Livestreama –

eller välj när du själv vill visa din produktion.
I samarbete med EQ House har den ideella föreningen EQ Kultur nu möjlighet att spela in
videoproduktioner. Du kan antingen välja att livestreama via valfri streamingtjänst, alternativt
spelar vi in en video som du tar dig med på ett USB-minne, som du sedan kan sända när du
vill, var du vill. Väljer du att livestreama din produktion får du även med dig din inspelning på
ett USB-minne.

Priser

Denna tjänst erbjuds till en kostnad mellan 2 500–4 000 kr, exkl. moms 25 %, beroende
på typ av produktion.

Exempel
•
•

En föreläsning med 1–2 föreläsare, inkl. powerpointbilder kostar 2 500 kr exkl. moms 25 %.
Ett liveband med 4–5 personer, med normal sättning kostar 3 000 kr exkl. moms 25 %.

Vad ingår
•
•
•
•

Du får tre timmar på vår stora scen i Danssalongen, EQ House.
Inspelning sker med tre kameror, två fasta och en rörlig.
Tiden inkluderar riggning, soundcheck och nerriggning.
Efter tre timmar startar timdebitering om 1 500 kr/tim exkl. moms 25 %.

Extra

Vill du ha ytterligare editering av det inspelade materialet har du möjlighet att köpa detta av
oss till en kostnad av 550 kr/tim exkl. moms 25 %.

Mejla oss din bokning

Du fyller i bokningsformuläret på sida tre och mejlar den sedan till oss på: info@eqhouse.se.
Vi återkommer med ett kostnadsförslag inom några dagar.

Tekniska frågor

Vid frågor rörande teknik vänligen kontakta Lars Hult, teknikchef, via telefon: 070–317 01 20
eller e-post: lars@eqhouse.se

Checklista

Vi vill att du går igenom medföljande checklista på sida två noggrant innan inspelning.

Lycka till!
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Checklista inför livestreaming/inspelning
1.) Streamingtjänst

1. Vid livestreaming måste du bestämma vilken streamingtjänst du vill använda.
Vi rekommenderar Facebook Live.
2. Du måste ha ett konto för att kunna streama.
3. Du ska ha bestämt vad streamen ska heta.

2.) En vecka innan inspelning vill vi ha
1. Körordning för det som ska spelas in.
2. En låtlista så att varje nummer presenteras i text.
3. Ev. kompositör/band/låtskrivare/författare etc. till varje framfört nummer.
4. Logotyp du vill ska synas i inspelningen

3. Covers och bakgrundsmusik

När covers eller bakgrundsmusik används kommer detta att anges i texten till streamen
längst upp enligt följande: ”Vi äger inte rättigheterna till musiken.”

4. USB-minne
1. Ta med ett 128 GB USB-minne som vi levererar livestreamingen/inspelningen på.
Vi rekommenderar Sandisk Ultra 3.0 för optimal prestanda.
2. Det finns möjlighet att köpa ett 128 GB USB-minne direkt av oss för 599 kr inkl. moms.
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Bokningsformulär

Avseende livestreaming/inspelning i EQ House.

Namn på bokare:

E-post:						

Mobil:

Namn på artist/band/föreläsning/kör etc:

Jag/vi vill spela in följande:

Sättning/antal personer:

Jag/vi vill
Livestreama

Spela in och sända senare

Önskat datum för inspelning:

Önskad tidpunkt för inspelning:
Övrig information:

Mejla din bokning till oss på: info@eqhouse.se. Vi återkommer med ett kostnadsförslag inom några dagar.
Vid frågor rörande teknik vänligen kontakta Lars Hult, teknikchef, via telefon: 070–317 01 20 eller e-post:
lars@eqhouse.se. Vi vill att du går igenom medföljande checklista på sida två noggrant innan inspelning.
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