up beeld 

van spreker(s)
• 1 remote camera t.b.v. overzicht beeld 

van spreker(s)
• Flatscreen beeldscherm t.b.v. branding
• Flatscreen beeldscherm als afkijk t.b.v. 

sprekers
• Afspelen van PowerPoint presentaties 

& video’s

• Opname van het actuele beeld & geluid
• Statische verlichting t.b.v. sprekers
• 3 technici (audio, video, content) t.b.v. 

ondersteuning. 
• Webcast speler tot 1000 deelnemers
• Op maat gemaakte startpagina in 

huisstijl opdrachtgever
• Vragen & poll als onderdeel in de 

webcast speler
• Statische verlichting t.b.v. sprekers
• 3 technici (audio, video, content) t.b.v. 

ondersteuning

3 uur locatie
2 uur studio

5 uur locatie
4 uur studio

 voor € 4.500,- voor € 5.900,- 

Deze prijzen zijn exlusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wij bieden onze opdrachtgevers 
tm 31 december 2021.

Geschikt tot 2  sprekers

100% online

STRAKKE STREAM 
ZONDER POESPAS

Klik hier voor de Plug & Play set

https://www.youtube.com/watch?v=V6AtZ5xO7J8&t=17s
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3. DYNAMIC HIGH LIGHT STUDIO

LOCATIE: HIGH LIGHT
Deze package boek je als je dynamisch(er) beeld wilt. Dit met 4 camera’s zodat je 
meerdere sprekers vanuit verschillende hoeken kunt streamen. Een eigen webcast 
module zorgt ervoor dat je interactief kunt communiceren met je publiek door middel 
van een chatbox & poll.

Inclusief:
• De Rooftop Studio
• Voorbereiding, 

productie & afbouw
• Table talk set-up met 

3 hoge tafels of lounge 
set met designer 
fauteuils 

• Floor manager
• Microfoons t.b.v. 

sprekers
• 2 flatscreen 

beeldschermen t.b.v. 
branding

• Flatscreen 
beeldscherm als afkijk 
t.b.v. sprekers

• 3 remote camera’s 
t.b.v close-up beeld van 
spreker(s)

• 1 remote camera t.b.v. 
overzicht beeld van 
spreker(s)

• Afspelen van 
PowerPoint 
presentaties & video’s.

• Naam van spreker als 
titel in beeld

• Simultane weergave 
van visuele content & 
camera beeld

• Opname van het 
actuele beeld & geluid

• Webcast speler tot 
1000 deelnemers

• Op maat gemaakte 
startpagina in huisstijl 
opdrachtgever

• Vragen & poll als 
onderdeel in de 
webcast speler

• Statische verlichting 
t.b.v. sprekers

• 3 technici (audio, 
video, content) t.b.v. 
ondersteuning

5 uur locatie
3 uur studio

8 uur locatie
6 uur studio

voor € 7.600,- voor € 9.500,- 

Geschikt voor 3 sprekers

Actief vragen stellen aan de sprekers

Met picture in picture blijft spreker in beeld tijdens delen van presentatie of video

Titel / naambalk in beeld

100% online Deze prijzen zijn exlusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.  Wij bieden onze 
opdrachtgevers tm 31 december 2021.

Klik hier voor de Dynamic set

https://www.youtube.com/watch?v=JghmEoMyzKE&t=522s
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4. HYBRID HIGH LIGHT STUDIO

LOCATIE: HIGH LIGHT
Hiermee ga je all out. Close-ups, uitzoomen, een volledige set van 5 camera’s waarmee 
je streamt vanuit alle mogelijke hoeken en overview shots hebt. Publiek erbij? Geen 
probleem. Er is plaats voor 30 gasten. Veilig. Zij kijken mee of zijn onderdeel van de 
stream en kunnen live vragen stellen aan de sprekers. De andere gasten kijken vanuit 
huis mee.

