


Over Trides

Televisie zoals we het kennen zal in de nabije toekomst 
sterk veranderen. Met de introductie van breedband 
internet zal dit internet steeds meer een uitzend medium 
gaan worden. Hierdoor wordt het mogelijk om televisie 
te produceren voor veel kleinere doelgroepen. Zo kan 
een bedrijf via internet haar producten in beeld brengen 
op haar eigen website of youtube. Ook zie je steeds 
meer instructie video’s zoals video handleidingen etc. 

Voorwaarde om dergelijke video producties te kunnen 
realiseren is dat de productiekosten hiervan veel lagen 
moeten komen te liggen als wat gebruikelijk was begin 
2000. Trides als facilitair bedrijf heeft zich hier nu juist 
in gespecialiseerd. Wij kunnen uw video producties 
realiseren tegen haalbare tarieven zonder dat er op 
de kwaliteit hoeft te worden afgedaan. Door gebruik te 
maken van onze ruime kennis en ervaring op 
webgebied zijn wij tevens in staat uw uitzendmedium 
optimaal te benutten. Zo kunt u precies zie waar, hoel-
ang en wanneer uw video’s bekeken worden.

Steeds meer bedrijven kiezen er voor om interactieve 
business presentaties via video beschikbaar te stellen. 
Met onze mobile registratie en uitzend wagen zijn wij 
bovendien in staat uw web seminars en video 
conference te verzorgen. Onze wagen is zelfs in staat 
om zeer grote en ingewikkelde audio uitzendingen te 
verzorgen.

Trides faciliteert hiermee uw audio, video en web pro-
ducties. Wit u meer weten over de mogelijkheden neem 
dan contact op met info@trides.nl en wij helpen u graag 
verder.

Audio

Met de introductie van digitale opname technieken is 
het de afgelopen 15 jaar steeds goedkoper geworden 
om een eigen studio te hebben. Waar vroeger een 
mengtafel al gauw enkele tonnen kosten kun je nu op 
een gemiddelde PC al net zoveel. De grootste 
kostenpost voor een studio tegenwoordig is de 
opname ruimte. Dit zijn veel vierkante meters die je 
voor producties maar ongeveer 20% van de tijd 
gebruikt. 

De crisis van de afgelopen jaren heeft er voor 
gezorgd dat veel collega studio’s de grote vaste lasten 
niet meer konden dragen, enkele hebben het loodje 
gelegd en sommige zijn op kleinere schaal door 
gegaan. Hierbij is met name gesneden in de grote 
vaste lasten. Trides heeft deze situatie aangegrepen 
om nu juist studio faciliteiten beschikbaar te stellen 
aan klanten, of dit nu bands, muzikanten of collega 
bedrijven zijn. Bij ons kun je tegen zeer scherpe 
prijzen de opnamen maken, om ze vervolgens in de 
eigen studio af te werken. 

Onze zeer ruime live room (met ruim 250 m2 de 
grootste van Limburg) is volledig ingericht voor 
opname van grote orkesten ( tot 90 man).
We beschikken over een breed scala aan 
instrumenten zoals een Iback vleugel, diverse 
drumstellen, percussie instrumenten, een echte 
fender Rhodes etc. Uiteraard beschikken we over een 
uitstekende set microfoons en maken we uitsluitend 
gebruik van zeer hoogwaardige pre-amps en AD/DA 
converters. Voor de echte audio liefhebber hebben we 
zelfs de beschikking over 24 sporen analoge opname 
systemen.



Video

Voor het realiseren van video producties heb je meer 
dan alleen een camera nodig. Belichting en decor zijn 
minstens even belangrijk. Onze studio heeft hiervoor 
alle ruimte en middelen, niet voor niets wordt onze 
studio gebruikt voor producties van de landelijke en 
regionale omroepen.

Wij streven ernaar om U een turn-key oplossing te 
bieden. Hierbij kunt u uiteraard ook gebruik maken van 
onze camera’s en regie systemen. Het is zelf mogelijk 
om vanuit de studio live naar waar dan ook in de wereld 
uit te zenden. Dit alles lijkt duur, maar niets is minder 
waar, onze prijzen zijn zo scherp dat wij zeker weten dat 
we qua prijs/kwaliteit tot de beste keus behoren. 

Narrowcasting

Door gebruik te maken van TV schermen die gekoppeld 
zijn aan je website is het mogelijk om informatie 
voorziening op locatie te realiseren. Of het nu om 
aanbiedingen voor winkels gaat, of promotie video’s of 
informatie in publieke gelegenheden. Ons narrowcasting 
systeem maakt dit mogelijk met een hele eenvoudige 
koppeling aan je website. 

