
AV SOLUTIONS | KERKEN EN GEBEDSHUIZEN
Het opnemen en streamen van video in kerken en andere gebedshuizen

DE UITDAGING

DE OPLOSSING

Gebedshuizen gebruiken steeds vaker video om de relatie met
de geloofgsgemeenschap te versterken en contact te maken
met de samenleving. De livestream-services gaan naar
platforms als kerkdienstgemist, YouTube Live en Facebook
om hun boodchap te kunnen delen met mensen welke de
dienst niet fysiek kunnen bijwonen.

Kerkgenootschappen willen graag een productie van hoge
kwaliteit leveren maar maken zich zorgen over de beperkte
ervaring van hun vrijwilligers. Dus is er productieapparatuur
nodig die kan worden bediend door mensen met minimale
ervaring en training. Dit is waar wij u bij kunnen helpen!

Het beste is om professionele videoapparatuur te gebruiken welke resultaten kan produceren die televisie uitzendkwaliteit
benaderd. De producten die wij aanbevelen zijn daarnaast ook uitzonderlijk eenvoudig te gebruiken.

Een bijkomend voordeel is dat er voor grote ceremonies en
bijeenkomsten waarbij een evenementenbedrijf ingezet
wordt er gebruik gemaakt kan worden van de reeds
aanwezige camera opstelling. Deze camera’s en feeds
kunnen eenvoudig worden geïntegreerd waardoor de
behoefte afneemt voor het huren van grote hoeveelheden
externe apparatuur.

Naast de streaming output kunnen deze installaties video's
aanleveren op schermen rondom de locatie.
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De HS-1600T brengt een nieuw
niveau van eenvoud in uw

productie workflow

Teradek draadloze video verbinding
in historische gebouwen

Camera's met de mogelijkheid
om in te zoomen op personen.

Gebruik video's om ceremonies op te
nemen en deel je visie.

Stream video live naar het Internet.

Het Alles-in-een productie,
opname en streaming systeem.
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DE INSTALLATIE HET RESULTAAT

Holdan heeft veelvuldig videoprojecten begeleid, van
parochiekerken tot regionale tv uitzendingen. Uitgangspunt
hierbij is altijd dat we de gebruiker in staat stellen een
videoproductie van hoge kwaliteit te produceren met zo min
mogelijk vakinhoudelijke kennis.

Wij begrijpen wat u nodig heeft om met uitdagingen als
lichtomstandigheden, monumentale gebouwen en korte
voorbereiding altijd kwalitatief hoge resultaten te leveren.

De meeste systemen die wij leveren kunnen worden
uitgebreid met meer camera's, meer streaming online
kanalen en nog professionelere resultaten.

Een video capture systeem van professionele kwaliteit heeft
in onze beleving twee voordelen:
Ten eerste wordt de gebedsruimte onmiddellijk verbeterd
doordat kerkbezoekers in staat zijn om de dienst of
ceremonie te volgen op de al aanwezige schermen.
Ten tweede kan de doelgroep lokaal en wereldwijd op gemak
en op elk gewenst moment dienst live of on-demand
bekijken.

Alle videoverbindingen kunnen ook middels een draadloze
oplossing zonder vertraging en kwaliteitsverlies aangesloten
worden. Zeker in historische gebouwen zoals een kerk heeft
dit een grote toegevoegde waarde.
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