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Studio Westhaven in Amsterdam west is een volledig 

geëquipeerde hoogwaardige televisiestudio, flexibel in te 

zetten voor live talkshows, congressen of online events. 

Naast Studio 1 en een tweede webinarstudio is Studio 3  

de nieuwe parel aan de Mokumse ketting. Deze compacte 

studio, voor langere tijd én met eigen crew te huren, is bij 

uitstek geschikt voor seriematige tv-producties.
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Eigenaar Gerbrand Oudenaarden: “Wij 
verzorgen al vijftien jaar meercamera 
liveproducties onder de bedrijfsnaam 
Engage! TV. Inderdaad, van engage-
ment. Bij voorkeur werken wij voor 
bedrijven en organisaties die toekomst-
gericht zijn en waarde creëren voor de 
wereld waarin we leven. Zo hebben we 
onze visie omgezet in een duidelijke  
missie. We hebben de studio nu vijf  
jaar geleden geopend omdat we het  
potentieel van online evenementen 
zagen. De eerste jaren verliepen 
moeizaam, maar sinds Covid heeft de 
zakelijke wereld de waarde hiervan 
gezien. Je bereikt een groter publiek, 
verlaagt de deelnamedrempel, spaart 
tijd én kosten. En deelnemers hoeven 
niet te reizen. De boost in de interesse 
in online events bood ons de mogelijk-
heid om flink te blijven investeren in 
het verder upgraden van de studio.”

Eigen sfeer
Studio Westhaven 1 wordt vooral  
gebruikt voor live uitzendingen.  
“Deze studio heeft een vaste talk-
showindeling. Decor, licht, camera’s: 
alles is uitgekiend en staat op ieder 
moment klaar voor een uitzending. 

Met een enorme videowall en acht 
grote decorschermen kan de sfeer en 
branding snel worden aangepast aan 
wensen van de opdrachtgever. Onze 
studio is erop ingericht om gasten te 
laten shinen, ook als ze weinig ervaring 
hebben. Dankzij de open setting aan 
de talkshowtafel kunnen gasten elkaar 
aankijken en een ‘normaal’ gesprek 
voeren, zonder cameradruk te ervaren. 
De tafel biedt plaats aan maximaal  
zeven mensen. Daaromheen is  
voldoende ruimte voor publiek of  
een tweede ring van gasten.”

Geen stress
“Ook aan het ontwerp en de inrichting 
van het productiekantoor, de visagie-
ruimte en de regie is veel aandacht 
besteed. Alle bekabeling is strak weg-
gewerkt. De techniek is klaar met de 
voorbereidingen voordat de presentator 
en de gasten arriveren. En op de vloer 
is meestal maar één cameraman en 
een floormanager aanwezig: geen 
technische stress, maar focus op de 
inhoud. We doen altijd een repetitie 
met de presentator en de gasten. De 
floormanager geeft dan een duidelijke 
instructie.”

“De basiscrew voor Studio Westhaven 
bestaat uit eigen professionals.  
Zo kunnen we garanderen dat  
uitzendingen technisch vlekkeloos  
verlopen. De opdrachtgever kan  
natuurlijk zelf een regisseur, samen-
steller of eindredacteur meenemen. 
De producent regelt de presentator, 
zorgt voor programma of script en is 
verantwoordelijk voor de studiogasten. 
Opdrachtgevers kunnen ook zelf decor-
beelden en video-instarts aanleveren. 
Plaats je een optie voor een datum, dan 
ontvang je een uitgebreide checklist.  
Je kunt tot het laatste moment  
plannen omgooien en nieuwe content 
aanleveren. Onze visie is duidelijk:  
de opdrachtgever zorgt voor  
inhoud, presentator en gasten.  
Studio West haven doet de rest.”

