
WEBCAST STUDIO ROTTERDAM

Professionele webcasts vanuit  TV-studio of on-s i te



VOORWOORD

WE DO... WE UNDERSTAND...

SHH Productions produceert webcast uitzendingen op broadcast niveau tegen SHH Productions produceert webcast uitzendingen op broadcast niveau tegen 

 Internet tarieven. We hebben een oplossing voor elk budget. Van een standaard  Internet tarieven. We hebben een oplossing voor elk budget. Van een standaard 

webinar decor in onze multi -cam studio tot aan vol ledig op maat gemaakte   webinar decor in onze multi -cam studio tot aan vol ledig op maat gemaakte   

producties ( in studio of op locatie).  producties ( in studio of op locatie).    

We zi jn gepokt en gemazeld in de wereld van landel i jke televis ie.  Wij  maken We zi jn gepokt en gemazeld in de wereld van landel i jke televis ie.  Wij  maken 

 toonaangevende formats voor famil iezenders als  RTL4 én doen de technische   toonaangevende formats voor famil iezenders als  RTL4 én doen de technische  

 real isat ie en regie van talkshows en corporate videoproducties.  We helpen  real isat ie en regie van talkshows en corporate videoproducties.  We helpen 

 opdrachtgevers niet al leen met uitmuntende technische voorzieningen maar    opdrachtgevers niet al leen met uitmuntende technische voorzieningen maar   

bovenal  met creat iv i teit ,  kennis van onl ine en een gestructureerde werkwi jze.   bovenal  met creat iv i teit ,  kennis van onl ine en een gestructureerde werkwi jze.   

Dit  a l les om van een webcast uitzending een vlekkeloze en pakkende uitzending   Dit  a l les om van een webcast uitzending een vlekkeloze en pakkende uitzending   

te maken waarover nagepraat wordt.  Of dat nu voor 50 of voor 5000 ki jkers is .  te maken waarover nagepraat wordt.  Of dat nu voor 50 of voor 5000 ki jkers is .  

In deze brochure laten we je enkele voorbeelden z ien van typische studio   In deze brochure laten we je enkele voorbeelden z ien van typische studio   

conf igurat ies voor webcasts.  Ook vertel len wi j  jou hiermee graag wat wi j  gewend conf igurat ies voor webcasts.  Ook vertel len wi j  jou hiermee graag wat wi j  gewend 

zi jn standaard uit  te voeren voor je.  Zit  jouw ideale oplossing hier niet bi j?  Laat ons z i jn standaard uit  te voeren voor je.  Zit  jouw ideale oplossing hier niet bi j?  Laat ons 

weten wat je zoekt en dan maken we een plan op maat. weten wat je zoekt en dan maken we een plan op maat. 

  

                                                                   -  Marcel  van Buren |  Producent                                                                   -  Marcel  van Buren |  Producent
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ONLINE EVENTSONLINE EVENTS
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STAND OUT 
IN THE ONLINE               
       CROWD



AAMULTI-CAM (LIVE) STUDIO

Studio: Studio:       80 vierkante meter80 vierkante meter

Hoogte tot aan grid: Hoogte tot aan grid:     2m502m50

Horizon:Horizon:           Zwart gordi jnZwart gordi jn

Locatie: Locatie:       DordrechtDordrecht

Parkeren: Parkeren:       Rondom studiocomplex (grat is )Rondom studiocomplex (grat is )



MULTI-CAM (LIVE) STUDIO STANDAARD WEBINAR STUDIO

SHH Productions biedt een multi -camera l ive studio. Dit is voormalig SHH Productions biedt een multi -camera l ive studio. Dit is voormalig 

RTL-studio 15. Vanuit hier verzorgen wij  uiteenlopende l ive en opgenomen RTL-studio 15. Vanuit hier verzorgen wij  uiteenlopende l ive en opgenomen 

onl ineproducties zoals webinars, talkshows, productpresentaties en digitaal onl ineproducties zoals webinars, talkshows, productpresentaties en digitaal 

onderwijs.  De studio heeft een aparte regiekamer, royale ontvangstruimte onderwijs.  De studio heeft een aparte regiekamer, royale ontvangstruimte 

(atrium) en ruime (gratis)  parkeergelegenheid. Deze studio is te boeken met (atrium) en ruime (gratis)  parkeergelegenheid. Deze studio is te boeken met 

een aantal standaard configuraties (decors).  Een vol ledig op maat gemaakt een aantal standaard configuraties (decors).  Een vol ledig op maat gemaakt 

decor behoort uiteraard ook tot de mogeli jkheden. decor behoort uiteraard ook tot de mogeli jkheden. 

