Deze faciliteiten hebben wij voor u beschikbaar
U beschikt over:
•

Een unieke historische ambiance

•

Geluidsinstallatie voor spraak

•

Geluidsinstallatie voor muziek

•

Opnameapparatuur voor beeld en geluid

•

Ringleidingsysteem

•

Uitstekend zitcomfort

•

Goede klimaatcontrole

•

Foyerruimte met twee buffetten

•

Cateringservice

•

Drie beamers op vaste locaties met vaste PC connectiepunten

•

Lcd-scherm in de vergaderzaal

•

Mogelijkheid om de beamers en het Lcd-scherm te koppelen

•

Leesverlichting

•

Sfeerverlichting langs de wanden m.b.v. LED verlichting in kleur

•

Twee elektrische kroonluchters daterend uit de 17de eeuw

•

In de Ruïnekerk is een prachtig orgel aanwezig

Beeld & Geluid
•

DVD- en Cd-speler

•

Beamer met groot projectiescherm in kerkzaal

•

Beamer met projectiewand onder balkon

•

Lcd-beeldscherm in vergaderzaal

Weergave geschiedt via een gescheiden muziekinstallatie.
Microfoons
•

1x draadloze headset-microfoon

•

2x draadloze revers-microfoon

•

2x draadloze hand-microfoon

•

1x microfoon in combinatie met katheder

Weergave geschiedt via een gescheiden spraakinstallatie.
Computeraansluitingen
Op beide beamers en op het Lcd-scherm is het mogelijk een Notebook of Desktop PC aan te sluiten.
Beeld & Geluid (opname)
Van elke activiteit kunnen beeld en geluid worden vastgelegd. Beeld-met-geluidregistratie vindt plaats door een vast camera op
DVD. Geluidsregistratie vindt afzonderlijk plaats in MP3-formaat op een SD-kaart.
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Ruïnekerk
Er zijn 200 zitplaatsen, waarvan ±160 in de zaal en ±45 op het balkon. Zonder stoelen is er plaats voor ongeveer 300 personen.
Vergaderruimten
Er zijn twee vergaderruimten beschikbaar, één aparte zaal met een capaciteit van 20 zitplaatsen en één onder het balkon met 45
zitplaatsen. Elke vergaderruimte heeft een eigen projectievoorziening.
Kleedruimte
De Noorderkapel wordt gebruikt als kleed- en verpoosruimte voor optredende artiesten.
In- en uitladen
Het is mogelijk om dichtbij de Ruïnekerk in en uit te laden. Afspraken hieromtrent maakt u met de beheerder.
Heeft u nog vragen?
Neem contact op met Susanne Ooms, Beheer & Verhuur, tel. 06 – 27 56 11 16 of mail naar info@ruinekerk.nl
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