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Story zorgt voor een
optimale muzikale beleving
op het festivalterrein
in De Directe omgeving

S

In iedere editie van EB Live staan we uitgebreid stil bij trends en
ontwikkelingen rond specifieke thema’s in verschillende specials.

tory is ruim 25 jaar jaar actief en
werkt voor uiteenlopende klanten,
variërend van Ruth Jacott en Karin
Bloemen tot de Defensieorkesten, verschillende symposia, Stage Entertainment,
Stardust Theatre, Matrixx, High Energy
Events en Hart van Holland. Michael
Story, mede-eigenaar van Story Event
Engineering: “Wij zijn allemaal audiofielen, die heel erg van ons vak houden. Ik heb
ons jarenlang gezien als een club freelancetechnici met eigen apparatuur, die altijd
meedenken met de klant en het liefst zelf
achter de knoppen staan. Dat is de ziel van
ons bedrijf. Inmiddels zijn we uitgegroeid
tot een stevige organisatie en ondersteunen we bands, organisaties en technici
met onze nog steeds dagelijks groeiende
knowhow.”

Beam Shaping

Story heeft het geluid op de goede plek

•

veel minder geluidsoverlast door een zeer geconcentreerde richtwerking van het geluid d.m.v. Beamsteering
- Zeer egale geluidsverdeling
- hoge geluidsbeleving door sterke geluidsprojectie
van het gehele frequentiespectrum
- Door enorme directheid van het geluid meer
resultaat met minder geluidsvolume
- veel minder overlast voor de omgeving
- accurate planberekeningen
professionele en sociaal vaardige crew

Zandkamp 6

Naast het algemene openingsartikel bieden we industriepartijen de
gelegenheid om hun eigen organisatie, visie en ambities uit te lichten aan de
hand van een commercieel/redactionele deelname.

Story introduceerde begin dit jaar een
nieuwe audiotechniek, genaamd Beam
Shaping. Kort gezegd komt het erop neer
dat het geluid optimaal geconcentreerd
wordt op het publiek, door elke afzonderlijke luidspreker elektronisch af te stemmen.
Hierdoor klinkt het geluid veel directer
en worden lagere geluidsvolumes als zeer
luid ervaren, zonder dat het pijn doet aan
de oren. Het testen van deze techniek vond
al in 2016 plaats, vertelt Story. “Tijdens de
musicals Grease en Hair hebben we Beam
Shaping toegepast, en dat werkte fantastisch. En ook recent, tijdens het Hardshock
Festival in Almere, kwamen we onder de
toegestane geluidsnorm uit. Het is een

Voor uw festival bent u op zoek naar een goed gebalanceerd en geproportioneerd stevig geluid,
binnen de grenzen van de verstrekte vergunning? Van Story hoor je goede geluiden!
•

| 6626 KV Alphen (Gld) | +31(0)487 56 13 14 |

AV

Story Sound is al decennialang een vaste waarde bij
evenementen, concerten
en theatershows. Licht,
geluid, video – het bedrijf
beheerst alle disciplines.
Het team is uitgebreid met
licht- en videospecialisten.
Dit ruime dienstenpakket
wordt vanaf nu in de markt
gezet onder de naam Story
Event Engineering.

'Beam Shaping is
een heel belangrijke
stap voorwaarts in de
beleving van muziek'
heel belangrijke stap voorwaarts in de
beleving van muziek, het terugdringen van
gehoorschade bij bezoekers en het inperken
van geluidsoverlast voor de omgeving. Dit
levert ons veel waardering en nieuwe
klanten op.”

vlogen, vooral in de dancescene. Het kon
steeds harder, dus gíng het steeds harder.
Gelukkig is men daarvan teruggekomen
en begint er een bredere kennis te ontstaan
omtrent geluidsoverlast en gehoorschade.
Die bewustwording is een goede trend.”

Bewustwording

Puurder geluid

Een andere dienst is Safe & Sound, een
zusterbedrijf van Story Sound. Hierbij
regelt en stuurt een ploeg vanuit een
complete regiewagen op een festival of evenement waar nodig van alles aan: veilige en
gegarandeerde communicatielijnen, stabiele internetaansluitingen, overzicht door
camerabewaking, grondige geluidscontrole,
dB-metingen, wifi voor bezoekers enzovoort. Story: “Met Safe & Sound zijn we de
ogen en oren op een evenement. Bij calamiteiten kunnen we de PA op een podium
overrulen om een ontruimingsboodschap
in te starten. Daarnaast hebben we bij verschillende gemeentes een goede geluidsnorm onderhandeld, en Beam Shaping past
perfect in dat plaatje. Er was een tijd dat
festivals qua geluid volledig uit de bocht