Basisvoorzieningen studio:Basisvoorzieningen studio:

  • Décorwanden (wit )  met in k leur verstelbaar LED  • Décorwanden (wit )  met in k leur verstelbaar LED

  • Presentat iedesk geschikt  tot maximaal 3 personen  • Presentat iedesk geschikt  tot maximaal 3 personen

  • Vier remote HD-camera’s  • Vier remote HD-camera’s

  • Professionele bel icht ing en geluid  • Professionele bel icht ing en geluid

  • Videoscherm voor tonen van afbeeldingen of presentat ie  • Videoscherm voor tonen van afbeeldingen of presentat ie

  • Mogel i jkheid tot afspelen van presentat ies  • Mogel i jkheid tot afspelen van presentat ies

  • Mogel i jkheid tot afspelen van video en audiobestanden  • Mogel i jkheid tot afspelen van video en audiobestanden

  • Mogel i jkheid tot v ideoverbindingen met externe sprekers  • Mogel i jkheid tot v ideoverbindingen met externe sprekers

  • Interact ieve mogel i jkheden ( in over leg)  • Interact ieve mogel i jkheden ( in over leg)

  • Monitor en iPad voor feedback naar presentator  • Monitor en iPad voor feedback naar presentator

  • Stream computer en werkplek voor moderator  • Stream computer en werkplek voor moderator

Wij geven je alt i jd:Wij  geven je alt i jd:

  • Een vast contactpersoon (producer)  • Een vast contactpersoon (producer)

  • Een creat ief  plan ( regisseur)  • Een creat ief  plan ( regisseur)

  • Een duidel i jk  draaiboek  • Een duidel i jk  draaiboek

  • Een technisch team met ruime ervar ing in de broadcast wereld  • Een technisch team met ruime ervar ing in de broadcast wereld

  • Basis vormgevingspakket ( leader,  t i tels )  • Basis vormgevingspakket ( leader,  t i tels )

  • Opname van de uitzending  • Opname van de uitzending

  • Drankjes (koff ie,  thee en water)  • Drankjes (koff ie,  thee en water)

Optioneel regelen we voor je:Optioneel regelen we voor je:

  • Onl ine-consultant (advies,  voorbereiding en uitvoer van de stream)  • Onl ine-consultant (advies,  voorbereiding en uitvoer van de stream)

  • Decor op maat  • Decor op maat

  • Autocue support  • Autocue support

  • Visagist  • Visagist

  • Graphics,  animaties,  in-start  v ideo’s of  voice-over   • Graphics,  animaties,  in-start  v ideo’s of  voice-over 

  • Presentat ie training  • Presentat ie training

  • Cater ing op maat  • Cater ing op maat



TALKSHOW STUDIO MET LED-WALL

Basisvoorzieningen studio:Basisvoorzieningen studio:

  • Décorwanden (wit )  met in k leur verstelbaar LED  • Décorwanden (wit )  met in k leur verstelbaar LED

  • Groot format LED-wal l  v ideoscherm voor bewegende graphics  • Groot format LED-wal l  v ideoscherm voor bewegende graphics

  • Presentat iedesk geschikt  tot maximaal 5 personen  • Presentat iedesk geschikt  tot maximaal 5 personen

  • Vier remote HD-camera’s  • Vier remote HD-camera’s

  • Professionele bel icht ing en geluid  • Professionele bel icht ing en geluid

  • Mogel i jkheid tot afspelen van presentat ies  • Mogel i jkheid tot afspelen van presentat ies

  • Mogel i jkheid tot afspelen van video en audiobestanden  • Mogel i jkheid tot afspelen van video en audiobestanden

  • Mogel i jkheid tot v ideoverbindingen met externe sprekers  • Mogel i jkheid tot v ideoverbindingen met externe sprekers

  • Interact ieve mogel i jkheden ( in over leg)  • Interact ieve mogel i jkheden ( in over leg)

  • Monitor en iPad voor feedback naar presentator  • Monitor en iPad voor feedback naar presentator

  • Stream computer en werkplek voor moderator  • Stream computer en werkplek voor moderator

Wij geven je alt i jd:Wij  geven je alt i jd:

  • Een vast contactpersoon (producer)  • Een vast contactpersoon (producer)

  • Een creat ief  plan ( regisseur)  • Een creat ief  plan ( regisseur)

  • Een duidel i jk  draaiboek  • Een duidel i jk  draaiboek

  • Een technisch team met ruime ervar ing in de broadcast wereld  • Een technisch team met ruime ervar ing in de broadcast wereld

  • Basis vormgevingspakket ( leader,  t i tels )  • Basis vormgevingspakket ( leader,  t i tels )

  • Opname van de uitzending  • Opname van de uitzending

  • Drankjes (koff ie,  thee en water)  • Drankjes (koff ie,  thee en water)

Optioneel regelen we voor je:Optioneel regelen we voor je:

