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Voorwoord
AV Compleet biedt een complete full-service aan voor events waar geluid, licht en
video de sleutels zijn tot succes.
De techniek is een van de belangrijkste zaken bij een event, van goed afgestemd
geluid tot de belichting van bijvoorbeeld een spreker of product waar de aandacht
op gevestigd dient te worden.
Videoregistratie en/of vertoning van beelden op bijvoorbeeld LED-schermen, van
klein tot groot, is hiernaast ook een onderdeel wat een event compleet maakt.
Om ook de locatie geheel te laten aansluiten op de setting van het event is een
goed uitgedacht lichtplan, voor de rest van de ruimte, onmisbaar.
Het overbrengen van de boodschap door beeld en geluid staat hierbij centraal.
Als deze aspecten goed op elkaar zijn afgestemd zal dit ongetwijfeld een verzorgde
en spraakmakende indruk achterlaten bij het publiek of de bezoekers.
Wij zijn er om de verzorging daarvan volledig uit handen te nemen van u als
organisatie en zorg te dragen voor de ultieme totaalervaring en een gestroomlijnd
verloop van het event.
Of dit nu gaat om een beurs, congres, bedrijfsevent, product lancering, (theater)
voorstelling of festival, wij hebben de specialisme en ervaring in huis. Daarnaast
beschikken we over een groot scala aan professioneel geluid, licht en video
apparatuur. Hiermee kunt u vertrouwen op de beste kwaliteit.

Naast het verzorgen van een volledige productie is losse verhuur ook één van de
opties, met eventueel een technicus als extra ondersteuning.
Voor iedere opdracht is een persoonlijke benadering nodig en word er naar
aanleiding van uw wensen met zorg een plan gemaakt om uw event vorm te geven
en tot een succes te brengen.

Over ons

“Techniek: De belangrijkste schakel tussen artiest en publiek.”
Met dit belangrijke motto heeft DSL Geluids- & Lichtverhuur al
meer dan vijfentwintig jaar ervaring op de binnen- en
buitenlandse podia, festivals, (zakelijke) events en conferenties.
Wij leveren niet alleen geluid, licht, video rigging, backline en
special effects, maar begeleiden, adviseren en ondersteunen u
van het begin tot eind.
Het juiste materiaal en ondersteuning is essentieel voor een
perfecte, strak georganiseerde en daardoor geslaagde relaxte
dag.
Per event wordt desgewenst een licht- en geluidsplan op maat
gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met onder meer
geluidsoverlast en eventuele moeilijke akoestische locaties.

Geen klus is voor ons te klein of te groot.

In samenwerking met onze partners kunnen wij voorzien in
een compleet spectrum aan materiaal en technische
ondersteuning bij event-registraties, livestream-faciliteiten,
LED-scherm verhuur en videoproducties.
Ons aanbod aan videoproducties is breed: Van internet
livestream op YouTube en Facebook tot evenement registraties
met weergave op grote LED-schermen. Maar ook (live)
videoregistraties van o.a. events, voorstellingen en (sport)
wedstrijden.
In onze 2 streaming studio’s faciliteren wij professionele
streams voor bedrijven, gemeenten maar ook bijvoorbeeld DJ’s
en bands.
DSL voelt zich thuis op ieder terrein, van presentaties tot
beurzen en bedrijfsfeesten tot conferenties.
Wij hebben de ervaring!

www.dslverhuur.nl
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Geluid
Speaker systemen
Om uw boodschap of verhaal duidelijk
over te brengen op het publiek is een
professionele geluidsinstallatie nodig
die volledig is afgestemd op de ruimte,
het publiek en de setting van het event
of bijeenkomst.
Wij beschikken over een zeer uitgebreid
assortiment speakers zodat we op basis
van het gewenste geluid per event een
gepersonaliseerd plan kunnen maken.
Zo kunnen we een ruimte met een
kleine groep mensen, tot een grote hal
gevuld met publiek, voorzien van een
ideale geluidsdekking.