Is Story niet bang dat door alle techniek
het geluid te klinisch, te gekunsteld wordt?
En dat de spontaniteit van een liveoptreden
verloren gaat? “Integendeel. Dankzij Beam
Shaping wordt het geluid juist puurder.
We kunnen het geluid voor elke muziekstijl voorzien van de gewenste contouren,
maar dat is nauwelijks nodig. Wel is het
zo dat de verschillen extra uitvergroot
worden. Een band die zijn arrangementen
of instellingen op orde heeft, klinkt
meteen veel beter dan je gewend
bent. Wij moeten dus voortdurend
voor onszelf de lat hoger leggen,
want uiteindelijk draait het om de beste
muzikale beleving. Als een band begint te
spelen, en het publiek uit zijn dak gaat…
dat is gewoon het mooiste wat er is.” ◾
WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL
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Opzet voor specialdeelname werkt als volgt. In ruil voor elke commerciële
plaatsing ontvang je een evenredige hoeveelheid redactionele ruimte, die
in samenspraak met onze redactie wordt opgetekend aan de hand van een
(telefonisch) interview.
Naast de fysieke verspreiding plaatsen we alle specials door op onze
homepage www.entertainmentbusiness.nl (40.000 bezoekers/maand) en
wordt hij via een aparte specialmailing verstuurd naar 4.500+ e-mailadressen.

Advertentie
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Kortom, deelname in een special met een relevant thema, is dé manier om
jouw bedrijf op een inhoudelijke manier uit te lichten en jouw boodschap
richting de hele industrie uit de doeken te doen.
Bekijk hieronder de Special Planning en kijk welke specials bij jouw vakgebied
aansluiten.

# EDITIES

AV

Ontzorgen door de
juiste mix van ervaring,
passie en technologie
Als marktleider op het gebied van licht-, geluid-, video- en rigging-verhuur opereert
de Ampco Flashlight Group op velerlei fronten. Investeren en innoveren zijn voor het
bedrijf van groot belang. “De markt is constant competitief. Dat dwingt partijen tot
een kwaliteits- en efficiencyslag.”

B

ij bijna ieder groot festival of concert is wel een van de verschillende
onderdelen van de Ampco Flashlight
Group vertegenwoordigd. De werkzaamheden van Ampco Flashlight Rental hebben specifiek betrekking op alle disciplines
die bij theater, concerten en festivals komen
kijken. Rigging, het inzetten van volgspots,
het verzorgen van licht en geluid – voor de
werknemers van Ampco Flashlight is het
een kolfje naar hun hand.
“Wij zijn professionals met een passie voor
professioneel licht, geluid, rigging en video,
die de beschikking hebben over vooruitstrevende technieken en specialismen”,
stelt Dennis van der Haagen, commercieel en operationeel directeur van Ampco
Flashlight Rental. “Tegelijkertijd blijft het
mensenwerk. Onze klanten willen professionele aandacht, iemand met verstand van
zaken en – heel belangrijk – een partner
die eventuele problemen snel oplost. Want
zelfs bij ons gaat er weleens iets kapot.”
“Neem bijvoorbeeld een razendsnelle actie
bij Holland zingt Hazes in de Ziggo Dome:

Het publiek is al in de zaal en de mengtafel houdt er ineens mee op. Dan is het fijn
wanneer je over een back-up beschikt, zowel in mensen als in materialen, want nog
geen twintig minuten later stond er een
vervangende mengtafel. Gelukkig mag je
na 19.00 uur met 130 kilometer op de A2,
anders was de bekeuring wel wat hoger
geweest”, grijnst Van der Haagen.

Meerwaarde
Met onder meer The Passion 2017,
Koningsdagfestivals op vijf locaties en
diverse Bevrijdingsfestivals heeft Ampco
Flashlight Rental hectische tijden achter
de rug. Maar tijd om stil te zitten is er
niet. “Voorjaarsfestivals, Groots met
een zachte G, Pinkpop, North Sea Jazz
en Lowlands komen er alweer aan”, zegt
Van der Haagen. “En tussendoor doen we
enkele honderden andere producties, variërend van Podium Witteman tot bedrijfsevenementen in de Beurs van Berlage, De
Hallen en The Wall – drie locaties waar
wij huisleverancier zijn – plus dance-

events in De Marktkantine en diverse tvprogramma’s. Wij mogen al jaren mooie
events en producties doen, van groot tot
klein, van 10 tot 200.000 bezoekers.”
The Passion lijkt ieder jaar grootser te worden en qua productie dus ook complexer.
Van der Haagen: “The Passion is een zeer
goed bekeken en technisch gecompliceerde
productie, waarin onze meerwaarde duidelijk tot uitdrukking kwam. Niet alleen
licht en geluid zijn geleverd door Ampco
Flashlight, maar tevens is er vooraf een
gedetailleerde simulatie gemaakt door
zusterbedrijf Event Acoustics, op basis
waarvan de ideale luidsprekerplaatsing en
verwachte geluidsniveaus konden worden
bepaald. Tijdens het evenement werden de
geluidsniveaus door een MeTrao-systeem
voortdurend bijgehouden, en bewees het
rapport zijn waarde: niet alleen werd vooraf
een duidelijke situatie geschetst, ook bleek
de uiteindelijke situatie vrijwel exact zoals
die voorspeld was. Zo wordt onze kennis
waardevol ingezet voor alle stakeholders
van een event.”

