DOGA Arena - en heldigital møteplass
DOGA-huset finner du midt i hjertet av Oslo sentrum, her tilbyr vi unike
lokaler, fra små møterom til transformatorhallen med plass til 390
mennesker. I disse dager hvor vi frarådes å omgås hverandre for å hindre
mulig smitte, tilbyr vi nå fasiliteter og utstyr på huset som tilrettelegger for du
kan gjennomføre profesjonelle sendinger over nett.
Vi har rigget to av husets saler for å kunne avvikle alt fra mindre webinarer til
fullskala konferanser og TV-produksjoner som kan skreddersys ditt behov.
Med det nye oppsettet vårt tilrettelegger vi for at du både kan kommunisere
til - og interagere med ditt publikum, uansett hvor de måtte være.
Vi tilbyr følgende:
Hallen – Stort studio (340m2) – kapasitet til 10 personer
Det er vårt største og mest fleksible studio. Rommet er en gammel, stor
maskinhall med svært god takhøyde, stor lasteport og avanserte tekniske
løsninger som setter hele rammeverket for en unik, digital opplevelse. I Hallen
kan vi tilby fullskala TV-produksjon. Med 2 kameraer, stor bakskjerm, 3 LED
skjermer, fleksibelt sceneoppsett, full AV-pakke og en teknisk infrastruktur
som gjør det enkelt å avvikle konferanser, strømme, gjøre opptak og
interagere med seere.

-

Se bakerst i dokumentet for en detaljert beskrivelse av vår tekniske
pakke.

Mezzaninen - Medium studio (130m2) – kapasitet til 5 personer
Vårt nest største studio har det du trenger for å gjennomføre online
konferanser, webinar og/ eller webcast. Mezzaninen kommer utstyrt med
stor bakskjerm, LED skjerm på stativ, lys, lyd og ett kamera.
- Se bakerst i dokumentet for en detaljert beskrivelse av vår tekniske
pakke.

Alle våre saler er rigget for å gjøre raske endringer i scene- og teknisk
oppsett. Vi har alltid kunden i fokus og vil gjøre alt vi kan for å lage en
skreddersydd digital opplevelse for deg og ditt publikum. Ta kontakt med oss
på Utleie@doga.no for et uforpliktende tilbud.
DOGA huset er tilgjengelig for alle, men lager du arrangementer som
omhandler design, arkitektur, byutvikling og/eller innovasjon kan vi tilby deg
rabatterte priser og samarbeidsavtaler om bruk av lokalene våre.
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På DOGA tar vi smittevern på alvor og vi vil til enhver tid følge råd og pålegg fra
myndighetene. Våre retningslinjer er utarbeidet i samarbeid med
helsemyndighetene og er gjeldende for samtlige brukere av huset. Brudd på et eller
flere punkter i våre retningslinjer kan medføre at DOGA benytter seg av retten til å
avlyse, avbryte og evakuere sendingen. Vi ber derfor om at alle setter seg godt inn i
disse før oppmøte, se under:
Forhåndsregler og rutiner på DOGA:

•
•
•
•
•
•
•
•

Det er plassert ut desinfiserende middel ved inngangen til alle studioer som
skal benyttes før man blir tillatt adgang inn til studio.
Det tas jevnlig runder av husets vertskap som fyller på såpe, desinfiserende
middel og papir
DOGA skal ha god lagerbeholdning av såpe og desinfiserende middel til
enhver tid.
Det er plassert ut skilt med informasjon om generelle hygieneråd på alle
toaletter og ved inngangen til alle saler (se side 2).
Alle gjester på DOGA skal bli geleidet av husets vertskap om de skal bevege
seg rundt på bygget.
Alle kontaktflater og teknisk utstyr skal desinfiseres med AntiBac servietter av
husets personell mellom hver sesjon.
Det skal være 2 meters avstand mellom alle brukere av huset både før, under
og etter sending.
Håndhilsning, klemming og annet fysisk kontakt er ikke tillatt.

Til arrangører:

•
•
•

Arrangør skal informere deltakere om at personer som har
luftveissymptomer eller andre helseplager ikke får lov til å delta på sending.
Risiko for smitte blant deltakerne på tidspunktet for sendingen må vurderes
ut i fra covid-19 situasjonen både nasjonalt og globalt.
Alle arrangører oppfordres til å benytte seg av «grab & go» løsninger på mat
og drikke. Det er ikke tillatt med buffet eller andre løsninger som krever at
brukere er nødt til å ta på samme overflate.

Før sending:

•

Presentasjoner, film, fonter, maler og annet digitalt materiell som skal brukes
til livesending må sendes til DOGA minimum 24 timer før start.
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•
•

Alle som ankommer senteret kan parkere i nærheten av- og skal benytte seg
av- en egen dedikert inngang.
Alle gjester vil bli møtt av husets vertskap, som ved hjelp av kodebrikke og
automatisk døråpning vil guide deg inn til en obligatorisk håndvask før du får
tilgang til ditt studio.
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Teknisk utstyr
Hallen – Stort studio:

AV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3x PC/Mac for PPT, Keynote, Video
1x 42” monitor til presentasjonsnotater
1x Klikker
1x Klokke
Scaler med 4 outputs
2x 55” skjermer på stativ
2x 75” skjermer på stativ
18K Laserprojektor som backdrop
2x 8,8k Epson projektor
2x Lerret på 4,64m x 2,90m
Tapping av bildet

Lys:
•
•
•
•

28x 575W Source Four profile
12x 750W ParCan
20x xLED
Digital lysmikser

Lyd:
•
•
•

Full PA med digital lydmiks (Allen & Heath dLive CF-1500)
8x trådløse mikrofoner (Håndholdt og bøyler)
Mic stativer, vokalmic, monitorer, tapping av lyd m.m.

Scene:
•
•
•

13x nivtec plattinger på 1x2m (Opp til 8x3m / 6x4m scene)
20cm, 40cm og 80cm bein til full scenerigg
Trapp, sceneskjørt og scenetepper

Kamera / Streaming:
•
•
•
•

2 kameraer med remote control
Live klipping og opptak
Sending til flere kanaler
Pay Per View billettløsning

Møblering:
•

Stort utvalgt av planter, designmøbler, tepper m.m. Ta kontakt for full oversikt.

Mezzaninen – Medium studio:
AV:
•
•
•
•
•
•
•
•

2x PC/Mac for PPT, Keynote, Video
1x 42” monitor til presentasjonsnotater
1x Klikker
1x Klokke
Enkel scaler
1x 75” skjermer på stativ
6K Epson projektor i full HD med lerret
Tapping av bildet

Lys:
•

4x 575W Source Four profile

Lyd:
•
•
•

Full PA med digital lydmiks (Allen & Heath Q-16)
8x trådløse mikrofoner (Håndholdt og bøyler)
Mic stativer, vokalmic, tapping av lyd m.m.

Kamera / Streaming:
•
•
•

1 kamera med remote control
Sending til flere kanaler
Pay Per View billettløsning

Møblering:
•
•
•
•
•

2stk. ståbord: Ø = 76cm
10stk. konferansebord: 30 x 70cm
3 type stoler: barstoler, stoler med ullfilt og plaststoler
5stk. plastbord: 180 x 78cm
Molton

