
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. 

STUDIO 
LICHTMACHT 

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  

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  

47BM | Maart 2023