AMPCO ZIET ZICHZELF OOK ALS INNOVATOR EN IS CONSTANT OP ZOEK NAAR SLIMME OPLOSSINGEN, EIGEN PRODUCTONTWIKKELING EN
WAARDEVOLLE SAMENWERKINGSVERBANDEN.
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NAAST THE PASSION 2017, DIVERSE KONINGSDAG- EN BEVRIJDINGSDAGFESTIVALS EN MEERDERE MUZIEKEVENEMENTEN IS
AMPCO BETROKKEN BIJ HONDERDEN ANDERE PRODUCTIES, VAN BEDRIJFSEVENEMENTEN TOT TV-PROGRAMMA'S.

Veiligheid en duurzaamheid
Met tweehonderd man personeel, waaronder een operationele ploeg van honderd
man, kan het bedrijf bogen op veel krachten. Deze worden voortdurend bijgeschoold. Van der Haagen: “Wij zetten
sterk in op onze mensen, cursussen, veiligheid en professionaliteit. Innovatie en
kwaliteit is wat ons onderscheidt, en die
voorsprong behouden we door daar veel
aandacht aan te besteden. Daarnaast steken we veel energie in opleidingen, zowel
op gebied van veiligheid en duurzaamheid – zaken als VCA, werken op hoogte,
EHBO – als technisch-inhoudelijke trainingen voor producten en ontwikkelingen. Zo doen we vaak demo’s in onze
studio’s. Hiermee slaan we twee vliegen
in één klap, want deze ruimtes bieden
ook plaats aan repetities en opnamen voor

diverse klanten en producties: van De
Dijk tot Guus Meeuwis en van Gers
Pardoel tot Anouk. Maar ook theater-,
musical- en dansgezelschappen repeteren
in onze studio’s, die beide akoestisch gescheiden zijn van de rest van het gebouw.”

Denktank
Behalve als bedrijf dat investeert in nieuwe
producten, ziet Ampco zichzelf zeker ook
als innovator. Het bedrijf is naar eigen
zeggen constant op zoek naar slimme oplossingen, eigen productontwikkeling en
waardevolle
samenwerkingsverbanden.
“De denktank binnen de Ampco Flashlight
Group is bijvoorbeeld zeer waardevol”, stelt
Van der Haagen. “Dit zorgt voor nieuwe
inzichten, ontwikkelingen en producten
zoals CyberHoist, teXLNT en MeTrao,
die wereldwijd worden gebruikt.”

Hoe hebben deze nieuwe producten de
werkzaamheden van het bedrijf de afgelopen jaren beïnvloed? En hoe is de markt
veranderd? Van der Haagen: “Het eerdergenoemde The Passion is een mooi voorbeeld. We proberen door de juiste mix van
ervaring, passie en nieuwe technologie de
klant zo veel mogelijk te ontzorgen en het
publiek en de artiest in de watten te leggen. Daarbij hebben we ook steeds meer
oog voor milieu, omwonenden en het
beperken van overlast. De markt zelf is
constant competitief. Dat is soms lastig,
maar het dwingt alle partijen wel tot een
kwaliteits- en efficiencyslag. Het is mooi
om te zien dat we in Nederland steeds beter
worden. Het zeer gevarieerde culturele
aanbod zorgt ervoor dat we aan het werk
blijven, wat weer zorgt voor innovatie en
een sterkere concurrentiepositie.” ◾

'Innovatie en
kwaliteit is wat
ons onderscheidt,
en die voorsprong
behouden we door
daar veel aandacht
aan te besteden'
WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL
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Redactioneel

SPECIALS

EB Live maart 2018	Food & Beverage / Regelgeving & Veiligheid / AV
EB Live mei 2018
Venues / Stage & Rigging / Sanitair & Reiniging
EB Live juli 2018
Eventpersoneel / Security & Crowd Management
EB Live september 2018
ADE / Management & Agency
EB Live november 2018	Ticketing / Tijdelijke Accommodatie
EB Live januari 2019
Eurosonic Noorderslag / Cashless Payment

Voor meer informatie of
het samenstellen van een
packagedeal, neem contact
op met Mitchel van der
Heide of Jeroen van der Lee
via: sales@imediate.nl of
+31 35 646 5800.

