The Big Mo

THEATER
IN DEZE
TIJD!
Aangepaste voorstellingen &
Online theater!
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Een ding staat vast:

WIJ GAAN DOOR

Wij gaan door! Dat was al heel snel duidelijk.
Ons hart ligt in ons werk. Theatermaken is ons vak.
We hebben onze bestaande concepten aangepast en nieuwe
voorstellingen ontwikkeld, en zijn klaar voor de toekomst.

• We presenteren een NIEUW en
UNIEK concept voor live online
theater!

Wij hebben inmiddels de eerste 40 voorstellingen en workshops

• Er zijn veilige mogelijkheden.
Zowel op locatie met live publiek
als digitaal.

Daarmee hebben we belangrijke ervaring opgedaan die we graag

• We werken volgens de
aanwijzingen van het RIVM.

er weer op zitten na de lockdown. Veilig en verantwoord gespeeld
mét live publiek en online!

met onze opdrachtgevers delen.
In deze flyer lees je alles dat je moet weten om een succesvol
event te organiseren met The Big Mo voor jouw organisatie!
Tot snel!
Martijn Loerakker -The Big Mo

Theater is delen en ontmoeten. We delen onze ervaring door de verhalen die we vertellen.
We ontmoeten elkaar in dit proces. En juist in deze tijd is dat samen delen, werken en
spelen van enorm belang.

Online Theater van The Big Mo:
Een uniek, flexibel en veilig concept!
In april 2020 zijn we gestart met de eerste live
uitzendingen vanuit ons digitaal theater. Inmiddels
hebben we een platform ontwikkeld waarbij we onze
acteurs vanuit verschillende locaties kunnen instreamen in
de uitzending. Zo zijn we ALTIJD verzekerd van de
mogelijkheid om te spelen.
Geen kaartje, maar een link!
Voor het publiek is het een vlotte ervaring. In plaats van
een entreekaartje ontvang je een link waarop je klikt. Die
brengt je naar de omgeving waar je de voorstelling gaat
beleven. Vaak is dat het systeem dat uw organisatie al
gebruikt. Vanaf laptop of pc. Vanaf kantoor of
thuiswerkplek. Dat is makkelijk! Je collega’s loggen ook in.
Via de chat, video of quizvragen ben je actief betrokken.
Samen beleven jullie dit interactieve event.
Na het klikken op de link komt je binnen in de virtuele
foyer. De acteurs heten het publiek welkom.
Steeds meer collega’s loggen in. Het is bijna showtime...

Verloop van de voorstelling online:
Je ziet het meteen: Dit is anders dan de videovergadering
of webbinar die je gewend bent.
De scenes worden gespeeld in een virtuele omgeving. In
het park, de kroeg, werkplek en meer dan 60 andere
digitale decors... Daarbij kunnen we ook opnames van uw
eigen kantoor of koffie-hoek als decor invoegen. Dat
levert herkenning en hilariteit op!
In de voorstelling werken we interactief samen met het
publiek. We houden contact via de mogelijkheden die de
techniek biedt.. Van chat tot telefoon en video contact.
3...2...1...Showtime: start de jingle!
De gastheer legt nog even uit hoe het allemaal werkt. Hij
leest de berichten op de chat voor als input voor het
theater. De regie schakelt over. Twee acteurs staan met
één druk op de knop in uw eigen bedrijfsrestaurant. De
sketch die ze spelen gaat over uw inhoud. We schakelen
terug. Uw directeur komt live in de uitzending voor een
interview. Een nieuwe scene. En dan gesprek. De tijd
vliegt. Het publiek blijft betrokken en geboeid!
Dit is theater in een nieuwe tijd!

Onze acteurs, ieder op hun eigen locatie, komen samen in een virtueel decor van
uw organisatie

Vanuit onze greenscreen studio komen de acteurs samen in de uitzending. Live en veilig. Iedere acteur kán vanuit eigen huis instreamen als dat nodig is!

Achter de schermen: Dankzij een slim gebruik van de

Als dat kan komen we natuurlijk graag bij elkaar, en

technologie kunnen onze acteurs vanuit iedere locatie met

kunnen we ook vanuit uw locatie een uitzending verzorgen.

elkaar spelen. Dat is uniek en zorgt ervoor dat de

De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo weet u dat uw event,

voorstelling altijd door kan gaan. Ook in tijden van

training of online bijeenkomst altijd door kan gaan.

zwaardere maatregelen.

DIT IS online THEATER IN
EEN NIEUWE TIJD!
We hebben een deel van onze vertrouwde concepten opgenomen in ons
online aanbod.

