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Studion Studion är en härlig yta i hjärtat av Fotografiska.

Med närhet till både utställningar och restaurang 
kan du här mingla, festa, mötas och umgås på ett 
avslappnat sätt. Här finns sköna loungemöbler som 
inbjuder till samtal och en komplett scen med ljud, 
ljus och bildskärmar.

Lokalen kan erbjuda en fullt utrustad bar och här kan 
vi duka upp en härlig frukostbuffé, fikapaus eller så 
ni kan välja att ha en egen bartender som blandar 
härliga förfriskningar - kanske vill ni ta fram en egen 
signaturdrink för just ert event? Självklart kan ni 
även förbeställa enklare förtäring och mingelmat.

Vår Studio passar perfekt för dig som behöver en lokal 
till allt från frukostseminarium till pressträffar, panel- 
samtal, lanseringar och afterwork. Studion används 
också flitigt till att livesända, spela in och genomföra 
digitala eller hybrida event, som skapar engagerade 
deltagare i en inspirerande och urban miljö.

Lokalen är cirka 130 kvadrat med en fast scen om  
ca tio kvadrat.

På väggarna finns ett flertal bildskärmar som ni som 
gäst kan nyttja, och till vänster om scenen finns en stor 
videovägg där ni förslagsvis kan visa film, bildspel eller 
presentationer. Scenen ramas smakfullt in av fem 
stående skärmar, som bildar en trevlig bakgrund vid 
scenframträdanden eller presentationer.

LOKALEN ÄR LÄMPLIG FÖR:
livesändningar och hybrida möten, konferenser,  
föreläsningar, event, fester, shower, mingel, produkt-
lanseringar, kund- och partnerevent eller för  
parallella sessioner.
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Det här ingår 
i lokalen

> Inkoppling av egen  
 dator till videoväggen

> Inläggning av stillbilder på scenens  
 5 bildskärmar

> 4 mikrofoner för tal

> Trossmonterade QSC Wideline 8-högtalare

> Baselement, 2 st QSC GP-118  
 Subbas 1 × 18 under scenen

> Högtalare för spridning åt  
 soffgrupper: 2 st QSC I-82H

> Befintlig scen

> Standardmöblering

> Befintlig grunddekor
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> Vid bekräftad bokning ingår upp till  
 3 timmars konsultation tillsammans med  
 en dedikerad projektledare. Vi finns alltid  
 tillgängliga för ytterligare konsultation  
 utifrån behov och önskemål.

> Miljöljus & scenljus

> Klicker



Studiopaket vid 
livestreaming och 
digiloga event
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> Studio för streaming/inspelning

> Projektledning för stöd kring innehåll, planering 
 och genomförande i upp till 4h

> 2 st kördatorer för visning av PPT och film

> Fast ljussättning

> 3-kameralösning med 3 styrbara kameror för 
 livestreaming/inspelning (Upplösning 1920 × 1080)

> 4 st trådlösa huvud- eller handmikrofoner

> Broadcast Pix-system för styrning och växling  
 av kamerabild

> Monarch HDX för streaming mot valfri plattform  
 (exempelvis Facebook, Twitch, Zoom, YouTube,  
 Vimeo)

> Inspelning på SSD-hårddisk samt tekniker som  
 hanterar stream, inspelning och kamerastyrning

> Möjlighet till att komplettera streaming med  
 logotyp och valfri text

> Videovägg för presentation/visning av film  
 (Bildformat 16:9. Upplösning 1920 × 1080)

> Fem bildskärmar för stillbilder i porträttläge på  
 scenen (Bildformat 9:16. Upplösning 1080 × 1920)

> Möblering och enklare dekor enligt  
 överenskommelse

Möjlighet finns till att addera ytterligare kameror vid 
behov. Bild- och ljudtekniker, körproducent och ev. 
fristående kameraman debiteras per timme.

Möjlighet finns även till att addera ytterligare tjänster 
såsom redigering av bildmaterial och presentationer, 
interaktionsmöjligheter genom t ex chatt, omröst- 
ningar, breakoutsessions, liksom förmedling av 
talare, moderator, konferencier och föreläsare.

Studion kan även användas för hybrida mötes- 
lösningar och kompletterande teknik för detta 
ändamål tillkommer då. Våra studiopaket kan  
även erbjudas för halvdagar.



Studion bokas som standard per heldag, halvdag  
eller kväll, med följande start/sluttider:

08.00—12.00/13.00—17.00 för en halvdag

09.00—17.00 för en heldag

19.00—01.00 för en kväll

Önskar du få tillgång till Studion utanför de tider  
som anges ovan? Om tillgänglighet finns så löser vi 
självklart det. Kontakta oss för mer information  
samt ett prisförslag.

Möjlighet finns även till att förlänga  
öppettiderna ända fram till kl. 03:00.

Tider
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Studion:
Planritning
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Varmt välkommen att kontakta oss  
för ytterligare information kring mått  
och möbleringsmöjligheter

Annie

Ellen



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


