Digivibes BeeldStudio
De Digivibes BeeldStudio is een Foto- en VideoStudio voor MKB, Zzp-ers, Starters,
(beginnende) beeldmakers en (kwetsbare) creatievelingen met een
minimuminkomen. We zitten in Amsterdam-West, de Baarsjes, en we kenmerken
ons door een goede (compacte) BeeldStudio, een professionele aanpak en een
ontspannen sfeer. En, heel belangrijk, prettige prijzen!
We doen Foto- en Videoproducties, zoals goede Product-opnamen voor een scherpe
prijs, en ook andere Beeldproducties zoals Portretshoots, Reportages, Registraties
en VideoClips zijn bij ons in goede handen! Wij kunnen ook met een team, of met
een hele complete “PhotoBooth” (een mobiele studio en printtent) naar jou, en je
locatie of evenement komen.
Bij Digivibes sta jij centraal! Het gaat om jouw Presentatie! Voor wanneer je precies
weet wat je wilt, maar ook als je begeleiding zoekt, je krijgt onze volle aandacht!
Bijzonder is dat Digivibes ook Design, Animaties en Geluidsdiensten aanbiedt voor
Artwork en Videoclips, vaak als compleet StartPakket voor (beginnende)
ondernemers, zzp-ers en creatieven.
We vertellen je er graag meer over!

Aanpak:
IntakeGesprek
-In dit kennismakingsgesprek kun je je wensen doorspreken en als doel een
“BeeldPlan” opstellen met de BeeldSpecialist(en?) voor de keuzes in het
Voorbereidings, Productie, en Bewerkingsproces. Basis daarvoor zijn de
randvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn en je beschikbare budget.
Voorbereiding
Na goedkeuring van de opdracht gaan we brainstormen en onderzoek doen om een
“Moodboard”, “Concept” of “Script” te maken, afhankelijk van het fotografie- of
videotraject. Ook de (eventuele) samenwerking met andere specialisten, zoals
bijvoorbeeld visagisten, haarstylisten, kledingstylisten, eventueel prop- en
setbouwers, audiospecialisten, copywriters en scriptschrijvers, enz. wordt
besproken. Het is ook mogelijk om, bij grotere projecten, een “Draaiboek”,
“Callsheet” en “Shotlist” te maken.
Productie
Basis is natuurlijk een goede performance en presentatie in de studio of op lokatie.
Afhankelijk van het gewenste eindresultaat maken we keuzes voor de opnamen. Een
aantal voorbeelden van mogelijkheden en/of stappen:
 Bij een Portretshoot werken met een Visagist en op een mooie locatie.
 Bij een Modeshoot werken met modellen, visagist, hairstylist en kledingstylist
in een studiosetting.
 Bij een Videoclip werken met een Cameraman, Geluidsman en Regisseur, in
de studio en op locatie.
 Bij een Evenement werken met een FotoTeam, VideoTeam, AudioTeam met
als hoofdkwartier de Digivibes PhotoBooth, de mobiele studio- en printtent.
Bewerking
Je hebt natuurlijk volledige controle over het (Na-) Bewerkingsproces. En je kan ook
opnames die elders gemaakt zijn (andere beeldstudio’s of thuis) bewerken. Vraag
naar de mogelijkheden!
 Corrigeren
 Montages en Composieten
 Printing en Finishing
 Editing
Presentatie
We kunnen ook meedenken en meehelpen bij de Presentatie en (eventuele)
Distributie.
Producing
We kunnen actief en creatief meedenken en adviseren over de aanpak in de
Beeldstudio en de gehele productie, je (visuele) imago en branding, je motivatie en
je budget.

StudioRegels:
 We nemen alleen beeldmateriaal aan die met een fatsoenlijke kundigheid en
kwaliteit geproduceerd zijn.
 De te maken Beeldopnamen moeten goed van te voren besproken en
geoefend zijn.
 Voor kleine en normale producties nemen we ook een goede
voorbereidingstijd..
 De BeeldSpecialist bepaalt (i.v.m. de concentratie en de effectiviteit) de
Maximale OpnameTijd!
 Besef goed dat het heel belangrijk is dat je een groot deel van de tijd besteedt
om naast en met de BeeldSpecialist aan de (voorbereiding en bewerking van
de) opnamen te werken, om zo je resultaat drastisch te verbeteren!
Prijzen:
Ons Uurtarief voor Productie is 50 Euro per uur. Maak gebruik van onze Dagprijs (=
350 Euro!). En met Stadspas (even meebrengen!) krijg je nog eens 20% korting
EXTRA! Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden of kom een keer langs:
DIGIVIBES
Cornelis Dirkszstraat 27 III
1056 TP Amsterdam
T: 020-6897147
W: www.digivibes.nl
E: digivibes@scipweb.nl

