
PREMIUM SAILING STUDIOS
Uniek in haar soort :  onze premium varende studio’s  t i l len iedere opname naar 

een hoger niveau door de vr i jheid van het water.  Bi j  OCEANDIVA is  er geen 

standaard,  behalve standaard op maat gemaakt.  Dat resulteert  a lt i jd in een 

uniek format dat past  bi j  het type opname, l ivestream of hybride evenement. 

Een exclusieve opnamestudio met a ls  decor de mooiste skyl ines die Neder-

land,  België en Duits land ons bieden. 

HIGH-END OPNAMESTUDIO & CREW

Naast a l le  professionele apparatuur,  ver l icht ing en techniek z i jn onze stu-

dio’s  ook voorzien van een professionele crew die de gehele voorbereiding en 

opname verzorgt .  Denk aan projectmanagement,  producent,  geluid,  shading 

en regie.  En daar houdt het niet  op,  de dedicated locat iemanager verzorgt de 

vol ledige op- en afbouw van de set ,  het luxe meubi la ir en,  niet  te vergeten, 

de rondvaart  op de wateren van bi jvoorbeeld Antwerpen,  Brussel  of Gent.  Dit 

a l les maakt de sai l ing studio’s  van OCEANDIVA tot een high-end opnameset.

STUDIO, LIVESTREAM & HYBRIDE EVENTS

 
Beki jk onze in-  en outdoor mogel i jkheden voor studio’s ,  l ivestream en hy-

bride evenementen.  De pakketten z i jn met zorg samengesteld om een goed 

beeld te kr i jgen van de mogel i jkheden,  maar kunnen uiteraard naar wens 

aangepast en uitgebreid worden.  Wij  denken graag mee!

SAILING STUDIOS



OUTDOOR STUDIO
OUTDOOR STUDIO
INCLUSIEF RONDVAART

De outdoor studio is  onze premium buitenstudio en heeft  dan ook het waanzinnig-

ste achtergronddecor van al lemaal ,  namel i jk :  de stad,  natuur en het water.  Eenmaal 

aan het varen kunnen de ki jkers genieten van de mooiste wisselende beelden.  Zo 

worden stat ische opnames,  l ivestream of hybride evenementen met weinig publ iek                

dynamisch door de vr i jheid van het water.

BASIS PAKKET OUTDOOR STUDIO

1 dag (opbouw, show, afbouw)

Ligplaats Antwerpen,  Brussel  of Gent*

Rondvaart

Locatiemanager

Meubi la ir & f lextent

1x 75” LED scherm op stat ief

5 x camera

5 x microfoon

Afki jkmonitor

Technici

L ivestream

PRIJZEN

Op basis  van het pakket ,  uw wensen en l igplaats maken wi j  een passend voorstel

*  Andere l igplaatsen op aanvraag

INDOOR STUDIOS
CENTRAL STUDIO
BLACK-BOX

De central  studio is  onze black-box stu-

dio en tevens de meest uitgebreide studio 

qua techniek.  Zo kunnen we met techniek 

en decor a l le  kanten op m.b.t .  branding of 

een thema.  Terwi j l  we op het water dr i jven,                

maken we binnen unieke opnames.

BASIS PAKKET CENTRAL STUDIO

1 dag (opbouw, show, afbouw)

Ligplaats Antwerpen,  Brussel  of Gent*

Rondvaart  optioneel

Locat iemanager

Meubi la ir & custom decorwand

2 x 75” LED scherm op stat ief

5 x camera

5 x microfoon

Afki jkmonitor

Technici

L ivestream

LOUNGE STUDIO
FLEXIBEL

De lounge studio is  onze f lexibele studio die  

zowel   a ls   varende  studio  en als  huiskamer 

studio te gebruiken is .  De studio heeft  een 

ontspannen en huisel i jke loungesfeer en 

de raampart i jen zorgen voor een prachtig 

uitz icht over het water. 

BASIS PAKKET LOUNGE STUDIO

1 dag (opbouw, show, afbouw)

Ligplaats Antwerpen,  Brussel  of Gent*

Rondvaart  optioneel

Locat iemanager

Meubi la ir

75” LED scherm op stat ief

3 x camera

2 x microfoon

Afki jkmonitor

Technici

L ivestream

VIP STUDIO
WEBINAR/BREAK-OUT

De VIP studio is  ideaal  voor een break-out 

sessie of het presenteren van een webinar. 

Ook hier zorgen de raampart i jen voor een 

verbluffend uitz icht op het water en de om-

geving.  Perfect om een l ivestream of hybride 

evenement mee uit  te breiden. 

BASIS PAKKET VIP STUDIO

1 dag (opbouw, show, afbouw)

Ligplaats Antwerpen,  Brussel  of Gent*

Rondvaart  optioneel

Locat iemanager

Meubi la ir 

55” LED scherm op stat ief

1 x camera

1 x microfoon

Afki jkmonitor

Technici

L ivestream

PRIJZEN

Op basis  van het pakket ,  uw wensen en l igplaats maken wi j  een passend voorstel

*  Andere l igplaatsen op aanvraag



OCEANDIVA

OCEANDIVA
Neem contact met ons op voor een vr i jb l i jvende 

rondleiding en offerte op maat.  Onze account-

managers en evenementmanagers denken graag 

mee!

CONTACTGEGEVENS

+31 (0)20 6227 766 
info@oceandiva.eu 
www.oceandiva.eu

CONTACT