  • Onl ine-consultant (advies,  voorbereiding en uitvoer van de stream)  • Onl ine-consultant (advies,  voorbereiding en uitvoer van de stream)

  • Decor op maat  • Decor op maat

  • Autocue support  • Autocue support

  • Visagist  • Visagist

  • Graphics,  animaties,  in-start  v ideo’s of  voice-over   • Graphics,  animaties,  in-start  v ideo’s of  voice-over 

  • Presentat ie training  • Presentat ie training

  • Cater ing op maat  • Cater ing op maat

  



STUDIO DECOR OP MAAT GEMAAKT

• Decor in gewenste sfeer en conform jouw branding• Decor in gewenste sfeer en conform jouw branding

• Gasten en kruisgesprekken via v ideoverbindingen• Gasten en kruisgesprekken via v ideoverbindingen

• Verrassende graphics op grote LED schermen• Verrassende graphics op grote LED schermen

• Professionele studioproduct ie door ervaren tv makers• Professionele studioproduct ie door ervaren tv makers

We maken een decor vol ledig afgestemd op de branding van jouw merk  We maken een decor vol ledig afgestemd op de branding van jouw merk  

of specif iek voor jouw productie. Dit doen we geheel zelfstandig of in  of specif iek voor jouw productie. Dit doen we geheel zelfstandig of in  

samenspraak met jouw design- en merkspecial isten. samenspraak met jouw design- en merkspecial isten. 

COMPANY        
BRANDING 
       ON BIG 
       LED-WALLS



BBPRODUCTION STUDIO (RECORDING)

Studio: Studio:             35 vierkante meter35 vierkante meter

Hoogte tot aan grid: Hoogte tot aan grid:         2m502m50

Horizon:Horizon:               WitWit

Locatie: Locatie:           RotterdamRotterdam

Parkeren: Parkeren:           Parkeergarage Erasmusbrug (betaald)Parkeergarage Erasmusbrug (betaald)



PRODUCTION STUDIO (RECORDING)

Organiseer j i j  een webcast met een beperkt aantal sprekers of produceer je Organiseer j i j  een webcast met een beperkt aantal sprekers of produceer je 

digitaal onderwijs? Neem j i j  jouw webcast graag op om later (on-demand) digitaal onderwijs? Neem j i j  jouw webcast graag op om later (on-demand) 

aan te bieden? Dan biedt onze kleine productiestudio in het centrum van aan te bieden? Dan biedt onze kleine productiestudio in het centrum van 

Rotterdam uitkomt. In deze studio kunnen we door middel van aanwezig Rotterdam uitkomt. In deze studio kunnen we door middel van aanwezig 

meubilair,  een televisiescherm en verstelbare ledverl ichting een decor mak-meubilair,  een televisiescherm en verstelbare ledverl ichting een decor mak-

en dat past bi j  jouw productie.en dat past bi j  jouw productie.

PRODUCTION STUDIO (RECORDING)

Basisvoorzieningen studio:Basisvoorzieningen studio:

  • Witte achterwand (doek)  • Witte achterwand (doek)

  • Presentat iedesk  • Presentat iedesk

  • Registrat ie met 1 HD camera  • Registrat ie met 1 HD camera

  • Videoscherm voor tonen van logo, sfeerafbeelding of presentat ie  • Videoscherm voor tonen van logo, sfeerafbeelding of presentat ie

  • Professionele studiobel icht ing ( incl .  verstelbaar LED) en audiofaci l i tei ten   • Professionele studiobel icht ing ( incl .  verstelbaar LED) en audiofaci l i tei ten 

  • Mogel i jkheid tot afspelen van PowerPoints  • Mogel i jkheid tot afspelen van PowerPoints

Wij geven je alt i jd:Wij  geven je alt i jd:

  • Een vast contactpersoon (producer)  • Een vast contactpersoon (producer)

  • Draaiboek en cal l -sheet  • Draaiboek en cal l -sheet

  • Cameraman / technicus  • Cameraman / technicus

  • Basis vormgevingspakket ( leader,  t i tels )  • Basis vormgevingspakket ( leader,  t i tels )

  • Montage van de opname  • Montage van de opname

  • Drankjes (koff ie,  thee en water)  • Drankjes (koff ie,  thee en water)

Optioneel regelen we voor je:Optioneel regelen we voor je:

  • Autocue support  • Autocue support

  • Visagist  • Visagist

  • Uitgebreide graphic designs  • Uitgebreide graphic designs

  • Registrat ie met meerdere camera’s  • Registrat ie met meerdere camera’s

  • Statafel  met lederen krukken   • Statafel  met lederen krukken 

  • Opname en montage van in-start  v ideo’s   • Opname en montage van in-start  v ideo’s 

  • Presentat ie coaching  • Presentat ie coaching



CCSTUDIO OP LOCATIE

Een studio op locat ie is  a l t i jd maatwerk en er z i jn vaak meerdere discipl ines Een studio op locat ie is  a l t i jd maatwerk en er z i jn vaak meerdere discipl ines 

c.q.  organisat ieonderdelen bi j  betrokken. We doen daarom graag een visuele c.q.  organisat ieonderdelen bi j  betrokken. We doen daarom graag een visuele 

inspect ie en bespreken in detai l  wat er van ons verwacht wordt.  Op basis daar-inspect ie en bespreken in detai l  wat er van ons verwacht wordt.  Op basis daar-

van maken we een plan en brengen we offerte uit .van maken we een plan en brengen we offerte uit .



