Weg van kade en kaders
Blue Rhapsody is het fonkelnieuwe schip uit de vloot van Constant in Beweging. Vrijheid en
stijl zetten de toon op deze bijzondere varende eventlocatie. Aan boord laten wij u en uw
gasten ongeremd genieten van het gevoel van luxe en ongeëvenaard gastheerschap.
Buiten valt als eerste de stoere bijlboeg op. Deze kennismaking schept hoge verwachtingen,
die wij met onze gepassioneerde crew graag overtreffen. Blue Rhapsody vormt hiermee het
decor voor unieke, onderscheidende en onvergetelijke evenementen.
Welkom in de nieuwe wereld van high-end events.

Welkom aan boord van Blue Rhapsody.
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Weg van kade en kaders

Specs van het schip
Het ultieme decor voor uw evenement
Blue Rhapsody meet maar liefst 85 meter in lengte en 11,45 meter in de breedte. Door
de ruimtelijke indeling kan Blue Rhapsody de concurrentie met locaties op het land
goed aan. Het schip kan maximaal 600 gasten herbergen, maar het interieur is zo
ontworpen, dat ook voor kleinere groepen de juiste sfeer kan worden gecreëerd. De
maximale capaciteit voor een sit-down diner is 440 gasten (2 decks van 220 gasten). In
theateropstelling kunnen 250 gasten voor het podium plaatsnemen.
Op het Topdeck droomt u weg met de wind in de haren. Geniet u van goed
gezelschap, top gastheerschap, uitstekende culinaire verzorging en het landschap dat
aan u voorbij trekt.
Onder het Topdeck bevinden zich 2 niveaus, die kunnen worden ingezet om te
feesten, dineren of presenteren. Op het voor- en achterschip zijn sfeervol ingerichte
ruimtes gecreëerd, om even rustig te kunnen zitten of te genieten van een goed
gesprek. Verken het schip en geniet van het uitgekiende ontwerp en ervaar de
intimiteit en verbondenheid aan boord.
Over elk detail is nagedacht, waarbij kwaliteit en comfort altijd voorop staan. Zonder
concessies, met gevoel. Geniet van de ultieme luxe aan boord en de vrijheid van
varen!
Bekijk in bijlage 1 de plattegronden van Blue Rhapsody.
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Het ultieme decor
voor uw evenement

Wat u mag verwachten
Alle ingrediënten voor een onvergetelijk event
Voor een onvergetelijk event moet alles samenvallen. Echt kloppen. Blue Rhapsody
staat garant voor de perfecte compositie van een bevlogen crew, hoogstaande
culinaire verzorging en uitstekende technische voorzieningen in een unieke
eventomgeving.

Meesterlijk goed gastheerschap
Van een warm welkom tot stijlvol afscheid: onze crew is uitstekend getraind,
gastgericht en 100% betrokken bij uw event. Uw gasten genieten hierdoor van
oprechte gastvrijheid en service. Met veel passie en plezier zorgt het team aan boord
voor een soepele uitvoering van uw evenement.
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Culinair
Culinair avontuur aan boord
Met veel zorg en creativiteit werkt ons eigen culinaire team telkens weer aan mooie,
bijzondere Cateringconcepten. Mooi vanuit eenvoud, puur vanuit kwaliteit.
Onze food geboden
•
Onze gerechten zijn origineel, creatief en vooral heel erg lekker. Presentatie en
verzorging staan daarbij hoog in het vaandel.
•
Wij staan voor eerlijk en vers, tot stand gekomen met respect voor de natuur
waarbij rekening wordt gehouden met de seizoenen.
•
Wij maken zo veel mogelijk gebruik van streekgebonden producten en kleine,
lokale leveranciers.
•
Wij denken vanuit een ander perspectief aan een doordacht concept.
•
Wij werken op locatie met selectief gekozen bedrijven, die een onderdeel zijn van
het concept.
•
Wij hebben een geheel eigen stijl als het op de ‘wereldkeuken’ aankomt.
•
Wij benaderen eventcatering anders. Wij denken én doen anders.
•
Wij willen door middel van concept, presentatie en service ‘food’ weer een
beleving laten worden en een bewustwording teweegbrengen op dit gebied
•
De concepten worden op maat geschreven.