Inclusief:

• De Rooftop Studio
• Voorbereiding, productie & afbouw
• Table talk set-up met 3 hoge tafels of 

lounge set met designer fauteuils of 
Dutch design talkshow tafel

• 30 Dutch design stoelen voor publiek
• Floor manager
• Microfoons t.b.v. sprekers
• Geluidsversterking t.b.v. publiek in de 

studio
• 2 flatscreen beeldschermen t.b.v. 

branding of fysiek aanwezig voor 
publiek

• 4 remote camera’s t.b.v. close-up 
beeld van spreker(s)

• 1 remote camera t.b.v. overzicht beeld 
van spreker(s)

• Afspelen van PowerPoint presentaties 

& video’s. 
• Naam van spreker als titel in beeld
• Simultane weergave van visuele 

content & camera beeld
• Opname van het actuele beeld & geluid
• Webcast speler tot 1000 deelnemers
• Op maat gemaakte startpagina in 

huisstijl opdrachtgever
• Vragen & poll als onderdeel in de 

webcast speler
• Statische verlichting t.b.v. sprekers 

(uitbreiding mogelijk)
• 4 technici (audio, content, video, 

beeldschakeling) t.b.v. ondersteuning

5 uur locatie
3 uur studio

8 uur locatie
6 uur studio

voor € 9.500,- voor € 12.000,- 

Geschikt voor 4 sprekers

Keuze uit 3 opstellingen, inclusief designer tafel gemaakt van gerecycled materiaal

Hybride: met live & online publiek

Vette raportage, handig om jouw stream te evalueren
Deze prijzen zijn exlusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wij bieden onze 
opdrachtgevers tm 31 december 2021.

JINEK SETTING
Klik hier voor de Hybrid set 

https://www.youtube.com/watch?v=L8w6BvLsQ4Q&t=721s
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ADDITIONELE SERVICES

Kan je je niet vinden in onze standaard pakketten? Of zou je nog gebruik willen maken 
van extra sfeerverlichting en een content producer? Met veel trots werkt Capital C op 
het gebied van audiovisuele apparatuur samen met Bourgonje. Gezamenlijk assiteren 
wij je voor het best mogelijke resultaat en bieden wij je verschillende extra services aan.

• Toevoegen van entertainment, denk 
eens aan een DJ als welkom, een 
cabaretier ter inspiratie of een bingo 
als gezellig intermezzo.

• Programma onderdeel of workshop 
vanuit één of meer van onze andere 
unieke ruimtes binnen Capital C.

• Camera op het dak van Capital C om 
de skyline en / of het straatbeeld 
onderdeel te maken van het 
programma.

• Studio camera’s voor een extra 
dynamische beleving.

• Make up artiest zodat alle sprekers er 
op camera tip top uitzien.

• Professionele event en / of beeld 
regisseur of moderator.

• Catering op locatie.
• Streamen van extra platformen 

(Facebook, Youtube, etc.)
• Inbellen externe sprekers

WE’VE GOT YOU 
COVERED WITH STATE OF 
THE ART TECHNOLOGY

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.

Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 00 0
www.capitalc.amsterdam
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PARKEREN
Capital C beschikt over een eigen parkeergarage 

met in totaal 13 parkeerplekken. Vanaf de 

Nieuwe Achtergracht is onze garage makkelijk te 

bereiken en maak je gebruik van een autolift om 

je auto veilig en ruim te parkeren. Voor actuele 

beschikbaarheid informeer bij het meetings & 

eventsteam.

€ 6,- per uur
€ 17,50 per dag (maximaal per 12 uur)

Tramlijnen 7, 19 stoppen op het Weesperplein, 

op loopafstand van Capital C. Het dichtstbijzijnde 

metrostation is Weesperplein. Hiervandaan is het 5 

minuten lopen naar het hoofdentree.

OPENBAAR VERVOER

ROUTE
Capital C ligt in de Weesperbuurt en is per 

auto makkelijk te bereiken via de Wibautstraat 

(Knowledge Mile), via Weteringschans of de 

Stadshouderskade. 

Rondom Amsterdam wordt er regelmatig aan de 

weg gewerkt. Plan voor je vertrek je route en kijk 

voor verdere actuele informatie op amsterdam.nl/

parkeren-verkeer.


