
Streaming på Wrap 

Wrap har profesjonelt utstyr og teknisk kompetanse for live streaming av en rekke ulike 
arrangementer og settinger. Vi kan leie dette utstyret til meget rimelige priser for profesjonelle 
uavhengige kunstnere og produksjoner som fremmer disse.

For å forenkle prisingen, har vi definert to kategorier utstyrspakker som kan dekke det meste av 
utstyret som behøves for å få gode resultat med streamingen i ulike settinger. Kategoriene hetter  
henholdsvis enkel streaming pakke og avansert streaming pakke. 
Når du skall leie streaming utstyr kan vi hjelpe deg med å finne det utstyret som passer best til 
dine behov. Under prisene har vi skissert noen eksempler på hva typisk innhold i de forskjellige 
kategoriene til utstyrspakkene. 


Lys:

Wrap har også noe lysutstyr som kan være til hjelp ifm streaming så vel som anen video 
produksjon (spør oss om detaljer og pris). I noen tilfeller der man har mindre behov i forhold til 
kamera og/eller lydutstyr kan det være aktuelt at lysutstyr inngår i en fast streaming utstyrspakke.


Pris per dag (én til to dager): 
Enkel streaming pakke - 560,-

Enkel streaming pakke (Koproduksjon) - 400,-

Avansert streaming pakke - 750,-

Avansert streaming pakke (Koproduksjon) - 500,-


Pris per dag (etter to dager): 
Enkel streaming pakke - 400,-

Enkel streaming pakke (Koproduksjon) - 250,-

Avansert streaming pakke - 600,-

Avansert streaming pakke (Koproduksjon) - 380,-


Pris per uke: 
Enkel streaming pakke - 2000,-

Enkel streaming pakke (Koproduksjon) - 1500,-

Avansert streaming pakke - 3000,-

Avansert streaming pakke (Koproduksjon) - 1700,-


Eksempler på typiske utstyrspakker 

Enkel streaming pakke: 
Dette er et utstyrspakke som er ment for produksjoner som krever høy kvalitet uten for høy 
brukerterskel, eller der man supplerer eget utstyr. Wrap kan hjelpe med riktig valg av utstyr og 
tilpasse pakken etter dine behov. Inneholder normalt ikke mer en to kameraer.

Eksempler:

Monolog 
• ATEM Mini Pro (Video switch/converter + + )

• En stasjonær kamera med fast utsnitt (Sony A6400 med Sigma 16mm)

• En bevegelig kamera med zoom (Lumix GH5 med Leica 12-60mm)

• Trådløs lavalier mikrofon

• Tripod til stasjonær kamera.

• Monopod til bevegelig kamera

• Diverse kabler, overganger og ekstrautstyr.  




Solo konsert med film 
• ATEM Mini Pro (Video switch/converter + + )

• Kamera med meget lyssterkt linse (Lumix GH5 med Leica DG Vario-Summilux 10-25mm)

• 2 stk kondensator mikrofoner (2 x Røde NT5 - matchet par).

• XLR mikrofon adapter til kamera

• Data monitor med HDMI for tilgang til ekstra funksjoner på ATEM Mini Pro.

• Stativer, kabler og diverse


Avansert streaming pakke: 
Produksjoner med forholdsvis avanserte krav, som krever flere kamera vinkler og/eller mikrofoner, 
kan ha stor nyte av Wrap’s avansert utstyrspakke. Wrap kan hjelpe med riktig valg av utstyr og 
tilpasse pakken etter dine behov.

Wrap har et omfattende utvalg av meget gode mikrofoner og annet utstyr innen lyd, lys og video 
som kan være nytigg i forbindelse med streaming og video produksjon. Flerre leie kostnader kan 
forekomme om produksjonen krever avansert utstyr innen lyd og lys utover hva som er rimelig å 
forvente av en avansert streaming utstyrspakke. 

Eksempler:

Avansert seminar/workshop 
• ATEM Mini Pro (Video switch/converter + + )

• Data monitor og netverksswitch for tilgang til ekstra funksjoner på ATEM 

• 3 stk profesjonelle kamera med kombinasjon av fast/zoom objektiv i øverste klasse

• 3 stk studio-lyskastere (redheads) med stativ

• 3 mikrofoner til talle, med stativ

• Lydmikser

• 2 stk HDMI-SDI konvertere

• 2 stk SDI-HDMI konvertere

• Diverse kabler, overganger og stativ


Forestilling 
• ATEM Mini Pro (Video switch/converter + + )

• Data monitor og netverksswitch for tilgang til ekstra funksjoner på ATEM 

• 3 stk profesjonelle kamera med kombinasjon av fast/zoom objektiv i øverste klasse

• 4 kondensator mikrofoner, med stativ

• 1 stk trådløs “myg” mikrofon

• Lydmikser

• 2 stk HDMI-SDI konvertere

• 2 stk SDI-HDMI konvertere

• Diverse kabler, overganger og stativ


For mer informasjon se http://wrap.hdu.no/facilities/video.html eller ring oss.