Dit alles kunnen wij realiseren voor een hele 
interessante prijs. Het is in sommige gevallen zelf 
mogelijk om met een dergelijk systeem zelfs geld te 
verdienen door reclame uitingen. Meer informatie? 
Stuur dan een mail aan info@trides.nl.

Web

Iedereen kent wel een buurjongen die een website in 
elkaar kan zetten, sterker nog er zijn diverse providers 
die middels een simpel CMS je jouw eigen website in 
een handomdraai in elkaar laat zetten. Waarom zou 
je dan nog kiezen voor een web design van Trides? 
Welnu, een website is veel meer dan een digitale 
brochure. 

Uw website vertegenwordigd uw digitale identiteit. 
Web design gaat heel wat verder dan wat teksten en 
foto’s bij elkaar plakken. Je wilt immers gevonden 
worden via zoekmachines, je wilt er uit springen en je 
onderscheiden van je concurrenten, je wilt toch ook 
dat jouw website leesbaar is op een smartphone of 
tablet? Bovendien kun je bij websites die door ons 
gemaakt zijn ook heel goed in de gaten houden wat 
het browsegedrag van de bezoekers is, wanneer, 
hoelang welke pagina’s etc. Tenslotte helpen wij ook 
bij het koppelen van jou website aan de social media 
en ons narrowcasting  systeem.



ENG Camera set    
Deze HD cameraset bestaat uit de Panasonic HPX171E Camera, 
compleet met Sachtler statief, Manfrotto iris en zoom remote,
een UV filter en een reporter microfoon.

Mobile 2 Pro Tools

  
Wil je een demo of een CD thuis opnemen, maar je 
hebt geen spullen hiervoor? Dan is dit je kans. Met 
deze zeer stabiele opname set, bestaande uit de 
beroemde Digi 002 in combinatie met de focusrite 
octo-pre en de macbook pro, kun je uitstekend thuis 
opnemen. Je kan tot 12 kanalen gelijktijdig opnemen!

Mobile 2 Cubase   

Met deze zeer stabiele opname set kun je uitstekend 
thuis opnemen. De set bestaat uit een Laptop met 
een MOTU 8 kanaals AD/DA converter. Je kunt tot 8 
kanalen gelijktijdig opnemen. 

www.Trides.nl                         rental@trides.nl                    0475-769054        

FlyCAM rig   
Wil je ook van die geweldige FlyCAM shots maken? Wij hebben hiervoor een rig in de verhuur. Helemaal tegek!

4



Mobile 2 Rack                

   
JoeCo black box recorder. Deze set is uitsluitend te gebruiken voor live opnamen. Alle 24 kanalen in een keer. 
Eenvoudig in gebruik en waanzinnig in kwaliteit. Niet voor niets ook in gebruik om de kleinere podia van het 
North sea Jazz festival op te nemen!

www.Trides.nl                         rental@trides.nl                    0475-769054

Mobile 1
Uitermate geschikt voor live concert registratie, talkshows, videoconferenties en sport evenementen.
Met Mobile 1 kun je tot 8 camera’s en tot 72 sporen audio opnemen. Nabewerking van audio 
kunnen we verzorgen in onze studio en onze video editors maken het geheel op top niveau af. 

Mobile 1 Live concert registratie
Ochtend Middag Avond/weekend Hele dag Opmerking
NVT  NVT  NVT   € 750  * zie onder

Mobile 1 talkshow, video conferentie
Ochtend Middag Avond/weekend Hele dag Opmerking
€200  € 230  €280   € 580  * zie onder

Mobile 1 Sport evenement
Ochtend Middag Avond/weekend Hele dag Opmerking
€ 170  €200  € 250   € 460  * zie onder

* Inbegrepen is een basis engineer die de wagen naar u toe rijdt aansluit en na afloop weer afbreekt en terug 
rijdt. Niet inbegrepen zijn de reis kilometers a € 1.80/km. Een dagdeel start bij vertrek uit Echt en eindigt bij 
aankomst in Echt. Eventueel overschrijden van de tijd zal per uur a € 105,-  worden berekend. In de prijs hierboven 
zijn de benodigde cameramensen, regisseur, en geluidstechnici niet inbegrepen. Voor een duidelijke totaal prijs 
maken we graag een offerte op maat.
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Mic Set PA                  
Wil je een uitgebreide microfoon set voor de PA huren, dan kan dit nu ook bij Trides! 
De set bestaat uit:

