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Ontdek Next Qube hier!

https://youtu.be/FRD5fbtL5aE
https://youtu.be/FRD5fbtL5aE
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Next Qube is een ready-
to-go-setting voor jouw 

volgende evenement. Creëer 
blijvende herinneringen en 
ontgrendel nieuwe niveaus 

van fysieke,  hybride en 
online evenementen. Deel de 

positieve vibes!

Met 2.500 m2 vloeroppervlakte, 
een interactieve studio en 

mindblowing licht en geluid 
organiseer jij moeiteloos een 

onvergetelijk event. 
Alles staat al voor je klaar. 
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Wist je dat de ruimte voorzien 
is van 4K-camera’s? Dat je tot 

wel 750 stoelen kunt bijschuiven 
(of juist weglaten)? En dat 
je de naastgelegen studio 
in het Grand Café van de 

Midden Nederland Hallen kunt 
koppelen?

Het concept is schaalbaar en 
tot het allerlaatst aanpasbaar. 
Wil jij een congres organiseren 
met de garantie dat je op het 

laatst nog kunt schakelen naar 
online of hybride? Dat kan. Let’s 
connect! We vertellen je graag 

over de mogelijkheden. 

Meet. Connect. Inspire. 

Alles onder één dak
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connect
studios | broadcasting

High-end 
apparatuur 

Technische 
ondersteuning

Software om 
content online te 

delen

inspire
people | stories

Vertel je verhaal

Presenteer een 
nieuw product

Deel kennis

Geef een feest

meet
events | work

Plug & play zalen

Flexibel in te richten

Online, hybride en 
fysiek

Op- en afschalen 
mogelijk
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meet

Ready, set, go! 

Next Qube biedt je een plug-and-
play zaal met 3 grote schermen, een 

podium en zitplaatsen voor 750 gasten. 
Denk je groter? Geen probleem. 

Dan trekken we het naastgelegen 
paviljoen er voor je bij. Daar kan je 

trouwens ook mooi een inspiratieplein, 
foodplaza of beursvloer realiseren. 
Dat maakt Next Qube de perfecte 

locatie voor bijvoorbeeld congressen, 
personeelsbijeenkomsten en meet-

ups! 
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connect

Share, stream en connect.

In Next Qube neem je jouw publiek 
moeiteloos mee. Of ze nu live in de 
zaal zitten, thuis achter het scherm 

of allebei. De Qube beschikt namelijk 
over turnkey studiofaciliteiten. Maak 

gebruik van onze hightech regieruimte 
met broadcastoplossingen. En creëer 
een interactief programma waarbij je 
moeiteloos kijkers of online sprekers 
middels het 4K-scherm (12 x 6.75 m) 

betrekt in je fysieke evenement. 

4K-broadcasting mogelijk! 
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inspire

Step up and take the stage! 

Vertel verhalen, deel nieuwe inzichten, 
neem je gasten en online kijkers mee 
op reis met interactieve experiences. 
Het kan allemaal in Next Qube. Om de 
beleving voor jouw gasten en online 

kijkers te versterken is de Qube voorzien 
van state-of-the-art sets op het 

gebied van beeld, licht en geluid. We 
helpen je graag om met bijvoorbeeld 
een wervelende lichtshow nog meer 

impact te geven aan optredens, 
pitches en (product)presentaties. 
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inclusief
regieruimte

Hoogwaardige technische 
expertise

Supersnelle glasvezel verbinding 
(1 gbit internetlijn)

Breed scala aan grafische 
elementen (eigen huisstijl mogelijk)

Directe inbel verbinding (voorkomt 
vertraging)

Professional grade opname-
apparatuur
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De plenaire zaal van Next Qube 
is strak en modern ingericht, 

met alle equipment voor jouw 
event. Het paviljoen heeft een 

subtiele industriële vibe. Je 
herkent er de signature van 

onze interieurstylist in. Voel je vrij 
om daar je eigen twist aan te 

geven, met bijvoorbeeld decors 
en decoratie. Zo creëer je een 
unieke sfeer voor jouw event.

inrichting 
& styling
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Denk onbeperkt. Next Qube heeft 
namelijk nog 11 inspirerende 
subruimtes voor je, perfect 

voor break-outs en informele 
momenten in je programma. 
Op het foodplein serveren we 

je graag de lekkerste hapjes en 
drankjes. Van lunch tot diner 
of borrel; we verrassen je met 
de beste, verse en smaakvolle 

producten uit eigen omgeving in 
samenwerking met PuurDichtbij. 
Wil je meer informatie? Ga naar 

nextvenue.nl/foodbook.

subs & 
food

12

http://nextvenue.nl/foodbook


nextqube.nl
Tip! Combineer de Next Qube met de Midden Nederland Studio. 

Vraag naar de mogelijkheden.



nextqube.nlcontact

Jouw evenement in de Next Qube? 
We denken graag met je mee! 

 
Neem contact met ons op via 088 - 0001521 

of info@nextvenue.nl.

Wil je meer weten over de technische 
specificaties? Die vind je in de bijlage.

nextqube.nl
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bijlage
Technische 
specificaties

Beeld

1 x Projectie 12 x 6.75m 
Barco HDQ 4K35 projector - 
35000 ANSI lumen
2 x Projectie 6 x 3.45m 
Panasonic PT-RZ970BEJ 
projector -10.400 ANSI 
lumen

Camera

4 x Panasonic PTZ AW-UE150 
camera
3 x Panasonic PTZ AW-UE150 
camera (optioneel)
1 x URSA Broadcast (Gen2), 
Fujinon UA23X7.6BERD
(optioneel)

Aansturing Licht

1 x Grand MA2 Light

Licht Podium

40 x Showtec Sunstrip
12 x Robe Mega Pointe
36 x Robe Ledbeam 150
10 x Martin Mac Encore
13 x CLF Ares XS
6 x Portman Mini

Vloerset bewegend 
tegenlicht (optioneel)
9 x Martin Quantum Profile
6 x CLF Ares XS

Licht Zaal

36 x Showtec M800
66 x CLF Yara
8 x Fresnell 2KW
11 x Portman P
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Audio

1 x Allen & Heath SQ5 
digitale mengtafel
1 x Allen & Heath AR2412 
Audio Rack met 24 inputs 
en 12 outputs
1 x Shure ULX-D met DPA 
headset

Front Stage
18 x L-acoustics KIVA 2
8 x L-acoustics SB15
2 x L-acoustics KIVA 2 (Front 
Fill)

Delay (optioneel)
12 x L-acoustics KIVA 2
2 x L-acoustics SB15

Podium

1 x 12 x 5 meter 80 cm hoog
1 x Catwalk (optioneel)

bijlage
Technische 
specificaties
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