- Eerlijk Gezegd - de voorstelling over integriteit.
- Talkshow: een mix van theater en gesprek. Uw gasten live in de uitzending!
Werkt online erg goed.

- Inter-Act: De regisseur geeft spelopdrachten aan acteurs om mee te
improviseren. Kent u ‘De vloer op’ dan heeft u het juiste idee.

- Theater voor de Zorg. Uiteraard.
- De impro show: gewoon lekker lachen! Heerlijk online even de sleur
doorbreken.

- Trainingstheater. De combinatie van online trainingsacteurs en coaching
zorgt voor waardevolle MOmenten.

- Workshops: Een online improvisatie workshop is een leuke teambuilding.
Maar ook: camera acteren, presenteren etc.

- Digitaal dagvoorzitterschap.

Techniek en voorwaarden: streamen vanuit onze studio
In onze eigen studio’s kunnen wij een livestream realiseren
waarbij uw publiek actief via de chat of live in de
uitzending als videopubliek betrokken wordt.
Deze bieden we aan op twee manieren:
1) Via een besloten link als livestream. Deze mogelijkheid
adviseren wij voor groepen tot 150 deelnemers per sessie
met een uitzendkwaliteit van 720x1080p.
2) Via een platform naar keuze in overleg (Zoom, Teams,
webex etc)

Meer dan 150 personen en backup via satelliet?
Wij kunnen opschalen door samenwerking met onze
partner, het NFGD. Zij verzorgen dienstverlening op dit
gebied voor rijksoverheden en justitie en internationale
bedrijven binnen en buiten Europa.
Zij beschikken over een speciale internetverbinding en
een backup via satelliet en uitgebreide technische
faciliteiten, waaronder een videowand.
Indien u dit wenst brengen wij u graag met hen in contact
voor financiële en praktische afstemming.

Productie / techniek
het uitzenden van de voorstelling gebeurt via een
streaming service. Hiervoor bestaan verschillende opties
en mogelijkheden. Youtube, Zoom, Teams etc.
Doorgaans kunnen wij aansluiten op het platform van uw
keuze. Wij zullen dit bespreken met uw organisatie.
De techniek wordt uitgebreid getest met uw IT/technische
dienst, om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt.
Voor de deelnemers maken we een eenvoudige
handleiding, zodat zij zonder problemen kunnen
inloggen.
Kortom: wij zullen er alles aan doen om de onlinebijeenkomsten eenvoudig en onvergetelijk te maken voor
uw deelnemers.
Wat is nodig voor de deelnemers?
Iedere deelnemer beschikt bij voorkeur over een eigen
laptop of pc met webcam. Toegang tot internet is een
voorwaarde om deel te kunnen nemen, een vaste
internetverbinding heeft de voorkeur boven een
draadloze connectie zoals wifi of 4G. Deelnemen via
mobiel raden we af. Zeker voor een nagesprek is het
wenselijk dat men de camera aan heeft, zodat men elkaar
kan zien.

Theater op locatie met live publiek:
Wij werken volgens de aanbeveling van het RIVM.
Daarbij blijven we kijken naar de mogelijkheden om veilig
en verantwoord te werken op een prettige manier.
De actualiteit kan per dag anders zijn. Onze flexibiliteit
maakt dat we breed inzetbaar blijven.
De locatie voor live theater is belangrijker dan ooit.
Normaal spelen wij vrijwel overal. We komen graag naar
uw locatie of theater. Nu kijken we samen vooraf met de
opdrachtgever vanuit de maatregelen naar zaken als
ventilatie, groepsgrootte en zaalindeling. We blijven
flexibel én houden het veilig.
Checklist van de voornaamste punten:

- We bespreken vooraf met u hoe de situatie voor uw
-

event is. Dat is het vertrekpunt.
Wij zorgen zelf voor de nodige midden en materialen
voor bescherming en hygiene.
We maken interview microfoons en andere rekwisieten
voor het publiek bij iedere handenwissel schoon.
We houden afstand aan, ook tijdens de show
We houden de actualiteit in de gaten en gebruiken ons
gezonde verstand. Zou houden we theater op locatie
MOgelijk! Lees meer op www.thebigmo.nl

Contact Contact
Inhoudelijke informatie en overleg:
The Big Mo theaterproducties www.thebigmo.nl
06-432 67 430
info@thebigmo.nl

Boekingen en zakelijke vragen:
2BeMoved Business Entertainment
www.2BeMoved.nl
023-5514109 / 06-50435131