Naast losse verhuur van apparatuur is het volledig verzorgen van de techniek óf een
technicus als support, ook een mogelijkheid. Met professioneel en gecertificeerd
personeel bent u gewaarborgd voor een zorgeloos verloop van uw event.
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Geluid
Microfoons
Naast een professioneel speaker systeem is een microfoon van goede kwaliteit onmisbaar om
uw publiek toe te spreken.
Er is een groot scala aan microfoons aanwezig om in te zetten bij onder andere een toespraak of
interview, maar ook voor de artiest of bij het gebruik van instrumenten.
Om te zorgen voor meer bewegingsvrijheid zijn er verschillende draadloze systemen
beschikbaar. Wij maken gebruik van professionele merken om zo storingsvrij te kunnen werken
en een stabiele verbinding te houden.
Een handheld-microfoon kan in sommige gevallen voor afleiding zorgen bij een spreker, of de
spreker heeft beide handen graag vrij. Dan is een headset een perfecte oplossing.
Met een microfoon van maar een paar millimeter is de headset bijna
onzichtbaar. De spreker kan vrij rondlopen, heeft beide
handen vrij en is ten aller tijden
goed te verstaan.

Katheder
Wanneer nodig kunnen wij voorzien
in het plaatsen van een katheder
waarachter de spreker kan staan en
zo gemakkelijk eventuele notities
voor zich neer kan leggen, of een
laptop aansturen ter behoeven van
een projectie.
Uiteraard kan
de spreekstoel
worden voorzien van bijvoorbeeld
een katheder microfoon.
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Video
LED-schermen en grootbeeld video
Op bijna ieder (business) event, zowel in– als outdoor, zie je ze
verschijnen: grote LED-schermen, waar bijvoorbeeld de Keynote,
PowerPoint-presentatie of livebeelden van het podium
programma te zien zijn.
Wij leveren hierin alle mogelijke opties om ook uw evenement te
voorzien van grote LED-schermen, al dan niet volledig
geïntegreerd in het podiumontwerp. Wij verhuren schermen in
alle denkbare configuraties, geschikt voor evenementen van
enkele honderden tot tienduizenden toeschouwers.
Voor bijvoorbeeld kleinere presentaties is er ook een ruime
keuze uit plasma- of LED-tv’s en diverse soorten video
projectoren met projectieschermen in verschillende maten.

Wij bouwen het geheel voor uw op zorgen dat alles is
aangesloten. Uiteraard adviseren wij u graag in uw beslissing
over welke presentatiemiddelen voor uw evenement het meest
geschikt zijn.
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Controle over uw presentatie
Wij kunnen u alle benodigde apparatuur en kennis leveren voor
een vlekkeloos verloop van uw presentatie. AV compleet ontzorgt
en levert, naast vakkundig personeel, alle benodigde digitale
presentatiemiddelen als laptops, mediaservers en beeldmixers.
Hierdoor kan de spreker zich richten op dat wat het belangrijkste is:
de presentatie zelf!

Video
Indoor en outdoor LED-schermen
Wij kunnen voorzien in het leveren van mobiele LED-schermen
op trailer, die zich kenmerken door een korte opbouwtijd en
gemakkelijke plaatsing. Deze zijn leverbaar van 6m² tot 25m²
groot en zijn de juiste toevoeging in combinatie met een liveregistratie.

De schermen zijn het perfecte reclamemiddel voor uw reclameuitingen of het ideale middel om live mee te kijken bij een race,
interview of een concert.
Het mobiele LED-scherm kan gemakkelijk geplaatst worden op
drukbezochte locaties en zo een eye-catcher vormen voor
bijvoorbeeld winkelend publiek in een winkelstraat.
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Video
(Live) Videoregistratie
Bij ons bent u aan het juiste adres voor meercamera videoregistraties.
Dit betekent dat wij met meerdere camera's een
registratie maken van bijvoorbeeld een evenement,
conferentie of (toneel) voorstelling.
AV Compleet richt zich onder andere, met zijn
compacte high-end totaaloplossing, op de kleine
televisiemarkt, sport, concerten, muziekprogramma’s,
talkshows, nieuws, achtergronden, actualiteiten en
studio opnames. Daarnaast ook bij lezingen, seminars,
evenementen en alle denkbare toepassingen waarbij
meerdere camera’s nodig zijn.
Doordat wij live schakelen missen we geen enkel
detail: alles wordt bij de centrale regie nauwlettend in
de gaten gehouden. Live regie heeft als voordeel dat
we ook direct de live-beeldstreaming kunnen
verzorgen. Zo kan de kijker bijvoorbeeld meekijken via
internet op elke willekeurige locatie ter wereld.

