Geerling Media Producties
opnamestudio – videoproducties – musicproducing
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043 6010345 / 06 212 55 837
Email info@geerling-media.nl
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PRIJSLIJST
Studio opname inclusief mixen en masteren *
1 song
150,00
2 songs
250,00
3 songs
340,00
4 songs
420,00
5 songs
500,00
Iedere song daarna 75,00 met een maximaal van 10.
* Er dient een bestaande orkestband of begeleidingstrack te zijn.
* Indien het een duet betreft wordt er 25 euro extra berekend.

Arrangementen en teksten
Tekst schrijven
100,00
Muziek componeren incl band
350,00
Tekst en Muziek componeren naar wens
incl. band en studio opname
595,00
Orkestbanden van bestaande songs
Getrouwe kopie van origineel
Remake van bestaand lied/ander jasje
Uitsluitend Piano

250,00
250,00
150,00

Bestaande orkestbanden bewerken/verbeteren
Banden op gelijk volume zetten en omzetten naar WAV of Mp3 320 Kbps
10 banden ( aanleveren per wetransfer of usb stick )
Daarna per band
Re-masteren per band ( incl bovenstaande werkzaamheden) per band
Toevoegen instrumenten of backingvocals
Toevoegen instrumenten en backingvocals
Videoclips ( opname en montage )
Mooie registratie in studio vocalbooth
Opname in studio videosetting en prof. belichting
Greenscreen/chroma key ( iedere gewenste achtergrond )
Prof. clip op diverse (buiten) locaties in onze regio
Clip naar wens/verhaallijn/figuranten/bijzondere locaties e.d.

30,00
2,00
7,50
15,00
25,00

125,00
150,00
250,00
550,00
Op aanvraag

Videospecial / miniconcert incl montage en audio opname met nabewerking
Special van 20 tot 30 minuten opname in onze studio 1 tot 2 personen
Special van 30 tot 60 minuten opname in onze studio 1 tot 2 personen
Special van 20 tot 30 minuten op locatie in regio 1 tot 2 personen
Special van 30 tot 60 minuten op locatie in de regio 1 tot 2 personen
Diversen
Mixen Masteren van eigen (thuis)opname
Audio reparatie
Reclame / voice over

895,00
1250,00
1095,00
1450,00

40,00
v.a. 25,00
op aanvraag

Kijk voor onze overige diensten op www.studiogeerling.nl

Prijzen zijn excl BTW
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