
In de geboorteplaats van de Nederlandse televisie 

is in 2021 een nieuwe studio herrezen: Studio 

Bussum. Naast een allround werkomgeving voor 

televisieprogramma’s faciliteert Studio Bussum 

ook digitale events en webinars. 

STUDIO 
BUSSUM 

De studio, gelegen in het centrum 
van Bussum, is gespecialiseerd in het 
uitvoeren van live online events en 
multicam tv-opnamen. Van het prille 
programmaconcept tot het compleet 
verzorgen van instarts en vormgeving. 
Met een klein kernteam zetten we een 
creatief en professioneel product neer 
tegen een scherpe prijs. 

Studio-oppervlakte 
We beschikken over een volledig inge-
richte hoofdstudio in de vorm van een 
whitebox van circa 75 vierkante meter 
die kan worden omsloten met zwarte 
gordijnen, een green screen studio 
(van 55 vierkante meter) met limbo en 
een losse regieruimte. 

Technische faciliteiten 
Onze inrichting is flexibel in te delen 
en volledig voorzien van alle facilitei-
ten voor multicamera. De standaard 
inrichting van de studio is met drie 

remote camera’s en een vaste camera 
geschikt voor high-end webcasting of 
tv-opnamen. De studio is gemakkelijk 
uit te breiden met extra (bemande) 
camera’s. Het lichtplafond bestaat 
uit moderne LED-verlichting en een 
professionele audio setup. Daarnaast 
beschikken wij over diverse afkijk-
schermen, prompters en monitors en 
speciaal voor de snelheid van webinars 
over een dubbel uitgevoerde internet-
verbinding. 

Extra 
Studio Bussum heeft een gezellige 
lounge voor de ontvangst van gasten. 
We beschikken over een redactietafel 
met afkijk. Indien nodig kan worden 
uitgebreid naar een extra visagieruimte 
en kleedkamer, slechts één deur  
verderop. Pal voor de deur zijn meerdere 
parkeerplekken gereserveerd, een 
grote luxe binnen het vergunnings-
gebied in Bussum. 

Trots op 
In ons korte bestaan zijn intussen 
meer dan honderd webinars uitge-
voerd en uitgezonden via ons eigen 
webinar-platform. Ook zijn we trots 
op onze broadcastproducties bij RTL, 
waaronder De Barometer (DCP) en 
Gezondtijd (ICP). Daarnaast hebben 
wij onlangs een live webinar uitge-
voerd voor 1500 kijkers die op ons 
commando in subgroepen werden 
ingedeeld. Hierbij werd vanuit di-
verse plekken in de studio een ken-
nissessie georganiseerd. 

Wens 
We hebben al onze faciliteiten zo 
afgestemd dat we snel meerdere 
producties in korte tijd kunnen pro-
duceren, maar een vaste wekelijkse 
live talkshow op zender staat hoog 
op ons verlanglijstje! 

Meer info: www.studiobussum.nl  
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