■ Strak verloop van weergave bij meerdere presentaties op 1 evenement
■ Ontzorgen van instarts met video en/of (PowerPoint, Keynote) presentaties
■ LED-schermen bij podium/ TV-schermen, afkijkmonitoren en aansturing
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Video
Livestream videoregistratie
Wij verzorgen regelmatig door heel Nederland livestreams op verschillende
locaties en daarnaast op wekelijkse basis bij uitvaarten.
Door de jarenlange ervaring zijn uitvaartcentra, kerken, evenementen of
bijeenkomsten bekend terrein voor ons. Hierdoor kunnen wij snel
schakelen, en met een korte voorbereidingstijd uw livestream verzorgen.
Bij uitvaarten zelfs dezelfde dag nog als dat moet!

Overal live te volgen
In situaties dat niet iedereen op dezelfde locatie kan zijn. Is het via een
livestream toch mogelijk om op afstand aanwezig te zijn en zo niets te hoeven
missen.

Wij zorgen ervoor dat iedereen het programma kan volgen met beeld en geluid,
waar ook ter wereld. Hiervoor maken we gebruik van dezelfde apparatuur waar
ook online tv uitzendingen mee worden gemaakt om er voor te zorgen dat de
livestream goed in beeld gebracht wordt.
Met onze draadloze microfoons en digitale geluidsapparatuur zorgen we ervoor
dat alle sprekers goed verstaanbaar zijn.

Remote camera’s
Wanneer de aanwezigheid van camera’s tot een
minimum beperkt dienen te worden, kunnen
wij werken met op afstand bedienbare
camera’s.
We kunnen dan, zonder storend aanwezig te
zijn in de ruimte zelf, een live opname maken,
geschakeld met verschillende camera's.
Het geheel wordt geschakeld tot een kwalitatief
hoogwaardige uitzending waarbij veel aandacht
is voor details, wisselingen tussen close-ups en
totaalshots.
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Licht
Belichting is sfeer
De belichting van een event is een
groot onderdeel van de totaalbeleving en daarom een belangrijk
onderdeel om af te stemmen op de
locatie, de setting en uw wensen.
Voorop staat dat de hoofdrolspeler
ten aller tijden in de ‘spotlight’ dient
te staan, of dat nu een spreker is of
bijvoorbeeld een nieuw product wat
onthuld wordt.
Met de juiste belichting weet het
publiek waar het om draait.
Om de beleving van het publiek
compleet te maken is een goede
uitlichting van de locatie bijna net zo
belangrijk. Wij denken graag met u
mee om hierbij de meest geschikte
toepassingen te selecteren voor uw
locatie.
Hoe mooi is het om bijvoorbeeld bij
uw bedrijfspresentatie de ruimte te
belichten in uw kenmerkende
bedrijfskleuren.
Er zijn hiernaast nog tal van
mogelijkheden om zo naadloos aan
te sluiten op de sfeer of stijl van uw
evenement of bijeenkomst.
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Licht
Uw product onder de aandacht
Bij een beursstand of productlancering draait alles
om de presentatie van het product.
Een goede setting is hierbij essentieel om zo de
aandacht te vestigen op wat het meest belangrijk is.
Met aandacht en zorg bouwen we een volledige
beursstand en zorgen voor een goede belichting
waarbij de aandacht direct word gevestigd op de
producten die tentoongesteld worden.
Ook de sfeer van de beursstand is bepalend. Hierbij
speelt de juiste belichting van uw product een grote
rol.
In combinatie met Pipe & Drape doeken (p.12), licht,
geluid en beeldschermen kunnen we het geheel
compleet maken. Hiermee zorgen we ervoor dat de
mensen niet zomaar uw stand voorbij lopen, maar
zicht uitgenodigd voelen om bij u rond te kijken.
Samen met u stellen wij de complete beursstand
samen om zo tot een gepersonaliseerd geheel te
komen wat aansluit bij uw wensen en uw (huis) stijl.
Desgewenst kunnen wij het ontwerp digitaal bij u
aanleveren zodat u een impressie heeft van het
eindresultaat.
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Podium
Podiumdelen
Onze professionele podiumdelen zijn
zeer stevig en kunnen worden ingezet
voor het bouwen van complete podia,
verhoogde vloeren, tribunes of (rolling)
risers. Het podium is afgewerkt met een
mooie zwarte toplaag.
Met de poten in verschillende maten is
de hoogte te behalen van 10 tot 120 cm.

