
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.

READYSET 
STUDIOS

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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me bekend. Maar de drama- en filmproducenten zijn we nu 
aan het bewegen om een alternatief te bieden voor locatie-
opnamen. Ik vind dat we groter moeten denken. Nederland 
staat bekend als snel en efficiënt productieland, maar ik zou 
ook graag zien dat we volwassener worden als storytelling 
natie. Wat dat betreft zijn we op dramagebied zelfs voor-
bijgestreefd door Scandinavië en België. Daar is nog een 
wereld te winnen!”

Specialiteit
ICVFX (In Camera Visual Effects), een specifiek onderdeel 
van Virtual Production. Het betekent dat wij op ons LED-
scherm elke gewenste omgeving virtueel kunnen creëren.  
In combinatie met de fysieke set op de voorgrond en de 
juiste belichting ontstaat een studioset die niet van een  
locatieshoot te onderscheiden is.

Studio-oppervlakte
1 studioruimte van 515 m2. De studio wordt alleen als  
VP-stage verhuurd vanwege de permanente opstelling  
van het LED-scherm.

Technische faciliteiten
LED-scherm van 14,5 x 5m (4928 x 1936 pixels) en een  

3 x 3 mobile LED-scherm (1056 x 1056 pixels); manufacturer: 
ROE; Stype RedSpy camera/lens tracking; Speciaal  
ontwikkelde high-end car-rig met innovatieve stabilisatie-
techniek voor het filmen van plates voor auto-scenes.

Extra
2 kleedkamers, doucheruimte, 1 visagieruimte, 1 greenroom, 1 
kantoor, cateringfaciliteit met zitgelegenheid voor circa veertig 
personen.

Trots op
De eigenaren van ReadySet Studios zijn allen ervaren film- en 
televisiemakers die de vertaling kunnen maken van techniek 
naar creatie. Virtual Production is wat ons betreft just another 
tool in the makers’ toolbox. Wij zijn er trots op deze techniek 
werkbaar en functioneel te maken voor producenten, regis-
seurs, DOP’s en production designers die er voor het eerst 
mee in aanraking komen. 

Wens
Wij verwelkomen alle soorten producties, van feature film tot 
commercial, van videoclip tot dramaserie, maar altijd geldt: 
hoe uitdagender de storyworld die de maker wil  
creëren, des te beter wij presteren.  
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