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Kõik hinnad eurodes (EUR). Hindadele lisandub käibemaks (20 %).

Filmipaviljon ja telestuudio
1 tund 1 päev 1 nädal

(24 tundi) (7 päeva)

Filmipaviljon 65.- 600.- 2700.-
(160 m2; 13,5×11,85×6,5 m)
ettevalmistuspäev -50%;

jäätmekäitlus, kostüümitoa ja grimmiruumi kasutamine;

stuudios 130 klapptooli kasutamise võimalus.
1 tund 1 päev 1 nädal

(24 tundi) (7 päeva)

Telestuudio 60.- 550.- 2475.-
(106,4 m2, 11,2×9,5×6,5 m)
ettevalmistuspäev -50%;

jäätmekäitlus, kostüümitoa ja grimmiruumi kasutamine;

stuudios 130 klapptooli kasutamise võimalus.
0,5 vahetust 1 vahetus

1 tund (4 tundi) (8 tundi)

Filmipaviljon koos režiipuldi ruumi ja 3 kaameraga 100.- 400.- 600.-
(160 m2; 13,5×11,85×6,5 m)
ettevalmistuspäev -50%;

0,5 vahetust 1 vahetus
1 tund (4 tundi) (8 tundi)

Telestuudio koos režiipuldi ruumi, 3 kaamera ja stuudio 
valgustehnikaga 100.- 400.- 600.-
(106,4 m2, 11,2×9,5×6,5 m)
ettevalmistuspäev -50%;

Tallinna Ülikooli
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

BFM Tehnika- ja tootmiskeskus

Ruumide rendi ja tootmisteenuste hinnakiri

elektritoite kasutamine, jäätmekäitlus, kostüümitoa ja grimmiruumi kasutamine;

elektritoite kasutamine, jäätmekäitlus, kostüümitoa ja grimmiruumi kasutamine;

ehitusmaterjalide, valgus- ja kaameratehnika ning tööjõu kulu kokkuleppel.

hinnas sisaldub tehniline tugi (stuudio manager), elektritoite kasutamine, 

ehitusmaterjalide, valgus- ja kaameratehnika ning tööjõu kulu kokkuleppel;

hinnas sisaldub tehniline tugi (stuudio manager), elektritoite kasutamine, 

ehitusmaterjalide, valgus- ja kaameratehnika ning tööjõu kulu kokkuleppel;

hinnas sisaldub tehniline tugi (stuudio insener), 3 kaamerat, režiipuldi tehnika, 

ehitusmaterjalide, valgus- ja kaameratehnika ning tööjõu kulu kokkuleppel.

hinnas sisaldub tehniline tugi (stuudio insener), 3 kaamerat, režiipuldi tehnika, 
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SuperNova 4K kinosaal

0,5 vahetust 1 vahetus
1 tund (4 tundi) (8 tundi)

SuperNova kinosaal (105 istekohta) koos projektsionisti ja 4K 
kinoprojektoriga 65.- 260.- 450.-
Esmaspäevast reedeni 9:00-17:00.

SuperNova kinosaal (105 istekohta) koos projektsionisti ja 4K 
kinoprojektoriga 75.- 300.- 500.-
Esmaspäevast reedeni 17:00-24:00, laupäeviti, pühapäeviti.

SuperNova kinosaal (105 istekohta) ilma projektsionistita, 
koos 1080p videoprojektoriga 45.- 180.- 300.-
Kinosaali kasutamine lihtsamate ürituste ja presentatsioonide tarvis,
kui projektionisti ja 4K projektorit ei ole vaja.

Projektide testläbivaatused kinosaalis                                     (4K 
resolutioonis pildi ja 7.1 surround heliga) 40.- 160.- 250.-

Avatud foorumi ala kinosaali kõrval 60.- 240.- 375.-

Helistuudio
Vähem kui Rohkem kui

4 tundi 4 tundi

(1 tund) (1 tund)

7.1 ja 5.1 heli kokkusalvestus helistuudios 70.- 60.-
(54 m2; 212.5 m3; 8.65×6.3×3.9 m)
hinnas sisaldub stuudio tehnika ja tehniline tugi (stuudio helitehnik);
helirežisööri töötasu kokkuleppel.