Gebruik Microfoon Aantal
Zang  SM58  3
Kick  AKG D112 1
Snare  SM57  1
Overhead Rode AT5 2
Toms  Superlux 4
DI box  Palmer 2
Bass DI  Monacor 1
Gitaar  SM57  2
  XLR kabels 10
  Mic stands 10
  Tom klem 4

www.Trides.nl                        rental@trides.nl                    0475-769054

    Microfoon set voor Live opnamen    
    Deze set is geweldig in combinatie met Mobile 2 (rack en Protools, zie pagina 2)! 
    De set bestaat uit de volgende microfoons:

    Gebruik Microfoon  Aantal
    Zang  sE 2000  2
    Zang  sE 2200  1
    Piano  AT4050  1
    Kick  Beta 52/AKG D112 1
    Snare  Bayer Dynamic 1
    Overhead sE 5A   2
    Toms  Audix D4  4 
    Bass  MD421  1
    Gitaar  SM57   2
 
      XLR kabels  20
      Mic stands  20
      Tom klemmen 4
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Studio 1 special         
Mocht je geen ruimte hebben om de home recording van de drums te doen, of hebben de buren/ouders er 
problemen mee?  Dan hebben we zeer interessante mogelijkheden in onze studio! Zo kun je voor € 85 al 
een hele ochtend drums opnemen in onze studio 1. Dit is inclusief drumstel naar keuze, snaredrum naar 
keuze en de beste microfoons (die we zo mooi vinden dat we ze zelfs niet verhuren!) Voordeel is dat alles 
al klaarstaat als je komt, dus geen soundcheck of tijd verspillen met opbouwen, gewoon direct aan de slag! 
Bel voor meer informatie!
* Aanbieding alleen geldig voor een flex boeking.

Flexboeking
Bij een flexboeking krijg je altijd het goedkoopste tarief, 
ongeacht het tijdstip van de dag. Dit kunnen we doen omdat 
we altijd tot 16 uur voor aanvang voorrang kunnen geven 
aan niet flex boekingen. Zelfs in het weekend gelden deze 
flex tarieven! 
Hoe vaak komt het dan voor dat de boeking verschoven wordt? 
Afgelopen jaar is dat maar in 3% van de gevallen voorgekomen.



Prijslijst januari 2015

    ochtend middag avond  dag  opmerking

Studio 1
  
Mobile 1 Live concert
  
Mobile 1 Talkshow 

Mobile 1 Sportevenement

Mobile 2 rack 48 
channel JoeCo

TV Vloer

Studio Licht

Turn key TV Studio
(incl licht, 3 CAM)

Eng set HD CAM

Bandversterking klein

Bandversterking groot

DJ set klein

DJ set groot

Licht set klein

FOH technicus

Monitor/stage technicus

Roady/basis engineer

KM vergoeding vervoer

€ 85,-  € 100,- € 120,- € 280,- 

NVT  NVT  NVT  € 750,-

€ 200,- € 230,- € 280,- € 580,-

€ 170,- € 200,- € 250,- € 460,- 

NVT  NVT  NVT  € 260,-

€ 85,-  € 100,- € 120,- € 260,-

€ 90,-  € 90,-  € 90,-  € 250,-

€ 260,- € 300,- € 350,- € 800,-

€ 40,-  € 50,-  € 65,-   € 125,-

NVT  NVT  NVT  € 190,-**

NVT  NVT  NVT  € 390,-**

NVT  NVT  NVT  € 80,-**

NVT  NVT  NVT  € 200,-**

NVT  NVT  NVT  € 70,-**

NVT  NVT  NVT  € 350,-

NVT  NVT  NVT  € 280,-

NVT  NVT  NVT  € 250,-

€ 1,80 /km

Incl mic set en pre-amps

Excl licht en stroom verbruik

Exclusief stroom verbruik

Exclusief stroom verbruik

Circa 50 man in de zaal

Tot 500 man in de zaal

Circa 50 man in de zaal

Circa 500 man in de zaal

Per 8 PAR plus dimmer en 
DMX

Opmerking
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De ** genoemde prijzen zijn vanaf prijzen, deze gelden bij boekingen 
ruim van te voren en door de week, uitgezonderd op en rondom feestdagen.
Grotere evenementen en afwijkende vraag volgens offerte.
Wij werken uitlsuitend volgens offerte.
 

              
                                      Prijswijzigingen en typ- of drukfouten onder voorbehoudwww.Trides.nl        rental@trides.nl        0475-769054
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