Email info@fotostudiovk.nl en bel of WhatsApp +31 (0) 6 4856 4222. Van Alphenstraat 63H,
Voorburg.
Fotostudio VK beschikt over een ruime hoeveelheid professionele apparatuur en voorzieningen. Vrij te
gebruiken tijdens uw boeking. Onderstaande foto- en videoapparatuur is te reserveren. Tevens
hebben wij een opsomming gemaakt van onze basisvoorzieningen. Mocht u specifieke wensen
hebben bel ons gerust voor overleg!
Onze locatie:
Wij bevinden ons Voorburg aan de rand van Den Haag. Tegenover treinstation Laan van NOI en vlak
langs snelweg A12.
De studio is geschikt voor onder andere:


Foto- en filmproducties, vergaderingen, workshops, castings, presentaties en andere
evenementen.

Lichtapparatuur:







3 studioflitsers Multiblitz x10, 1000 watt. Flitsduur 1/4000 sec. Met optionele accu.
2 kleine studiofliters Multiblitz BL 24S tot 4000 watt. Flitsduur 1/6000 sec. 650 watt
modellicht. In combinatie met:
Krachtige studiogenerator. X Pac 24AS.
4 studiofliters, 800 watt. Flitsduur 1/2000 sec.
2 led video / fotolampen 6000lm / eq 650 watt / 4000 K kleurtemperatuur + softboxen.
Accupack voor gebruik met x10 studioflitsers Multiblitz.

Lichtvormers:














2 octaboxen 1,50 meter. Met optionele honingraat. + Octabox 90 cm.
Softboxen diverse maten: 80x140 met optionele honingraat. 2x 60x60, 2x30x140 met
optionele honingraat. 75x115 cm. 2x 60x60 voor gebruik met led videolampen.
Diverse beautydishes incl 120 glambox/octavorm. Incl. honingraat, deflector en softscreen.
Para (reuzen paraplu 1,80 meter breed, 95 cm diep).
Losse paraplu 150cm.
Fresnel Spot.
Barndoor set inclusief kleurenfilters.
Achtergrond reflectors plus lage statieven.
Standaard reflector silver, 65° ø 18 cm met optionele honingraat filter.
Standaard reflector silver, 50° ø 30 cm met optionele honingraat filter.
Smalle hoek reflector silver, 35° ø 33 cm.
Standaard reflector 25 cm met optionele honingraat filter.
Conische snoot, groothoek reflector 120°

Randapparatuur:




2 Draadloze flitstriggers en flitssync kabels.
Camera statieven, o.a. Gitzo. Hengel, boomstatief. Achtergrond statief voor laag bij grond.
Videostatief met fluid videokop. Tevens is een balhoofd aanwezig.
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Lee kleurenfilters met divers kleurenpakket.
Reflectieschermen. O.a. 75 cm, 120 cm, 55 cm en 2 meter. En rond, diffuus en piepschuim.
Lichtmeter (Sekonic) met spotmeter.Grijskaart / kleurenkaart / witbalanskaart.
Klemmen, reflectorhouders, piepschuim.
4 V-flats / afvlakschermen. Link google met info en inspiratie: http://tinyurl.com/hnr7zrk
ND Filter voor 67mm lens.
Super klem, muli klem, styrofork, stuio klem en knijpers.
Telescopisch uitschuifbare reflectiescherm armen / houders.
Mobiele achtergrond ophang installatie.

Algemene voorzieningen foto en videostudio:



















Grote witte rondwand / limbowand, 12 meter breed, 4 meter hoog, 8 meter diep. Met
optionele greenscreen van 3,56 meter breed. Plus zwarte achtergrond van 3,56 meter.
Heldere daglichtstudio via ons grote dakraam. Optioneel kan de studio gedeeltelijk
verduisterd worden.
Verschillende kleuren achtergronden o.a. ; zwart (3,56 m breed), roze, rood, geel, chramakey
groen, chromakey blauw, lichtblauw, lichtgeel, bruin. Meer op aanvraag.
Grote ruimte van bijna 200 M2 14 bij 12 meter.
Tafel op wieltjes voor bijvoorbeeld laptop en productfotografie.
Visagiespiegels met verlichting en verstelbare make-up stoelen. 2 grote spiegels met lampen.
Grote paskamer met bankje, salontafel en spiegel.
Strijkbout, strijkplank, kledingrekken en hangers.
Zithoek met grote hoekbank.
Televisie met hdmi kabel en Netflix.
Muziekinstallatie met 4 grote speakers.
Grote werktafel / eettafel voor tot 12 personen. Meer stoelen nodig? Informeer.
Wi-fi met snel internet.
Keuken met borden, servies, glazen, champagneglazen.
Koelkast.
Vaatwasser.
Cappuchino / espresso apparaat. Waterkoker, magnetron. Fris en thee aanwezig.
Studio- en lichtassistentie.

Meer apparatuur kan in overleg altijd geregeld worden. Budgetcam, een foto- en film apparatuur
verhuur bedrijf bevindt zich tevens vlakbij onze fotostudio. Tot ziens!