Bij een podium van 60cm of hoger is
het wettelijk verplicht om het podium te
voorzien van podiumrails. Op deze
manier is het podium een stuk veiliger.
Om het podium ook veilig op te komen
huur je er ook traptreden bij.
Afhankelijk van de hoogte van het
podium is deze samen te stellen uit
verschillende hoogtes.

Podium afwerking
Om het podium mooi af te werken word er gebruik gemaakt van afrok.
Deze is beschikbaar in rechte scheurdoek of in geplooide afrok voor een nog
nettere uitstraling.
De bovenkant van het podium kan desgewenst voorzien worden van antraciet
gekleurde tapijttegels wat het geheel een zeer verzorgt uiterlijk geeft.
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Pipe & Drape
Pipe & Drape
Met het gebruik van Pipe & Drape is een ruimte gemakkelijk en
snel te voorzien van een nette achtergrond of afscheiding.
Hiermee is een lelijke muur of raampartij achter het podium in
een handomdraai weggewerkt door een elegant geplooid doek
van 1,2 tot 4 meter hoog.

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een complete demoruimte
te creëren compleet met beeld, licht en geluid. De zwarte of
witte doeken zijn ook erg mooi te belichten in bijvoorbeeld uw
bedrijfskleuren, waardoor het een mooie diepte geeft met een
gepersonaliseerde uitstraling.
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Special FX
Sparkular vuurwerk fontein
Bij een productlancering, opening, prijsuitreiking of ander evenement is een Sparkular vuurwerk fontein niet meer weg te denken.
Het gebruik van dit vuurwerk effect zorg iedere keer weer voor een groot spektakel en laat een spetterende indruk achter bij het
publiek. Het is een ‘koud’ vuur effect waardoor het gebruik voor zowel buiten als binnen veilig is. Nog een voordeel is dat dit effect
nauwelijks rookontwikkeling heeft, geurloos is en geheel vergunningsvrij te gebruiken is.

Confetti en streamers
Geen feest is compleet zonder confetti en/of streamers. Met een groot
assortiment bieden wij verschillende toepassingen voor het gebruik van
dit feestelijke effect. Van het zelf met de hand afschieten tot een regen
van confetti uit de lucht, voor ieder evenement hebben wij de perfecte
oplossing.
Door de grote diversiteit van verschillende kleuren en vormen kunnen we
gemakkelijk aan sluiten op uw wensen en ideeën.
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Special FX
Atmosferische effecten
Rookmachines worden vaak gebruikt om lichtstralen mooi uit te laten komen of om
een betoverend effect te creëren. Naast een ruime keuze uit ons assortiment fog en
haze rookmachines hebben wij ook een low-fog machine in het assortiment.
Met deze rookmachine creëer je een professioneel low-fog effect bij indoor gebruik.
Hiermee voeg je een magisch en spectaculair effect toe wat ongetwijfeld een indruk
achterlaat bij het publiek.
Dit effect is uitstekend geschikt voor onder andere theaterproducties , filmopnames,
bruiloften en product lanceringen.

In verschillende TV reclames of films
word er gebruik gemaakt van sneeuwmachines om een mooi sneeuw effect
te creëren.
Ongeacht het welk seizoen het ook is,
met onze sneeuwmachines creëer je
gemakkelijk een sneeuw illusie op
basis van schuim vlokken.
De ideale oplossing voor dat magische
moment bij een bruiloft, of om snel
een winterdag te creëren bij opnames
voor een film of tv show.
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Neem voor meer informatie contact met ons op:

DSL Geluids– & Lichtverhuur
De Fok 23
1742 PC Schagen
+31 (0)224 218130
info@dslverhuur.nl
www.dslverhuur.nl
@DSLverhuur.nl
@dslverhuur

