
Moto live stream studie

Professionel live video streaming

• Studie faciliteter 

• Live streaming

• Lyd- og videomix



Det kan vi tilbyde...

Live streaming giver mulighed for at komme ud med en kulturoplevelse – til en 
større forsamling, der fysisk befinder sig andre steder. Faciliteterne egner sig til 
live koncerter, band sessions, talk shows, mm.

Hos Moto live stream studie har vi flere lokaler til videooptagelse

Lokalerne er som udgangspunkt beklædt med sort molton, men der er rig mulighed for at 
skabe jeres egen kulisse – vi hjælper gerne med at indrette med scene, backdrop, 
rekvisitter mv.

Vi tilbyder også vores service ude af huset



Lokaler

- To optagelokaler samt 
mindre lokaler til fx interviews

- Lokale AB kan opdeles efter behov

- Fire separate indgange

- Flere toiletter

Teknikrum 1:
(video- og teknikrum)
m. vindue Lokale AB

Teknikrum 2:
(video- og teknikrum)
m. vindue Lokale AB

Lokale AB:
Kan bruges som et 
stort lokale eller som 
vist her i to lokaler

Teknikrum 3:
m. dør Lokale AB

TEK1

TEK2

LOKALE BLOKALE A
TEK3

Kontakt os og få en videorundvisning af lokalerne.



Adresse 
& indkørsel

Nyholms Allé 50
2610 Rødovre

(med indgang 
fra Rødager Allé)

Port 2:
fra Rødager Allé

Port 1:
fra Nyholms Allé
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Dør (teknikerindgang)

Dør (til Lokale A)

Port (til Lokale B)

Dør (til Lokale C)
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Streaming features

- Streaming til flere platforme samtidig
- fx facebook og youtube

- Live video interviews 
- op til otte kald samtidig
- lav forsinkelse

- Grafiske overlays
- implementering af grafik og hjælp til produktion af overlays
- live kommentarer fra fx facebook på skærmen

- Optagelse af livestream
- også mulighed for optagelse til senere udgivelse



Fleksibel produktion
– flere muligheder

• Eksempel 1: Lille produktion:
- 2 x kameraer
- 1 x streamingtekniker
- Lyd og lys

• Eksempel 2: større produktion:
En videotekniker der klipper live fra et separat rum
- 3 x kameraer
- 3 x tekniker
- Lyd og lys

I det enkle tekniske set-up kan to teknikere producere live 
streaming. I lidt større set-up er der produtionsfaciliteter til både 
lydtekniker, kamerafolk, videotekniker og streamingtekniker.



Priseksempler:

• Eksempel 1: Lille produktion: fra 8.500,- ekskl moms
- 2 x kameraer
- Lyd og lys
- 1 x streamingtekniker

• Eksempel 2: større produktion:  fra 17.000,- ekskl moms
- 3 x kameraer
- Lyd og lys
- 1 x streamingtekniker
- 1 x lydtekniker
- 1 x kameraassistent



Kontakt

Hvis du vil bestille tid eller have sparring 
på din live streaming session, så kontakt:

Mads Joensen, Lyd & streaming
mj@moto.dk
+45 28308042

Willy F. Rasmussen, CEO
wr@moto.dk
+45 26890600

Moto har over 30 års erfaring med lydproduktion til tv, 
teatre, og livekoncerter. Vores kunder omfatter bl.a.: 
Tivoli (Fredagsrock), DR, TV2, Blu (X-Factor), 
RFRSH (BLAST Pro Series), Nemoland, Folkemødet, 
Gæstgivergården, Studenterhuset, Suspekt,
Alphabeat m.fl. 


