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 SPECIAL

Als onafhankelijk televisieproducent 

ontwikkelt en produceert MediaLane 

televisieformats voor zowel de publieke  

als de commerciële omroepen en  

digitale broadcasters in Nederland.

Op de fundamenten van Nederlands oudste 

studiocomplex (Amsterdam Studios) staat nu 

een geavanceerde VP-studio met de nieuwste 

techniek: ReadySet Studios, dat in maart  

één jaar bestaat.

MEDIALANE READYSET 
STUDIOS

Specialiteit
De producties zijn uiteenlopend: van groot amusement tot 
fictie en van reality tot infotainment. MediaLane is produ-
cent van onder andere Even tot Hier, The Connection, ARIA, 
Chansons!, Bureau Dupin, Bij Van Duin op de Achterbank, 
Ivo op Zondag, Zina, Maud & Babs, Ranking The Stars, 
Knoop & de Leeuw en Nederland op Film. Wij geloven in de 
kracht van talent als het hart van onze content. Niet alleen 
voor maar ook achter de schermen werken we met de beste 
teams van professionals.

Studio-oppervlakte 
De studio heeft een afmeting van 35 bij 23 meter. Dat is to-
taal 805 m2. De vrije ruimte onder de spanten is 6 meter. De 
onderkant van het grid van trussen zit op 6.15 meter.
 
Technische faciliteiten
Via onze vaste technische partner Bourgonje is de studio 
uitgerust met een vast grid van trussen met hierin meer 
dan voldoende aansluitingen voor geluid, licht en video. 
Standaard is er in de studio een dekkend speakersysteem 
voor zaalversterking. Het aanwezige lichtpakket in de studio 
bestaat uit een set van conventioneel en bewegend licht van 

de merken Quartzcolor, Robe en Varilite. Dit geheel wordt 
aangestuurd over een ethernet-netwerk door GrandMA 
lichttafels. Voor het afkijken van de opname in de zaal voor 
publiek of productie zijn verschillende schermen aanwezig 
die we in het bestaande grid kunnen hangen, of staand 
kunnen plaatsen. Voor alle technische faciliteiten geldt dat 
deze naar behoefte uitgebreid kunnen worden om zo een 
passende invulling te geven aan de productie die van de 
studio gebruik maakt. Stroomvoorziening is ruim aanwezig 
in de studio om het merendeel van de programma’s zon-
der extra aggregaten te kunnen opnemen.
 
Extra 
Studio 11 is centraal gelegen in de Randstad en daardoor 
zeer goed bereikbaar. De studio is van alle gemakken 
voorzien en vanuit Amsterdam en Hilversum is het twintig 
minuten rijden. In de omgeving zijn meerdere hotels te 
vinden. Er is veel parkeergelegenheid rondom de stu-
dio én het parkeren is hier nog gratis. Studio 11 heeft een 
grote crewruimte met daaraan grenzend een keuken, die 
is voorzien van uitgebreide apparatuur zodat de cateraar Marc Hak

Mede-eigenaar Idse Grotenhuis: “Ons kleine team van ma-
kers en technici staat in direct contact met de grote spelers 
van Unreal and Scratch als het gaat om kennisuitwisseling 
en R&D. We hebben ons ten doel gesteld om de Neder-
landse film- en tv-industrie naar een hoger plan te tillen, 
juist door te investeren in een techniek die in Nederland nog 
in de kinderschoenen staat. Studio’s in Nederland wor-
den door veel makers gezien als een noodzakelijk kwaad, 
omdat iedereen liever op locatie draait. Maar de efficiëntie 
en controleerbaarheid van een shoot voor een LED-wall is 
ongeëvenaard. In dat opzicht zijn we dus vrijwel uniek. Er 
ligt hier echt een toekomst voor Nederland als filmland. Aan 
creativiteit, innovatie en flexibiliteit is geen gebrek. Dat is 
toch geweldig?”

Volwassener
“We hebben een goed netwerk met ons vieren en al grote 
producties in huis gehad: Rampvlucht, Modern Love, de film 
Klem, maar ook commercials en videoclips. Creative agen-
cies weten ons wel te vinden, in die wereld is ons specialis-

de mogelijkheid heeft om de service te verlenen die 
gewenst is. Studio 11 heeft meerdere kantoor-, pro-
ductie- en vergaderruimtes. Er is een grote styling- en 
visagieruimte die voorzien is van spiegels en goed licht. 
Daarnaast heeft de studio een publieksfoyer en een 
ruim aanbod aan kleedkamers. Deze zijn in een huise-
lijke sfeer ingericht.

Trots op 
Studio 11 is de vaste thuisbasis van het succesvolle 
tv-programma Even tot Hier en ook The Connection, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest geavan-
ceerde Augmentend Reality techniek.

Wens 
Elke producent, omroepvereniging, zender of streamer 
is welkom bij ons. Bij MediaLane hebben we kwaliteit 
hoog in het vaandel staan. Graag werken en denken 
we mee om diverse producties te ondersteunen en te 
faciliteren om zo gezamenlijk de mooiste content te 
creëren.  
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