STUDIO OP LOCATIE

SHH Productions verzorgt webcast uitzendingen op locatie. Afhankeli jk van de om-SHH Productions verzorgt webcast uitzendingen op locatie. Afhankeli jk van de om-

vang en complexiteit van de webcast uitzending wordt gewerkt met één van onze vang en complexiteit van de webcast uitzending wordt gewerkt met één van onze 

mobiele regiesets of maken we gebruik van een compacte regiewagen voor de reg-mobiele regiesets of maken we gebruik van een compacte regiewagen voor de reg-

istratie. Ook regelen we desgewenst decor, bel ichting, zaalversterking en beheren istratie. Ook regelen we desgewenst decor, bel ichting, zaalversterking en beheren 

we de stream. We nemen graag al le technische zaken uit handen zodat j i j  je kunt we de stream. We nemen graag al le technische zaken uit handen zodat j i j  je kunt 

concentreren op de inhoud.concentreren op de inhoud.

Een studio op locatie is alt i jd maatwerk en er zi jn vaak meerdere discipl ines c.q. or-Een studio op locatie is alt i jd maatwerk en er zi jn vaak meerdere discipl ines c.q. or-

ganisatieonderdelen bi j  betrokken. We doen daarom graag een visuele inspectie en ganisatieonderdelen bi j  betrokken. We doen daarom graag een visuele inspectie en 

bespreken in detai l  wat er van ons verwacht wordt. Op basis daarvan maken we een bespreken in detai l  wat er van ons verwacht wordt. Op basis daarvan maken we een 

plan en brengen we offerte uit.plan en brengen we offerte uit.

Voor RTL-Z verzorgden wi j  vanuit  Evenementenlocat ie ‘De Boompjes’  in Rotterdam de meercam-Voor RTL-Z verzorgden wi j  vanuit  Evenementenlocat ie ‘De Boompjes’  in Rotterdam de meercam-

era-registrat ie en regie van de zakel i jke talkshow ‘Business 010’.  Hierbi j  is  gebruik gemaakt van era-registrat ie en regie van de zakel i jke talkshow ‘Business 010’.  Hierbi j  is  gebruik gemaakt van 

een compacte regiewagen. Deze product ie is  met 5 Grass Val ley camera’s gedraaid.  Voor deze een compacte regiewagen. Deze product ie is  met 5 Grass Val ley camera’s gedraaid.  Voor deze 

product ie voerden wi j  ook decorbouw, l ichtontwerp en zaalversterking uit . product ie voerden wi j  ook decorbouw, l ichtontwerp en zaalversterking uit . 

TALKSHOW OP LOCATIE



Organiseer j i j  graag een webinar,  congres,  k lanten-dag, product lancer ing of intern Organiseer j i j  graag een webinar,  congres,  k lanten-dag, product lancer ing of intern 

evenement vanuit  de eigen locat ie? Dat kan. SHH Product ions kan dit  ondersteunen evenement vanuit  de eigen locat ie? Dat kan. SHH Product ions kan dit  ondersteunen 

door middel van mobiele regiesets,  bel icht ing, decor en crew. We maken gebruik van door middel van mobiele regiesets,  bel icht ing, decor en crew. We maken gebruik van 

de Internet-voorzieningen op locat ie en voegen desgevraagd een betrouwbare 4G de Internet-voorzieningen op locat ie en voegen desgevraagd een betrouwbare 4G 

back-up l i jn toe voor de zekerheid.back-up l i jn toe voor de zekerheid.

BUSINESS EVENT (WEBCAST) OP LOCATIE

WE DELIVER...
CREATIE CREATIE 

REALISATIE REALISATIE 

KENNIS VAN BROADCAST ÉN ONLINEKENNIS VAN BROADCAST ÉN ONLINE



Gedempte Zalmhaven 617Gedempte Zalmhaven 617

3011BT Rotterdam3011BT Rotterdam

E: tv@studiohogeheren.nlE:  tv@studiohogeheren.nl

W: www.shhproductions.nlW: www.shhproductions.nl

T:  010-4134579T: 010-4134579


