Studioruimte: 86.6m2
Studiohoogte: 4.65m
Foyer: 78.9m2
Backstage: 42m2
Regie: 28.5m2
Break-out rooms: 14.4m2 / 11.7m2 / 16.3m2

•
•
•
•
•
•
•

Gasten wifi
Toilet (Rolstoltoegankelijk)
Ruime Foyer met diverse zitjes
Buitenterras
3 break-out rooms op entresol
Gratis parkeerplaatsen (24 stuks)
Complete Pantry

Studio Stream
Maarssenbroeksedijk 2c
3542 DN UTRECHT
Tip: gebruik Google maps, zodat je precies voor onze deur uitkomt. Je kunt ons
bedrijventerrein oprijden via de Maarssenbroeksedijk 2 / 2A (bedrijf Diversey/Kerry).
Na circa 250m rechtdoor het terrein op, ligt Studio Stream aan de rechterhand te
herkennen aan de wapperende vlaggen het logo op ons gebouw.

Studio ruimte met
een vaste Videowall,
meubilair en theateren sfeerverlichting

Redactie ruimte
met printer en
meerdere
werkplekken

Pantry met
koffiemachine,
waterkoker,
servies, gevulde
koelkast, spoelbak
en vaatwasser

Huiselijke Foyer met
statafels, leestafel en
meerdere knusse zitjes

Break-outroom 3

Regie-ruimte

‘there were the
magic happens’

Break-outroom 2
Break-outroom 1

Talkshowtafel
Aan de ruime talkshowtafel
met ruimte voor max. 7
personen kan een goed
gesprek worden gehouden.

Presentatie Desk
De desk bestaat uit 3 delen,
waardoor hij modulair te gebruiken
is. Zeer geschikt voor presentaties,
quizzen en talkshows etc.

Lounge meubilair
Ons lounge meubilair
past perfect bij een
informele setting.
Talkshowtafel & Desk
Combineer ons meubilair
voor bijvoorbeeld een
talkshow waarbij een
sidekick aanwezig is.
Of creëer naast de
talkshowtafel een
presentatieplek.

3 x HD Domecamera’s (Panasonic AW-HE130)
3 x Afkijkschermen (klok, livestream- en content-afkijk)
1 x Videowall (met PiP-mogelijkheid > 32:9 - 3844x1080 pixels)
2 x 55” LED Scherm (t.b.v. decor talkshowtafel en –desk)
1 x 46” LED Scherm (mobiel afkijkscherm)
1 x 75” LED scherm (mobiel presentatiescherm)

4 x draadloze microfoons (headsets)
1 x PA-installatie (t.b.v. talk-back,
inbellers, content etc.)

 Decorverlichting / staande lampen
 Volledige LED theaterverlichtingset, Softboxen
en RGB LED sfeerverlichting

2 x laptops (t.b.v. interactietools)
1 x complete intercomset:
(2 draadloze posten, 7 vaste posten)
1 x communicatiesysteem (tussen
regie en presentator middels
laptop en tablet)

Studio Stream biedt de mogelijkheid tot het streamen via
Vimeo of een eigen landingspage. Daarnaast kan Studio
Stream ook via alle andere streamaanbieders uitzenden
zoals YouTube, Jetstream, Twitch, Facebook of via
meetingsoftware zoals Zoom of Microsoft Teams. Van elke
uitzending wordt een offline opname gemaakt in ProRes
422 formaat voor professionele nabewerking.

