


DETAILS, DETAILS, DETAILS!
 

Unique Livestream Studios staat voor livestream locaties met een tikkeltje 
eigenwijs karakter. De creativiteit en exclusiviteit knalt dwars door het scherm 
heen. Meer dan 60 verschillende uitzendigingen werden de afgelopen tijd 
opgenomen in de Unique Livestream Studios. Elke stream is anders. Begeleiding 
nodig van Z tot A? Of juist alleen het faciliteren van een unieke studio? Beide 
opties (en alles daartussen) zijn welkom in de Unique Livestream Studios.
 
Benieuwd naar de kansen? Let’s meet ONLINE!

Frank Hekelaar 
Directeur, De Artiesten / Unique Livestream Studios
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LOFI
Een livestream bij LOFI is echt anders. 
Een uitzending gaat leven op het moment dat alles 
een sfeer uitademt die ook de kijker gaat voelen. De 
verschillende stijlen en settings zorgen voor een levendig 
beeld. Dat maakt nieuwsgierig en houdt de aandacht bij 
de uitzending. Het rauwe - en industriële decor triggert 
de kijkers en laat ze niet meer los.

“We kunnen de woestijn niet in eens veranderen, maar 
we kunnen wel beginnen met een kleine oase” en dat 
doen we gelukkig ook online.
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 MAIN STAGE
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CHILL OUT 
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 PAKKET & PRIJZEN 
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LOFI
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HOOGTIJ 
Hoogtij Amsterdam geeft de unieke kans om vanuit grote hoogte te streamen 
met uitzicht over de gehele stad. Hoogtij beschikt over twee vaste studio’s met 
daarnaast de mogelijkheid om ook op het grote dakterras opnames te maken met 
de Oranje Toren als blikvanger.

De Kas is uniek in zijn soort! Een glazen kas met uitzicht over metropool 
Amsterdam. Wij kennen geen sensationeler decor voor een online uitzending.  De 
perfecte lichtval zorgt er daarnaast ook nog eens voor dat het event vanaf de eerste 
minuut de kijkers blijft boeien met een achtergrond van een stad en een waterweg 
(het IJ) die constant in beweging is.

De GYM kijkt uit op het Vliegenbos van Amsterdam Noord. Een fijne plek met 
een prachtig groen uitzicht. Alle faciliteiten voor een livestream waarbij de 
nieuwsgierigheid van de kijkers in hoge mate op de proef wordt gesteld.
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DE KAS  
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DE GYM  
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PAKKET & PRIJZEN  
HOOGTIJ
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TOBACCO 
TOBACCO beschikt over 2 volledig geoutilleerde live 
streaming studio’s plus 8 styling studio’s. Hier ontmoeten, 
op het snelste netwerk van Nederland (998 Mbit), virtual 
viewers én het fysiek aanwezige publiek elkaar interactief.

Maak gebruik van de aller beste techniek, ervaren technici, 
creatieve organisatoren en de industriële setting die 
durf en innovatie uitstraalt. Bereik meer toehoorders, 
als nooit tevoren met uw hybride congres, product- 
bedrijfspresentatie of event om de teamspirit een positieve 
impuls te geven!
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DE THEATERZAAL 
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STUDIO BRICKWALL
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PAKKET & PRIJZEN
TOBACCO
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Een private mansion ingericht als professionele studio. 
Een flamboyante venue zoals je er nog nooit één tegen 
bent gekomen! Dat durven we hardop te zeggen. Mayer 
Manor is een oude kloosterwoning, anno 1417, van vier 
verdiepingen. Het is nu beschikbaar voor livestream, tv 
shows en hybride events.

MAYER MANOR 
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THE MONSTERROOM 
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THE NICO MAYER HALL 
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PAKKET & PRIJZEN 
MAYER MANOR
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EIGEN LOCATIE 
De Artiesten, jaren ervaring in live, 
online en hybride events.

Energie, lef, ervaring en een 
meganetwerk zetten wij in om jullie 
online event tot in de puntjes te 
verzorgen. Jij het doel, wij de regie.
Online events zorgen voor verbinding. 
Events die altijd kunnen doorgaan, 
waarbij jullie boodschap centraal 
staat. Denk aan een livestream 
over jullie nieuwe plannen die 
gepresenteerd worden in jullie 
kantoorpand. Of een informele TV 
show vanuit jullie kantine?

De Artiesten staan klaar om dit 
vorm te geven, geheel zoals jullie 
dit willen. Vakidioten, die gaan voor 
de overtreffende trap. Investeren is 
samen groeien, dat doen we al jaren!
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GO LIVE 

Nieuwsgierig? Mooi zo! Daar gingen wij voor.
Praatjes vullen geen gaatjes, daarom nodigen 
wij jullie graag uit voor een kopje koffie bij een 
van onze unieke locaties. Let’s meet (online)! 

De Artiesten - Unique Livestream Studios
Johan van Hasseltweg 39L
1021 KN Amsterdam

+31 (0) 888 48 53 48
www.uniquelivestreamstudios.nl
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