EB FESTIVAL
GUIDE 2019
Voor het negende achtereenvolgende jaar biedt de EB Festival Guide het
meest complete overzicht van alle relevante, muziekgerelateerde festivals
in de Benelux voor komend festivalseizoen, aangevuld met de belangrijkste
Europese festivals en evenementen.
Accurate en up-to-date festivalinformatie is voor professionals handig als
overzichtelijke agenda en van belang voor het bepalen van een juiste strategie
voor het komende festivalseizoen. In de Benelux is de EB Festival Guide uniek:
er bestaat voor de professional geen enkel naslagwerk dat zo volledig is.
De negende editie verscheen in januari tijdens Eurosonic Noorderslag. Neem
contact op om jouw plek in de 2019-editie alvast te reserveren!
PLANNING
Reserveringsdeadline
Ma – 12 november 2018

Aanleveringsdeadline
Vr – 23 november 2018

TARIEVEN*
1/1 advertentiepagina		
2/1 advertentiepagina		
2/1 pg. advertorial*		

€850,€1.350,€2.000,-

(*incl. redactie en opmaak)

Voor voorkeursposities en early-bird tarieven,
neem contact op voor de mogelijkheden.
*alle tarieven zijn exclusief btw

Verschijning
Wo – 16 januari 2019

VERSPREIDING
De EB Festival Guide 2019
bereikt alle professionals
werkzaam in de muziek- en
live-entertainmentindustrie,
onder wie:
• alle bezoekers van de
Eurosonic Noorderslagconferentie,
• 1.000+ festivals en
festivalorganisatoren in
Europa,
• alle VVEM-, VSCD- en
VNPF-leden,
• alle evenementleveranciers,
• alle EB- en EB Liveabonnees,
• alle grote management- en
boekingskantoren,
• alle relevante poppodia,
clubs en zalen.
Oplage 7.500

ONLINE

TARIEVEN*
EB BANNERING
Formaten Specificaties
Liggend
620 x 120px
Blok
300 x 250px

Met onze website www.entertainmentbusiness.nl
bereiken wij maandelijks gemiddeld 40.000 unieke
bezoekers. Dagelijks lichten wij de nieuwste
ontwikkelingen binnen het live-entertainmentlandschap uit
en plaatsen wij artikelen uit EB Live door, evenals de specials.

2 weken 4 weken
€650,- €1.100,€550,- €1.000,-

1) incl. plaatsing in dagelijkse EB-nieuwsbrief
2) minimale afname is twee weken

EB LIVE NIEUWSBRIEF BANNERING
Formaten Specificaties 2 weken 4 weken
Liggend
620 x 120px
€250,- €425,Blok
300 x 250px
€225,- €400,-

Daarnaast sturen we iedere woensdag de EB Live
nieuwsbrief uit naar 4.500+ e-mailadressen. Hiermee
voorzien we onze abonnees van een wekelijks overzicht van
de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sector. Hiernaast
versturen we ook een dagelijkse nieuwsbrief naar 4.500+
adressen.

HOMEPAGE TAKEOVER

Via bannering kun je jouw bedrijf extra onder de aandacht
brengen binnen onze online uitingen. Daarnaast lichten wij
ook vacatures binnen de live-entertainmentsector uit op
onze homepage, nieuwsbrieven en socials. Hieronder een
overzicht van de mogelijkheden en bijbehorende tarieven.

€1.000,-/week

EB JOBS
Vacatureplaatsing

1x
€650,-

3x
€520,-

(incl. doorplaatsing onderstaande kanelen)

*alle tarieven zijn exclusief btw

EB-Nieuwsbrief

Liggend 1

BLOK 1

TAKE-OVER

TAKE-OVER

EB-Website

Liggend 1

BEREIK
www.entertainmentbusiness.nl
Bezoekers: 40k/maand
EB Nieuwsbrief
4.500+ abonnees

Liggend 2

BLOK 2

Liggend 2
BLOK 1

BLOK 2

EB Live Nieuwsbrief
4.500+ abonnees
Twitter @EB_Nieuws
3.500+ followers
 acebook F
entertainmentbusiness
2.250+ likes

BAKKIE DOEN?

Mitchel van der Heide
Salesmanager
mitchel.vanderheide@imediate.nl
Mob: +31 6 5094 9656 /
+31 35 646 5805

Jeroen van Trierum
Hoofdredacteur
jeroen.vantrierum@imediate.nl
+31 35 646 5813

Vragen? Meer weten? Of gewoon even hallo zeggen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Tarik Lahri
Accountmanager
tarik.lahri@imediate.nl
+31 35 646 5804

Arendstraat 53, 1223 RE Hilversum
+31 35 646 5800

www.imediate.nl

Arnold le Febre
Eindredacteur
arnold.lefebre@imediate.nl
+31 35 646 5810

