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 SPECIAL

De oude tramremise in hartje Mokum, onderdeel van het 

Hallen-complex in Amsterdam-West, vormt het originele 

decor voor De Hallen Studio’s. Op een steenworp afstand 

van het Leidseplein bieden twee studio’s uitgebreide 

faciliteiten voor evenementen en tv-producties.

DE HALLEN 
STUDIO’S  

Binnen onze dynamische locatie  
willen we met enthousiasme en 
creativiteit producties ondersteunen. 
We zijn flexibel, denken graag mee en 
zijn meer dan alleen facilitair dienst-
verlener. De Hallen Studio’s biedt een 
inspirerende, prettige werkomgeving 
voor uiteenlopende producties, zowel 
qua omvang als budget; van kleine 
webinars tot grote shows met publiek. 
De twee studio’s - geheel naar eigen 
wens in te richten – zijn geluiddicht en 
kunnen zowel apart als in combinatie 
worden gebruikt. 

Lichtmacht is natuurlijk bekend als lichtbedrijf voor de film-  

en televisiebranche, maar wellicht minder bekend is dat in de 

Hilversumse Honingstraat ook een studio wordt uitgebaat. 
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Specialiteit 
We zijn in de Honingstraat Studio  
sowieso goed in het bedienen van  
klanten met kleinere producties,  
waarbij voor Chromakey- achtige  
programma’s ideaal gebruik kan 
worden gemaakt van de Limbowand 
in combinatie met de naar klantwens 
geverfd wanden in de kleuren wit, 
blauw of groen. Maar ook de normaal 
uitgelichte kleinere producties kunnen 
we uitstekend faciliteren.  
             
Studio-oppervlakte 
Grote studio is 90 vierkante meter en de 
kleine, meer fotoshoot-georiënteerde 
studio is 12 vierkante meter.  
 
Technische faciliteiten 
In basis mag iedere gebruiker zijn  
eigen techniek aanleveren, maar in  
de grootste studio is een basislicht-
plafond aanwezig. In de kleine  
fotostudio is uitsluitend de (groene) 
achterwand aangelicht. 

Extra 
Ruime kleed- en visagieruimte, 
douche gelegenheid, diverse productie- 
 en vergaderruimtes, ruime parkeer-
gelegenheid. De afgelopen periode 
hebben we de studio een behoorlijke 
facelift gegeven waardoor het een stuk 
prettiger en gezelliger werken is. We 
blijven dit binnen de mogelijkheden 
verder ontwikkelen. 

Trots op: 
Programma’s als Zin in Zapp, Kamp 
Van Koningsbruggen, Welkom in  
de Oertijd, Avastar-shoots, Greenkey  
Netflix film shoots, videoclips, bedrijfs-
presentaties, fotoshoots 

Wens 
Een paar dagen/weken opnamen  
van een korte film in onze chroma- 
omgeving zou leuk zijn. Meer informatie: 
035 – 623 8185, studio@lichtmacht.nl, 
www.lichtmacht.nl  

 
Studio-oppervlakte  
De Hallen Studio’s beschikt over 
meerdere ruimtes. De Foyer grenst 
aan de centrale passage en is ook 
de entrée. Deze sfeervolle, intieme 
ruimte is multifunctioneel inzetbaar: 
voor ontvangst van gasten of publiek, 
garderobe en registratie, maar ook 
voor borrel of klein diner. De Loft  
is een vide in de foyer en kan als  
productiekantoor of green room  
fungeren. Studio 1 is een white box 
van 280 vierkante meter. Dit witte 
canvas kan binnen no-time trans-
formeren in sfeer en aankleding.  
Studio 2 is een karakteristieke ruime 
studio van circa 460 m2 en biedt veel 
mogelijkheden voor decor. Dankzij 
het industriële Hallen-karakter is de 
studio fris en licht vanwege natuurlijk 
daglicht, maar de studio kan desge-
wenst ook geheel worden verduisterd. 
 
Technische faciliteiten 
Karakteristieke elementen van de 
oude tramremise zijn bewaard  
gebleven, zoals bijzonder metselwerk, 
enorme deuren en gietstalen kolom-
men. Zo kan met weinig middelen 
een unieke sfeer worden gecreëerd.  
Naast vaste rigging, een uitgebreid 
lichtplafond en professionele LED-
projectie beschikt De Hallen Studio’s 
ook over een black fiber aansluiting 
voor live-uitzendingen. Meteen achter de 
studio’s kunnen regie- en productie-
wagens op eigen parkeer terrein  
terecht. Er is ook een transito, een 
extra optie voor decor-opslag. 

Extra ruimtes
De studio’s beschikken over ont-
vangstmogelijkheden voor publiek 
en gasten, productie kantoren, zes 
kleedkamers, ook voor kap- en grime, 
aparte ruimtes voor (mobiele) geluid 
en regie en een professionele keuken 
voor catering. Wij kunnen de crew van 
catering voorzien: voor, tijdens en na 

de productie. De ondergrondse 
parkeergarage biedt 110 parkeer-
plekken. Ook met het openbaar 
vervoer zijn De Hallen Studio’s 
goed bereikbaar. 

Duurzaamheid  
De Hallen Studio’s scoren heel hoog 
op het gebied van duurzaamheid, 
dankzij optimale isolatie, het ge-
bruik van aardwarmte voor koeling 
en verwarming en eigen zonnepa-
nelen voor het opwekken van elek-
triciteit. Uiteraard hebben we alleen 
LED-verlichting.

Trots op  
Acht seizoenen Podium Witteman, 
wekelijks live, en opvolger Podium 
Klassiek (iedere zondag live NPO 
2). MolTalk in 2022 en de openings-
aflevering van Wie is de Mol 2023.
Ieder jaar wordt de finale van 
Het Perfecte Plaatje in het decor 
van de oude tramremise opge-
nomen, waarbij zowel studio 1 
als 2 worden benut. Het VPRO-
boekenprogramma Brommer op 
zee wordt in Studio 2 opgenomen. 
Een paar programma’s uit het 
verleden: Mondo, College Tour met 
topkok Yotam Ottolenghi en het 
spelprogramma Mag Dat?! 

Wens 
Wij hebben nog ruimte voor een 
vast programma op vrijdag of 
zaterdag, en zijn een heel geschikte 
locatie voor een zomeravond-pro-
gramma. Zowel grote als kleinere 
programma’s zijn welkom, met of 
zonder publiek, eenmalig of als serie. 
We begrijpen wat programma-
makers nodig hebben en denken 
graag mee over een optimale  
invulling. 
Kom langs of bel op 020-8208206. 
Alle informatie en plattegronden 
ook op www.hallenstudios.nl  
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