Live-muziek en verbindingen
“We hebben vaak een zangeres met 
begeleiding, singer-songwriters of  
cabaretiers in Studio Westhaven.  
Daarvoor hebben we een speciaal  
podium gebouwd, met passend licht 
en alle vereiste audiotechniek.”
“We zijn sterk in verbindingen. Remote 
sprekers via Zoom de studio inhalen is 
voor ons wekelijkse kost, we schakelen 
hen soepel mee in de uitzending. Ook 
verslaggevers op locatie, met intercom-
verbindingen en Live-U-videoverbin-
dingen zijn voor ons een peulenschil. 
Bovendien kunnen we live ondertitelen. 
Het studiocomplex beschikt over diverse 
nevenruimtes. Het productiekantoor, 
kan ook als vergaderkamer, redactie-
ruimte of werkplek voor een chat-

team dienen. Of zelfs als extra studio. 
Aansluitingen voor camera’s, schermen, 
intercom en microfoons zitten in de 
muur verwerkt. Plug and play!”

Webcast
“Onze webinar-studio is ingericht 
voor opname en live-streaming voor 
bedrijven, overheden en non-profit-
organisaties. In deze webcaststudio 
kunnen we naar alle bekende platfor-
men streamen, zoals Youtube, Face-
book Live, Zoom of Teams. Wat Studio 
Westhaven onderscheidt van andere 
webtv-studio’s? Wij maken volwaardige 
uitzendingen die niet onderdoen voor 
tv-programma’s. Met veel aandacht 
voor regie, licht, decor en geluid.  
Onze cutting-edge techniek staat voor 
compromisloze kwaliteit en betrouw-
baarheid. Onze klanten prijzen ons 
vooral om de betrokken crew en de 
ontspannen sfeer. Ze voelen zich  
helemaal ontzorgd.”

Nieuw: Studio 3
“Vorige zomer is een extra studioruimte 
van ruim 100 vierkante meter ingericht, 
zonder vast lichtplan of eigen decor. 

Huurders kunnen dit zelf verzorgen 
en eventueel eigen techniek en crew 
meenemen. Deze studio is ook voor 
een langere periode te huur en daarom 
interessant voor televisieprogramma’s. 
Studio 3 heeft een eigen ingang en 
nevenruimtes. Maar de studio kan  
ook in een handomdraai worden  

Studio 1: technische details
▶▶  Studiovloer: 10 x 12 meter
▶▶  Hoogte: 7 meter
▶ ▶  Lichtgrid: op 5 meter
▶▶  Camera-setup: 8 x Sony  

pan-tilt-zoom camera. Desge-
wenst aangevuld met beman-
de Sony HSC-100 triax studio-
camera’s op pedestal of crane

▶▶  Techniek: ATEM Constella-
tion 40 input beeldmenger, 
Allen&Heath SQ5 audiotafel, 
Dante audionetwerk, RTS 
ODIN48 intercom 24 x  
frontlight, 50 x LED spot 

▶▶  Netwerk: redundante glasvezel  
internetverbindingen

Studio 3: technische details
▶▶  Studiovloer: 10 x 10 meter
▶▶  Hoogte: 7 meter
▶▶  Lichtgrid: op 4,5 meter
▶▶  Nevenruimtes: pantry, luxe 

vergaderzaal, loading dock  
met rolluik, vide van circa 
60m2. Eigen ingang

▶ ▶  Techniek: krachtstroom, glas-
vezel internet, wifi, lichtgrid

▶▶  Netwerk: SDI, audio, intercom 
volledig te koppelen aan Studio 1

aangesloten op de regie van Studio 1. 
Het is onze wens – en ambitie – om in 
2023 meer tv-teams te verwelkomen.”

Duurzaam
“Studio Westhaven sorteert voor op 
een duurzame toekomst. Zo is de  
catering biologisch en vegetarisch. 
Dankzij 24 zonnepanelen is al in een 
deel van de elektriciteitsbehoefte  
voorzien. De ambitie is om dat in  
2023 te verdrievoudigen.”

Meer info? www.studiowesthaven.nl  
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