Bert Buis Kindertv Benodigdheden
Beste sponsor,
Om de patiëntjes in het Maastricht UMC+ hun eigen kindertelevisieprogramma’s te kunnen laten
maken, is goede apparatuur nodig. Onze tv-apparatuur moet regelmatig vervangen worden daar
deze onderhevig is aan slijtage en veroudering. Bert Buis Kindertv kan daarom regelmatig een
goede boost gebruiken om alles weer up to date te maken. We hebben daarbij uw hulp hard nodig
en ieder sponsorbedrag is van harte welkom.
Om u een beeld te geven van onze investeringswensen en bijbehorende kosten treft u op de
volgende pagina's de apparaten aan die het meest aan vervanging toe zijn. De bedragen die nodig
zijn om deze te kunnen aanschaffen staan tevens vermeld bij de omschrijving.
Door uw steun kunnen we dagelijks mooie programma’s blijven maken samen met de patiëntjes
van het Maastricht UMC+.

Techniek - Intercom/Headset
Apparatuur voor het communiceren tussen de regie, cameramensen, floormanager en presentatie
tijdens een live-uitzending.
Om met elkaar te kunnen spreken, vanuit de studio naar de regiekamer en vice versa, hebben we
een zogenaamd intercom systeem nodig. Dit zijn kastjes die je aan een riem kunt bevestigen. In deze
kastjes wordt een hoofdtelefoon (headset) ingestoken. Via een centrale kast in de regiekamer zijn
deze kastjes met elkaar verbonden. Op deze manier kunnen we met elkaar communiceren.
Zodra kinderen een headset mogen opdoen voelen ze zich een ‘professional’ en genieten hier volop
van.
De patiëntjes mogen bij Bert Buis Kindertv ook in de regisseursstoel zitten en voor of tijdens de liveuitzending /opnames de mensen op de studiovloer opdrachten geven. Dit gebeurt dan ook via de
headsets. Kinderen krijgen zo een belangrijke taak en voelen zich dan een volwaardig teamlid van de
Bert Buis crew. Voor even zijn ze geen patiënt.
Het intercomsysteem dat wij momenteel gebruiken is al ruim tien jaar oud en vertoont hevige
slijtage. Deze is hoognodig aan vervanging toe. Door intensief gebruik zijn enkele headsets zelfs niet
meer bruikbaar.
Hopelijk kunnen we met uw hulp dit systeem vervangen, zodat we weer optimaal kunnen
communiceren tijdens de live-show en zorgeloos een leuke uitzending kunnen maken met en voor de
patiëntjes en weer een lach op hun gezicht toveren.

Wireless switch tbv Tally € 90,75 incl. btw
CUEBI wireless Tally system tbv ATEM1 € 785,29 incl. btw
1x ASL Intercom - BS217 master station
€ 847,- incl. btw

4x ASL Intercom - BS17 bodypack
(€ 216,59 per stuk incl. btw)
€ 866,36 incl. btw

5x ASL Intercom - HR2E head-/microfoonset
(€ 211,75 per stuk incl. btw)
€ 1058,75 incl. btw

Totaal Audio: € 3648,15 incl. btw

Techniek - Licht
Lichtset voor belichting t.b.v. opnames op locatie bij een patiënt op de kamer of elders
(intern/extern ziekenhuis).
De opnames voor onze filmpjes vinden vaak op diverse locaties plaats, zowel binnen als buiten het
ziekenhuis. Het licht is niet overal altijd optimaal. Een mobiele lichtset zou een uitkomst zijn, deze
lichtset bestaat uit een vijftal lampen (zie foto). We kunnen deze heel goed gebruiken voor een juist
sfeerbeeld bij een interview, het uitlichten van diverse scènes voor een filmpje, het creëren van
lichteffecten op een kamer van een patiënt of op een andere locatie binnen of buiten het ziekenhuis.
Met behulp van een mobiele lichtset kunnen we ook onze mobiele greenscreen niet alleen in de
studio, maar ook daarbuiten goed inzetten en uitlichten, hetgeen ons veel meer mogelijkheden biedt
om mooie en exclusieve opnames te maken. Zo kunnen we de studio bij de kinderen brengen als zij
niet in de gelegenheid zijn om naar de studio te komen. We kunnen ze met deze techniek een
hoofdrol laten spelen in een wonderlijke wereld, voor even een ridder of prinses laten zijn, vliegen
boven de wolken of als echte avonturier door de jungle trekken. Bert Buis kindertelevisie kan hun
een super mooie verrassing bieden als ze deze beelden later gemonteerd en al terug zien!

3x Ledgo LG-600WCS Bi-color (including bag)
3x Ledgo Light Stand 265cm
€ 956,51 incl. btw
2x Ledgo RGB Tube NG-1212A
€ 798 incl. btw
Totaal lichtset:
€ 1754,51 incl. btw

Decor - Interactief
Smart board MX series 65" inch
Het gebruik van een smartboard in een live-uitzending biedt veel nieuwe interactieve mogelijkheden.
Kinderen kunnen dan tekenen én schrijven op één apparaat, waar we nu nog flip-overs en velletjes
papier gebruiken. Ook heeft zo’n smartboard toegang tot internet, waardoor wij sneller live met de
kinderen op bijvoorbeeld verzoekplaatjes of videoclips kunnen inspelen. De kinderen zijn dan veel
interactiever met het medium bezig.
Daarnaast sluit een smartboard naadloos aan op de virtuele belevingswereld van kinderen ( Social
media zoals Snapchat, YouTube en/of Instagram) Ze kunnen onder begeleiding van de presentator
zelf aan de slag met het smartboard. Zo brengen we naast de virtuele wereld van de kinderen, ook
hun eigen omgeving dichterbij en dat zou dan allemaal live kunnen in de studio op één enkel
apparaat waar we nu nog diverse complexe handelingen voor moeten uitvoeren.
Een smartboard kan ook fungeren als decor. Waarbij we op het beeldscherm animaties, filmpjes
en/of plaatjes kunnen tonen tijdens de live-uitzending. Op deze manier wordt ook het decor een stuk
levendiger en vooral interactiever.

Smart board MX series 65" inch
€ 2752,75 incl. btw
Standaard t.b.v. MX series
€ 1028,50 incl. btw.
Totaal Smart board:
€ 3781,25 incl. btw