Muusika salvestamine helistuudios 50.- 40.-

Dialoogi, voiceoveri ja Foley taustade salvestus ja ADR 35.- 30.-

Lisateenused Hinnapakkumise saamiseks võta ühendust

helirežisööri töötasu kokkuleppel.

Materjalide ettevalmistamine DCP masteriseeringuks või filmilaborile üleandmiseks

Muusika salvestamine ja masteriseering

hinnas sisaldub stuudio tehnika ja tehniline tugi (stuudio helitehnik);

Helikujundus ja salvestamine televisiooni ja raadio reklaamidele
Heliefektide ja taustade salvestamine ja montaaž
Helikujunduse loomine (Sound Design)
Dubleerimine
CD/DVD/Blu-ray masteriseering

helistuudio ja Digikeskuse värvikorrektsiooni ruumiga võimaldades töös olevaid 
projekte kinosaalis testida.

läbiviimiseks. Koos võimalusega kasutada videoprojektorit, ekraani ja helisüsteemi.

Privaatläbivaatamised materjali testimiseks. Kinosaal on kommuteeritud BFMi 

Ideaalne asukoht toitlustuse korraldamiseks, ürituste ja presentatsioonide 

hinnas sisaldub stuudio tehnika ja tehniline tugi (stuudio helitehnik);
helirežisööri töötasu kokkuleppel.
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Videomontaaž

Vähem kui Rohkem kui

4 tundi 4 tundi

(1 tund) (1 tund)

Videomontaaž (8 montaažiruumi) 25.- 20.-
hinnas sisaldub tehnika ja tehniline tugi;
monteerija töötasu kokkuleppel.

Klassiruumid
0,5 vahetust 1 vahetus

1 tund (4 tundi) (8 tundi)

55.- 220.- 330.-

hinnas sisaldub tehnika ja tehniline tugi.

35.- 140.- 210.-
(48, 32 ja 26 istekohaga)
projektor, ekraan, helisüsteem, BluRay mängija;
hinnas sisaldub tehnika ja tehniline tugi.

30.- 120.- 180.-
(12 ja 8 istekohaga)
LCD televiisor, BluRay mängija;
hinnas sisaldub tehnika ja tehniline tugi.

Ümbersalvestamine ja kopeerimine*

HDV (1080i and 720p) 15.- / tund (minimumtasu 15.-)

MiniDV, DVCAM, BETACAM SP 15.- / tund (minimumtasu 15.-)

VHS 15.- / tund (minimumtasu 15.-)

JVC DR-MX10SE VHS/DVD/HDD combo recorder 15.- / tund (minimumtasu 15.-)

DVD kopeerimine kasutades arvutit 1 DVD 2.-

CD kopeerimine kasutades arvutit 1 CD 2.-

Värviprint valgele CD/DVD plaadile 1 plaat 1.-

* Lisandub materjali hind (kasett, Blu-Ray, DVD-R, CD-R)

MiniDV kassett 60 min 1 kassett 6.-
CD-R koos karbiga 1 plaat 1.-
DVD-R koos karbiga 1 plaat 2.-
Blu-Ray koos karbiga 1 plaat 6.-

Kaasaegse presentatsioonitehnikaga varustatud seminariruumid

Kaasaegse presentatsioonitehnikaga varustatud klassiruumid

16 kohaline iMac arvutiklass töötubadeks ja koolituseks
16 iMac + õpetaja arvuti koos projektori, ekraani, helisüsteemi ja BluRay mängijaga;

Võimaldab reaalajas ümbersalvestamist DVCAM, MiniDV, VHS ja DVD-R formaadis.
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Tööjõu tellimine ja tasu kokkuleppel.

Tallinna Ülikooli
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Narva mnt 27
10120 Tallinn

Lisainfo ja broneerimine:

Elari Lend
projektijuht

Tel: 6199915
Mob: 5277432

E-mail: elari.lend@tlu.ee

www.bfm.ee

Hinnakirja muudatused jõustuvad pärast avaldamisest kooli koduleheküljel.

* BFMil on õigus tehnikarendi hinnakirja muuta etteteatamata. 

Hinnakiri kehtib alates 1. septembrist 2020*

Kõik hinnad eurodes (EUR). Hindadele lisandub käibemaks (20 %).

Võimalus tellida juurde lisatehnikat.


