
Coingaming Christmas Gala 2017

Asukoht: Lennusadam


Ürituse briif, ootused ja eesmärgid: 

Kliendi soov oli muuta sündmus läbi produktsiooni ja programmi võimalikult nendenäoliseks 
(kasutades märksõnu: glamuur, kasiino, elegantsus), kuid sealjuures sooviti üllatada oma külalisi, 
kelleks oli rahvusvaheline seltskond.


Meie idee oli ühendada omavahel klassikalised elemendid (kasiino, 20ndate temaatika, kabaree) 
täiesti teistsuguste žanrite ja elementidega (modernne muusika, ballett, tänapäev), rõhutades 
samal ajal kliendi soovitud asukoha - Lennusadama - eripära.


Eesmärk oli üllatada külalisi põimitud elementidega ja tehnilise teostusega, mis muudaks 
temaatika edastamise täiesti uueks kogemuseks, olles samal ajal glamuurne ja suurejooneline.


Produktsiooniprotsessi parimaks kulgemiseks sai eesmärgiks kogu lahendus ehitada üles 3D 
mudelina, et saada parimad visuaalsed ja proportsioonaalsed ettekujutlused.


Elluviimise kirjeldus: 

Selleks, et innovatiivselt ja loovalt läheneda oma eesmärgile oli meil vaja leida lisaks 
programmilistele lahendustele ka teistsugune lähenemine produktsiooni poole pealt. Otsustasime 
ära kaotada tavapärase backdropi (kus sellise ürituse puhul oleks saanud üles panna kanga ja 
temaatilised dekoratsioonid) ning asendasime selle “digitaalse backdropiga”, et edastada kliendi 
soovitud “klassikalist temaatikat” läbi tehniliste võimaluste võimalikult usutavalt. 


Kasutasime erikujulist ja tasandilist kõrgläikega lavakujundust. Klassikalise lava backdropi asemel 
paigaldasime lava taha 32 ruutmeetrit LED ekraani, millele tootsime digitaalse backdropi 
animeeritud punaste kardinate näol, mis liikusid ja hõljusid vastavalt programmiosadele. Videorežii 
hõlmas endas spetsiaalselt selleks sündmuseks toodetud visuaalide ning live kaamerapildi 
sidumist, kasutusel oli 4 robotkaamerat ja kogu videorežii keerukust arvestadas oli kasutusel Eesti 
kaasaegseim Barco E2 videopult. Valguspark koosnes enam kui sajast liikuvast valgustist ning 
kogu süsteemi ülesseadmiseks kasutasime Prolyte MPT tower ground support süsteemi. 


Lisaks toetas kogu tehniline lahendus custom made showprogrammi, milles ühendatud 
klassikalised ja modernsed elemendid said tänu digitaalsele backdropile elavama, efektsema ja 
üllatuslikuma esituse.


Tulemus: 

Produktsiooni lõpptulemus oli kliendi (ja ka Lennusadama) sõnul niivõrd glamuurne, loov ja 
innovatiivne, et suutis üllatada kõiki külalisi, sealjuures ka neid, kes olid kokku tulnud üle kogu 
maailma ning kes külastavad suuri ja glamuurseid sündmusi regulaarselt.



