STUDIO CAPITOL
TWÓJ WIRTUALNY EVENT!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
rynku eventowego w nowej rzeczywistości,
stworzyliśmy
CAPITOL
STUDIO
ONLINE!
Scena Mniejsza i foyer Teatru Capitol zostały
zaadaptowane w profesjonalne multimedialne
studia przystosowane do EVENTÓW Online.
Naszym partnerem technologicznym jest firma
QUEEN
MEDIAONSTAGE,
która
posiada
wieloletnie
doświadczenie
w
oprawie
audiowizualnej eventów.

Do Państwa dyspozycji oddajemy 3 studia:
• Studio Capitol SCENA
• Studio Capitol FOYER
• Studio GREEN BOX

CAPITOL STUDIO ONLINE umożliwia organizację
eventu hybrydowego- łączącego działania online
z eventem stacjonarny z udziałem nawet 125 gości.

STUDIO CAPITOL SCENA

❖ ultrapanoramiczny ekran diodowy P3, o wym. 14 m x 3,5 m - w łuku 180 stopni;
❖ monitory podglądowe 65 cali 4K;
❖ oświetlenie żarowe i inteligentne sceny - ruchome głowy typu Wash, Spot, Beam;
❖ nagłośnienie: mikrofony bezprzewodowe, mikser audio, monitory odsłuchowe lub system douszny;
❖ transmisja online na ogólnodostępnej platformie typu Youtube, Vimeo, Facebook, ZOOM lub na płatnej platformie
kodowanej;
❖ realizacja video z kamer HD lub 4K, rejestracja, postprodukcja;
❖ kompleksowa obsługa realizacyjne sprzętu audiowizualnego.

STUDIO CAPITOL FOYER

STUDIO GREEN BOX

❖ ekran diodowy P2 o wym. 4m x 2,5m;

❖ green screen o wymiarach 4m x 2,3m;

❖ monitor podglądowy 50 cali Full HD;

❖ monitor podglądowy 50 cali Full HD;

❖ oświetlenie frontowe;

❖ oświetlenie frontowe;

❖ nagłośnienie konferencyjne;

❖ nagłośnienie konferencyjne;

❖ transmisja online na ogólnodostępnej
platformie typu typu Youtube, Vimeo,
Facebook, ZOOM;

❖ transmisja online na ogólnodostępnej
platformie typu typu Youtube, Vimeo,
Facebook, ZOOM;

❖ realizacja video z kamer HD lub 4K,
rejestracja;

❖ realizacja video z kamer HD lub 4K,
rejestracja;

❖ kompleksowa obsługa realizacyjne sprzętu
audiowizualnego.

❖ kompleksowa obsługa realizacyjne sprzętu
audiowizualnego.

ZALETY
STUDIO CAPITOL:

Z NAMI ZORGANIZUJESZ
ONLINE:

NAGŁOŚNIENIE

DOŚWIADCZONA
OBSŁUGA

ORGANIZACJA
WYDARZEN
DO 125 OSÓB

PROFESJONALNA
SCENA

EKRAN

BAR

PREZENTACJE
I SZKOLENIE

KONFERENCJE

SPOTKANIE
INTEGRACYJNE

LOKALIZACJA

OŚWIETLENIE

MAKE UP
TELEWIZYJNY

WŁASNA
KUCHNIA

GARDEROBY

UROCZYSTĄ GALĘ

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
DEBATĘ

KONCERT

❖ przygotowanie efektów wizualnych, graficznych;
❖
❖
❖
❖

VR (wirtualna rzeczywistość) lub AR (rozszerzona rzeczywistość);
montaż materiału filmowego po wydarzeniu - postprodukcja;
kran kamerowy lub jazda kamerowa;
i wiele innych rozwiązań dostosowanych do Państwa potrzeb.

SCENA MNIEJSZA
 scena z oddzielnym wejściem, niezależna
od przestrzeni klubu i Dużej Sceny
 wymiary sceny: 5 x 12 m2
 zaplecze z garderobami
 amfiteatralna widownia na 256 osób

FOYER SCENY MNIEJSZEJ
❖ klimatyczna przestrzeń
z wygodnymi fotelami i stolikami;
❖ bar z profesjonalnym zapleczem
gastronomicznym;
❖ miejsce idealne do rozmów
kuluarowych.

BEZPIECZEŃSTWO
W STUDIO CAPITOL
W trosce o Państwa zdrowie, przygotowaliśmy
wiele
dodatkowych
rozwiązań,
poza
podstawowymi, które zapewniają bezpieczny
oraz komfortowy udział w eventach w Capitol!
❖ Zainstalowaliśmy
system
wymiany
powietrza,
analogiczny do tego w samolotach. Jest to
wysokowydajny wertykalny system wentylacji, który
eliminuje horyzontalne rozprzestrzenianie aerozoli
z wydychanego powietrza.
❖ Przed i po każ̇dym evencie nasze sale są odkażane
przez odpowiednio zaprojektowane promienniki UV-C.
❖ Nasza

przestrzeń

jest

stale

ozonowana.

❖ Dostaliśmy CERTYFIKAT CLEAN&SAFE przyznawany
obiektom, które gwarantują wysokie, ponad wymaganą
normę, bezpieczeństwo mikrobiologiczne.

❖ W toaletach i miejscach strategicznych Teatru i Clubu
Capitol rozmieszczone są płyny do dezynfekcji.

KLUB I FOYER
 1500 m2 dwupoziomowej przestrzeni
(parter z parkietem i antresole)
zainspirowane scenografią teatralną
 Scena klubowa o wymiarach 5,5 x 2 m2
z możliwością wjazdu samochodem
(scena znajduje się przy parkiecie )

 4 bary – po 2 na każdym poziomie

Capitol to inspirujące i niespotykane
miejsce w samym centrum Warszawy.
Tutaj przenikają się dwa światy:
teatru
i
klubu
muzycznego,
a wnętrza w konwencji scenografii
teatralnej
przenoszą
gości
w
magiczną
rzeczywistość.
Eventy, imprezy czy spotkania w tej
niebanalnej przestrzeni dostarczają
atrakcji na najwyższym poziomie i co
najważniejsze, w niekonwencjonalnej
formie.

DUŻA SCENA
 Umiejscowiona w dwupoziomowej
przestrzeni
 wymiarach 7,5 x 9 m2
+ zaplecze z garderobami
 Amfiteatralna widownia na 406 miejsc:
358 foteli + 48 strapontenów
 Loża VIP (max 20 osób)

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

eventy@teatrcapitol.pl