7 | Weg van kade en kaders

Een culinair avontuur
aan boord

Techniek
State-of-the-art apparatuur
Blue Rhapsody is groots, modern, luxe en verleidelijk. Het schip is dan ook uitgerust
met de modernste techniek. Licht, video en geluid zorgen samen voor een perfect
samenspel dat bijdraagt aan de compositie van uw evenement.
Band, dj of presentatie; op Blue Rhapsody is het altijd plug and play, waarbij perfect
beeld en geluid gegarandeerd is.
Dat begint al aan de buitenzijde van het schip. Naast de ingang bevindt zich een
scherm van 2 x 4 meter. De communicatie met uw gasten begint hierdoor al voordat zij
aan boord gaan.
Lees in bijlage 2 meer over de technische specificaties van Blue Rhapsody.
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State-of-the-art
techniek

Onze crew
Natuurlijk biedt Blue Rhapsody een schitterend varend decor voor uw evenement.
Maar evenementen worden pas onvergetelijk als deze worden verzorgd door
bevlogen en ervaren professionals.
Ons bedrijf heeft ruim 30 jaar ervaring in het verzorgen van verrassende en
ongeëvenaarde varende evenementen. Ieder crew lid aan boord is een gastheer en
een ambassadeur van ons bedrijf, van kok tot kapitein. Ze hebben oprecht plezier in
het tot in de puntjes verzorgen van ieder evenement en ontvangen uw gasten met
zorg en aandacht.
Onze schepen varen onder de verantwoordelijkheid van onze eigen kapiteins`die het
schip door en door kennen. Vakmanschap en veiligheid zijn daarmee gewaarborgd.
De evenementen aan boord worden aangestuurd door Partymanagers. Onder hun
leiding zorgt de crew voor een vlekkeloos verloop van uw event. De make-up en het
haar van onze gastvrouwen en –heren wordt door onze stylisten verzorgd. Hierdoor
ziet iedereen er verzorgd en representatief uit.
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Onze crew

All on board!

All on board!
Voor Blue Rhapsody ontwikkelden wij het All on Board concept. Binnen dit concept
is alles inbegrepen om uw evenement aan boord tot een ongekend succes te maken.
Op deze wijze bent u verzekerd van een heldere prijs, zonder verrassingen achteraf.
Zorgeloos en compleet verzorgd, dat kenmerkt het All on board concept!
Wij verzorgen uw evenement van A tot Z, waarbij alle faciliteiten van het schip tot uw
beschikking staan! Vanaf het moment dat uw gasten aan boord stappen tot het vertrek
worden zij culinair verwend, ervaren zij ons hoogstaand gastheerschap en functioneert
de techniek feilloos.
Het All on Board concept maakt onderscheid tussen “feest” en “zakelijk” als thema.
Voor beide geldt dat uw evenementen voor een vaste prijs per gast tot in de puntjes
wordt verzorgt op elke locatie in Nederland.
Uw event op maat
Uiteraard zijn er heel veel andere mogelijkheden om Blue Rhapsody onderdeel te
maken van uw evenement. Heeft u zelf ideeën of wensen? Betrek ons dan bij uw
plannen en wij presenteren u graag op maat gemaakt voorstel.
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All on board
feest

All on board
zakelijk

Meet you on board!
Kiest u voor Blue Rhapsody, dan kiest u voor een weergaloos evenement. U krijgt het
beste van twee werelden door het comfort, de ruimte en de toegankelijkheid van een
locatie op het land, gecombineerd met de bijzondere sfeer van varen: een wisselend
decor, ongekende vrijheid en een heel bijzondere sfeer.
Blue Rhapsody is klassiek in service en kwaliteit en tijdloos in beleving. Het is de
perfecte compositie. De crew van Blue Rhapsody staat voor u klaar.
Welkom aan boord!
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Bijlage 1
Plattegronden
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TOP DECK
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PANORAMA DECK
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Skybar

2

Vista Lounge

3

New Horizons

11,45 meter

85 meter

THEATER DECK

The Pub

2

Mainstage Lounge
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The Lobby

11,45 meter

1

85 meter

LOWER DECK
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1

Cloackroom

2

Wardrobe

3

Backstage

Bijlage 2
Techniek
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Techniek
deel 1
Blue Rhapsody is uitgerust met de modernste techniek die anno nu te vinden is. Band, DJ of presentatie; aan
boord van Blue Rhapsody is het altijd plug and play, waarbij perfect beeld en geluid gegarandeerd is.

Audiomatrix
door middel van een audiomatrix kan in de diverse vertrekken een apart signaal gebruikt worden of juist
gekoppeld worden. Van het Topdeck tot de garderobe; alles is apart aan te sturen.

Licht
Theaterlicht
Het podium en diverse “hotspots” zijn voorzien van professionele verlichting van Desisti en CLF. Alles is
uitgevoerd in LED met een hoge CRI-waarde. Dat betekent dat het aangelichte object er natuurgetrouw uitziet
en dat alle kleuren juist weergegeven worden. Er is tegenlicht zodat het plaatje compleet is en diepte krijgt.

