SOUND & VISION STUDIO JOBBAR MED
HELHETSLÖSNINGAR
INOM LJUD, BILD & DESIGN

SOUND & VISION STUDIO NORRTÄLJE AB

KREATIVITET
LÖSNINGAR
IDEÉR
SAMARBETEN
KÄNSLA

En studio som tar kreativa drömmar och
gör dem till verklighet i Norrtälje, Roslagen,
Stockholm, Sverige och världen. Sedan
starten 2011 har vi utvecklats och
vuxit. Tveka inte att höra av dig, bara
för en kopp kaffe eller om du har en
idé som du vill förverkliga!

PRODUKT

TEKNIKUTHYRNING / INSTALLATION
Vi är totalleverantör av tekniklösningar
i olika format, allt från den lilla talanläggningen med en trådlös mikrofon
till en komplett festivalscen. Vi är med
från början och planerar arrangemanget eller installationen och tar det genom
alla faser och in i mål. Av oss kan du hyra
ljudtekniker, videotekniker, PA högtalare,
backline, skärmar, scenljus, mobilscen,
discoljus, DJ och DJ-utrustning för alla
typer av arrangemang och fester, inomhus
som utomhus, stora som små.

EVENTS
Vi jobbar med att ta fram egna events och
arrangemang, men också hjälpa till att
utveckla kundens ideér, festivaler, klubbar
etc! Vi har flera års erfarenhet ”framför och
bakom spakarna” och har god insikt i vad
som behövs för ett lyckat och välplanerat
arrangemang. Det sitter i detaljerna!
MUSIKPRODUKTION
Sound & Vision Studio producerar även
originalmusik, soundalikes och ljudeffekter/
ljudläggning/foley till vinjetter, film, reportage,
tvspel etc. Vi skräddarsyr efter dina behov
och bollar gärna ideér!

Urval av några märken vi jobbar med på S&V.

Vi har en inspelningsstudio som lämpar sig
för mindre instrument-, sång & talinspelningar. I
våra lokaler finns även mixning och mastring
som Jonathan Ojeda på Break The Norm
står för i ett nära samarbete med Sound &
Vision Studio!

SOUND & VISION STUDIO NORRTÄLJE AB

FILMPRODUKTION
Vi arbetar med olika former av rörlig bild.
Både tillhandahåller tjänster och skapar
våra egna projekt. Inget är för stort eller för
litet för oss, vi försöker alltid att se till att
din dröm tas från idéstadiet till verklighet
oavsett om det är en företagsfilm,
musikvideo eller kanske en kortfilm.
MUSIKVIDEO
Behöver du eller ditt band synas för att
höras? Att producera en professionell
musikvideo kan vara avgörande när ett
skivbolag eller en bokare tittar åt ditt bands
håll. Har du en idé eller vill du att vi jobbar
fram något tillsammans? Hör av dig till oss
så löser vi det!
FÖRETAGS/REKLAMFILM
Vi filmar allt från er föreläsning till reklamfilmen för ert företags senaste produkt.
Dokumenterar ditt frukostmöte eller följer
med och filmar kickoffen utomlands!
Intervjuer, inhouse-tv eller reklamfilm
redo för att sändas lokalt eller landet runt!
Inget projekt är för stort eller för litet.

Visuellt innehåll är allt viktigare i sociala medier och möjligheten att titta på film,
klipp och streamad, har förbättrats rejält
och detta framförallt i våra smartphones.
Redan idag står video för mer än hälften
av den globala datatrafiken. Film skapar
känslor, vi förmedlar dem.

Urval av några av de kunder vi har jobbat med inom ljud & bild.

ROCKSVERIGE.SE

THE ENEMY

är du eller
ditt företag vår
nästa kund?

SOUND & VISION STUDIO NORRTÄLJE AB
EGNA EVENTS, URVAL

ARTISTER VI JOBBAT MED, URVAL

• Norrtälje Blues & Rockfestival 2012
• Högmarsö Summerfest 2013
• Pythagorasrocken 2015, 2016
• Hamnkalaset 2014-2018
• Utmaningen 2008-2017
• EM-Festen 2016
• Sportringen Open 2017, 2018
• Hamnreggae 2017, 2018

• John Lundvik
• Petter, Eye´n´Eye och Sleepy
• Lina Hedlund
• Electric Banana Band
• Tommy Nilsson
• Jack Vreeswijk
• Kalle Baah
• De Vet Du
• Wiktoria Johansson
• Boris René
• Robin Bengtsson
• Dolly Style
• Bröderna Norberg
• Doug Seegers
• Weeping Willows
• Lustans Lakejer
• Mikael Rickfors
• Mats Ronander
• Ken Ring
• Dogge Doggelito
• Martin Stenmarck
• Robert Wells
• Stefan Sundström
• Träd Gräs & Stenar
• Movitz
• Andreas Grega
• Heavy Tiger
• Conny Bloom

KONTAKTUPPGIFTER
Sound & Vision Studio AB
Stockholmsvägen 19
761 43 Norrtälje
Tel. 0176-23 00 30
Mail. info@svstudio.se
Org.nr. 556870-4026
Vi blev 2014 utsedda till ”ÅRETS NYFÖRETAGARE”
på Företagsgalan i Norrtälje av Norrtälje kommun och
Nyföretagarcentrum. Vilken ära!
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2014Lindberger			
Norrtälje Kommun - Lars
Danderyds Kommun - Helena Mannermo Spering
Visit Roslagen - Therese Carlström 			
Rocksverige - Therése Björk 				
Coca Cola - Catherine Carlberg 			
Newsmakers - Suzanne Wecke 			
Roslagens Företagsgala - Tomas Ackelman
Yamaha Marinestore Norrtälje - Joakim Mellqvist
Crossfit Norrtälje - Per Mattsson 			
Stage Academy - Annamia Fast 			
Norrtälje Handelsstad - Tomas Johansson 		
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lars.lindberger@norrtalje.se
helena.spering@danderyd.se
therese.carlstrom@visitroslagen.se
stephansdotter@gmail.com
trintrin@newsmakers.se
suzie@newsmakers.se
ackelman.tomas@telia.com
joakim@marinestore.se
per@crossfitnorrtalje.se
annamia@stageacademy.se
tomas@norrtaljehandelsstad.se

