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Hybridstudion Annie  
för livestreamade  
event

Hybridstudion i Stockholm är ett samarbete mellan 
Fotografiska och Adapt. Den ligger i Fotografiskas 
390 m2 stora lokal Annie. Den kan användas som 
en stor studio för digitala sändningar eller som en 
hybridstudio med både digitala och fysiska besökare. 
Lokalen fungerar för alla sorters projekt; konferenser, 
event och mässor.

Hybridstudion är effektfullt inramad med en bred-
bilds projektion som täcker de tre huvudväggarna. 
Med systemet WatchOut projicerar vi bilder, 
presenta tioner och filmer över hela den 55 meter 
breda ytan. Det ger stora möjligheter att arrangera 
och livesända ett event i vilken miljö som helst.  
Med ett knapp  tryck kan lokalens väggar förändras 
till en karibisk strand, franska alptoppar med  
snöiga backar eller ert eget kontor.

Lokalen Annie ligger på entréplan i Fotografiskas 
östra del. I lokalen finns två stora dörrar som kan 
göras om till panoramafönster med utsikt mot vattnet 
och Stockholms inlopp. Dörrarnas bredd gör det 
möjligt att till och med köra in en bil i lokalen.

Hybridstudion är grundutrustad med all ljud-, 
ljus-och bildteknik som krävs för att genomföra ett 
professionellt event. Tekniken kan enkelt anpassas 
och kompletteras för att passa just ditt projekt.

Hybridstudion kan också kopplas ihop med andra 
studios och lokaler, eller era egna kontor, och den 
blir då navet i ett större hubmöte. Vi tar ett aktivt 
helhetsansvar och hjälper er självklart med att skapa 
en komplett och hållbar inramning som inkluderar 
mat, dryck och kompletterande ytor, samt övriga 
upplevelser i huset.

Fotografiska offererar lokal, förtäring och eventuella 
övriga tjänster separat och Adapt offererar samt har 
direkt dialog med kund kring priser och upplägg för 
teknik och tekniker, utifrån önskemål och behov.
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Exempel på vad 
som kan inrymmas 
i Hybridstudions 
grundutförande

>  3 st kameror (1 st kamera på stativ,  
2 st remotekameror)

> 55 m väggprojektion med  
 WatchOut-system

>  Komplett bildmixersystem för mixning  
av kameror, grafik och filmer, med  
picture-in-picture

> 6 × trådlösa headset/mikrofoner

> Enhet för uppspelning av musik

> Högtalare för talljud i Hybridstudion

>  Ett 30-minuters uppstartsmöte med  
en dedikerad projektledare som finns  
tillgänglig för er under hela projektet

> 1 st streamingtekniker

> 1 st kameratekniker/bildproducent

> 1 st ljudtekniker

>  Studiobelysning anpassad för kamera- 
produktion på 3 spelplatser (sittyta,  
skärm i mitten, moderatordisk höger)

> Bakljus

>  Uppspelning av filmer, namnskyltar  
och grafik via vMix

>  2 st PC med PowerPoint för  
presentationer, ordinarie + reserv

> 4 st talarmonitorer

> Klicker för presentationer
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> Streaming via VIMEO, Facebook, 
 Youtube eller er egen plattform

> Inspelning av utgående bild



Vanliga tillägg i 
Hybridstudion Annie

Här ser du exempel på våra vanligaste tillägg. 
Söker du något annat? Inga problem. Hör av 
dig till oss så löser vi det också.

Utrustning
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>  Remotekameramed stativ

>  Manuellt styrd kamera med stativ 

> Prompter med programvara

> Steadicamriggmed kamera & kameraman

> Trådlöst headset

>  InEar-system

>  Kördator PC  

> Kördator MAC 

> Komplett ljud-och ljusrigg för liveband

> Dator med Zoom/Teams

>  Egen brandad moderatordisk beMatrix

>  Print av dekor på dekorboxar

> Hårddisk för inspelat material

>  Teknisk produktionsansvarig

>  Ljud/ljustekniker, Kameraman 

> Bildtekniker/bildproducent

> Eventtekniker/Zoom/Teams

> Prompteroperatör

> Projektledare

>  Producent/körproducent 

> Test av content/redigering/klippning

> Digital eventportal för sändning

> Digitalt röstningssystem

>  Digital årsmötesportal

Personal

Digitala tjänster



Hybridstudion bokas som standard per heldag  
som avser 8 timmar + 1 timmes rast med följande 
start/sluttider:

08.00—17.00 (-1 timme lunch)  

13.00—22.00 (-1 timme middag)

I samband med en heldagsbokning kan Hybrid-
studion också bokas för en halvdag följande tider:

08.00—12.00 

13.00—17.00 
18.00—22.00
Om tiderna ovan behöver utökas med en extra 
timme kan det adderas före/efter grundtiden om 
tillgänglighet finns. Kostnaden för extra timmar  
är 15 000 kr + extra tid för de tekniker som ej ingår  
i grundhyran.

Behöver du Hybridstudion utanför de tider som 
anges ovan? Om tillgänglighet finns så löser vi 
självklart det. Kontakta oss för mer information 
samt ett prisförslag.

Studiotider
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Hybridstudion:
Planritning

8 HYBRIDSTUDION ANNIE

Varmt välkommen att kontakta oss  
för ytterligare information kring mått  
och möbleringsmöjligheter



Studiomiljöer Hela studioytan är ca 14 × 5 m och planerad för  
att man skall kunna växla mellan talare vid skärm, 
samtal vid moderatordisk och sittande panelsamtal  
i fåtöljer. Men självklart väljer ni själva hur ni bäst  
vill använda ytan för ert projekt.

Det finns också möjlighet att på ena sidan lägga 
till yta och teknik för ett liveframträdande/band. 
Observera att extra utrustnings krävs för detta.

Som inramning används kuber i olika storlekar 
och höjder. På kuberna kan dekorelement placeras. 
Kuberna kan också brandas på valfria sidor med 
exempelvis printat tryck (beställs av Adapt).

Scenen är 40 cm hög och 4 × 4 m stor med rundad 
front. Den används för sittande inslag. 4 st fåtöljer,  
ett soffbord samt en skärm ingår i grundhyran.

Ni är självklart välkomna att ta med egen dekor och 
egna möbler om ni önskar.
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Välkommen 
att kontakta oss!

Fotografiska Meetings 
& Events
event@fotografiska.se

Emmy Sundberg
Director of Meetings & Events
emmy.sundberg@fotografiska.com
+46 (0)73 730 65 76

Anna Bergstrand Henning
Account Manager, Meetings & Events
anna.bergstrand@fotografiska.com
+46 (0)70 783 75 40

Annika Sundbaum Strömberg
Account Manager, Meetings & Events 
annika.sundbaum@fotografiska.com
+46 (0)70 497 19 08
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Eller läs mer på www.fotografiska.com/sto/moten-event