Regie
Op het schip is een professionele digitale Soundcraft mengtafel met bijbehorende digitale multi-kabel en
stageblock aanwezig, zodat een band alleen hun microfoons en (in-ear) monitors hoeft mee te nemen. De
mengtafel en het stageblock kunnen op diverse plekken “ingeprikt” worden.

Effectverlichting
Bewegend licht geeft een extra dimensie aan uw evenement. Boven het podium zijn bewegende wash- en
profielspots voorzien van met topmerk Martin. Op diverse plekken zijn spots geplaatst die nagenoeg alle
kleuren van de regenboog kunnen weergeven.

DJ Set
Er is een up-to-date Pioneer DJ-set aanwezig die volledig voldoet aan de riders van de bekende DJ’s. 2 stuks
CDJ2000NXSII en een Pioneer DJM900NXSII mixer. Deze set is in verschillende ruimten op het schip in te
zetten.

Lichtregie
Het lichtsysteem wordt bediend door een Avolites Quartz. Een compacte lichttafel, maar met ongekende
mogelijkheden en functies.

Video
Op diverse plekken in het schip zijn schermen geplaatst. Bij binnenkomst kunt u de gasten verwel-komen met
tekst, filmpjes of beeld van het podium. Aan beide zijden van het podium staan 2 flinke hoogwaardige 4k Ultra
HD schermen met 60” doorsnede.
Op het Panoramadeck is een projector met een 440 x 275 centimeter projectiescherm voorzien waar
bijvoorbeeld het beeld van het podium wordt weergegeven of een haarscherpe PowerPoint vertoond kan
worden.

Audio
Geluidssysteem: op Blue Rhapsody is als hoofdsysteem gekozen voor het nieuwe L-Acoustics Syva systeem.
Een serieus en volwassen geluidssysteem in een esthetisch verantwoorde verpakking. Van het prachtige
gedetailleerde geluid van een vleugel tot de ruigste rockband, L-Acoustics Syva is het perfecte systeem. Het
geluidssysteem van het hoofdpodium wordt door het hele schip ondersteund door kleinere, akoestisch op
elkaar aansluitende luidsprekers. Tot slot zijn er buiten op het Topdeck een flink aantal outdoor luidsprekers.
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Tot slot is het schip aan de buitenzijde, naast de ingang, voorzien van een 4 x 2meter ledscherm om uw gasten
alvast in de juiste sfeer te brengen met behulp van passende content.

Techniek
deel 2
AUDIOVISUELE SPECIFICATIES BLUE RHAPSODY

AUDIOVISUELE SPECIFICATIES BLUE RHAPSODY

Geluid

Video

Podium L/R

2x L-Acoustics Syva . Top, Low en Sub

9m2

Ledscherm bij entréé schip

Overige ruimten

Div. L-Acoustics X8 en 5XT

2x

43″ ledscherm bij entréé

Mengtafel

1x Soundcraft Si Performer met MSB-32i

2x

75″ ledscherm links en rechts van het podium

Matrix

1x BSS Soundweb. Matrix door het gehele schip

1x

75″ ledscherm op het bovendek

Microfoons

2x Shure QLXD met Beta58 handheld, draadloos

Podium

Lichtregie

1x Avolites Quartz

1x

Electrisch oprolbaar projectiescherm van 370 x 208cm

1x

Epson EB-L1300u 8000 lumen WUXGA laserprojector met
ELPLU04 ultra short throw lens

4x

Ledpaneel P2.9 op achterwand voor visuals

30m2

Martin VC-Grid plafond voor "ambilight" effect

Licht
8x

CLF Dynamic White

8x

CLF Hercules

6x

Martin MH5

10x

Martin MH6

8x

CLF Beam6

4x

Martin MH1

2x

Minute Une IVL Carré laser

DJ-Gear

9x

Martin Exterior Wash 110 Voor het aanlichten van

1x

DJM-900NXSII

2x

CDJ-2000NXSII

1x

Dj set zit in een flightcase

Door het hele schip zijn ruim voldoende cat aansluitingen die te patchen zijn naar
digitaal audio, analoog audio, video en dmx.
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Videomatrix
1x

RGBlink X3 videoprocessor incl. scalling rotatie. 8 in 8 uit.
PC beschikbaar met control software. Ook voor live regie.
Video distributie door het schip op basis van HDbaseT

Dank voor uw aandacht,
op naar een ultieme ervaring

