Trides Facilities Prijslijst
Ben je op zoek naar het juiste adres voor het huren van studio of video faciliteiten? Dan heb je het nu
gevonden! Onze faciliteiten zijn te huur om jou producties tot een succes te maken. Ons prijsplan past
ook zeker binnen je budget, immers wij zijn in ons soort namelijk de goedkoopste.
Zo kennen wij de mogelijkheid voor flexboekingen, dit zijn boekingen tegen een aanzienlijke korting,
maar wij kunnen ze verschuiven tot 16 uur voor aanvang. Ook kennen we de dal uur boekingen. Dit zijn
boekingen tussen 8:30 en 13:30, een tijdstip waarop de meeste rocksterren nog in hun bed liggen.
Ideaal voor de serieuze jazz musicus.
Ochtend		Middag		Avond 		Hele dag
08:30-13:30		
13:30-18:30		
18:30-23:30		
08:30-08:00
We houden rekening met 0:30 opbouw en 0:30 afbreek dus effectief opname is 4:00 uur per dagdeel.
Bij twee of meer dagdelen aaneen is geen opbouw nodig, die uren krijg je er dan gratis bij!

Flexboeking
Bij een flexboeking krijg je altijd het goedkoopste tarief, ongeacht het tijdstip van de dag. Dit kunnen we
doen omdat we altijd tot 16 uur voor aanvang voorrang kunnen geven aan niet flex boekingen. Zelfs in
het weekend gelden deze flex tarieven! Hoe vaak komt het dan voor dat de boeking verschoven wordt?
Afgelopen jaar is dat maar in 3% van de gevallen voor gekomen.

Mobile 1
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Mobile 1 Live concert registratie
Heb je de wens om uw concert te laten vastleggen op DVD? En natuurlijk op full HD met uitstekende
audio? Dan hebben wij de oplossing! Vele muziekgezelschappen gingen je voor. Zo hebben wij de
Koninklijke Harmonie van Thorn mogen opnemen, maar ook artiesten als Jimix, Linda Wagemaker,
Anneke van Giersbergen, Jaya the Cat en vele anderen. Met Mobile 1 kunnen we tot 8 camera’s en tot
72 sporen audio tegelijk opnemen. Nabewerking van audio kunnen we verzorgen in onze studio en onze
video editors maken het geheel op top niveau af.
Ochtend
NVT

Middag
NVT

Avond
NVT

Hele dag
€ 750.00

Opmerking
* zie onder

Mobile 1 talkshow, video conferentie
Voor het maken van een talkshow of een video conferentie zijn natuurlijk minder audio materialen nodig
dan bij een live concert registratie, vandaar dat we deze conﬁguratie ook voor een andere prijs kunnen
aanbieden en er de mogelijkheid bestaat om dagdelen in te plannen.
Ochtend
€ 200.00

Middag
€ 230.00

Avond
€ 280.00

Hele dag
€ 580.00

Opmerking
* zie onder

Mobile 1 Sportevenement
Sportevenementen vastleggen is een van onze specialismen! In deze conﬁguratie kunnen we elk gewenst
sportevenement live via internet op full HD streamen. Ook hier is weer iets minder nodig dan bij een
talkshow of video conferentie, dus nog iets goedkoper!
Ochtend
€ 170.00

Middag
€ 200.00

Avond
€ 250.00

Hele dag
€ 460.00

Opmerking
* zie onder

*Opmerking
Inbegrepen is een basis engineer die de wagen naar u toe rijdt, aansluit, na afloop weer afbreekt en terug rijdt.
Reiskilometers a € 1.75/km zijn niet inbegerepen. Een dagdeel start bij vertrek uit Echt en eindigt bij aankomst
in Echt. Eventueel overschrijden van de tijd zal per uur a € 105,- worden berekend.
Mits de locatie het toelaat is live streaming via internet mogelijk.
In de prijzen zijn de benodigde cameramensen, regisseur, en geluidstechnici niet inbegrepen. Voor een duidelijke
totaal prijs maken we graag een offerte op maat.
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TV studio Limburg

Trides beschikt over een riante TV studio in het midden van Limburg. Alle noodzakelijke voorzieningen zijn
aanwezig in de studio. Belichting, geluidsysteem, greenscreen noem het maar op. De studio is aangesloten
op het glasvezel netwerk dus live naar Hilversum of dichterbij is geen enkel probleem. Onze TV studio is
kaal te huur (dus zonder techniek) of compleet inclusief belichting of inclusief belichting en multicam set en
studio audio.
De studio is uitstekend te gebruiken voor persconferenties.
In de prijs hieronder zijn de benodigde cameramensen, regisseur, belichting en geluidstechnici niet inbegrepen.
Voor een duidelijke totaal prijs maken we graag een offerte voor u op maat.
Ochtend
€ 260.00
€ 85.00
€ 175.00

Middag
€ 300.00
€ 100.00
€ 190.00

Avond
€ 350.00
€ 120.00
€ 210.00

Hele dag
€ 800.00
€ 260.00
€ 510.00

Opmerking
Compleet
Kaal
Incl. belichting

* inbegrepen is een basis engineer die u helpt bij het inrichten en uitlichten van de set. Extra uren voor
opbouw buiten de dagdelen worden doorbelast a € 36.63/uur. Kosten voor décor zijn niet inbegrepen.
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Studio 1

Onze audio studio is met zijn 200 m2 de grootste in Limburg en hier kunnen orkesten tot 90 man
gemakkelijk opnemen. Qua akoestiek is de ruimte aan te passen van gort droog
tot ntzettend veel galm. Niet voor niets kiezen veel grotere muziekgezelschappen voor onze studio.
De studio is compleet ingericht inclusief drumstel, percussie set en Fender Rhodes piano. Dus sjouwen
is niet nodig. Mocht je behoefte hebben aan een Steinway vleugel? Geen probleem, wij zorgen ervoor.
Ochtend
€ 85.00

Middag
€ 100.00

Avond
€ 120.00

Hele dag
€ 280.00

Opmerking
*Excl. bediening

* Bediening door een van onze technici is verplicht tenzij je ervaring hebt in onze studio en onze HGT
(Hoofd Geluid Technicus) je toestemming heeft gegeven zelfstandig te werken. Hierover wordt dan
separaat een afspraak gemaakt.

Contact
Trides
Tel. +31 (0)475-769054
E-mail: facilities@trides.nl
Adres
Pastoor Cramerstraat 2i
6102AC Echt

