
STUDIO
 SPECIAL

Goede koffie en een gezellig studiocafé, maar 

bovenal hoogwaardige techniek en alle 

kernfaciliteiten voor televisie, radio, podcast en 

videopodcast. Desmet Studio’s gaat voor het 

totaalplaatje. Naast diverse talkshows, zoals 

Expeditie Robinson Eilandpraat en Media Inside, 

staat het karakteristieke Art Deco-pand aan de 

Plantage Middenlaan ook bekend als puike 

partylocatie, pal om de hoek bij Artis.

DESMET 
STUDIO’S  

Desmet Studio’s kent niet alleen een rijke culturele tv- 
traditie, maar heeft ook veel verschillende namen op de  
gevel gehad, zoals schouwburg Frascati, Theater van de 
Lach en Hortustheater. Sinds 1946 draagt het de naam 
Desmet. Toen was het nog een bioscoop. Na een verbouwing 
in 2001 wordt het gebouw heropend als Desmet Studio’s. 
Sindsdien is deze intieme locatie het landschap voor radio- 
en tv-opnamen, live uitzendingen en events. 
 
Technische faciliteiten 
Desmet Studio’s beschikt over een volledig meercamera-
pakket, licht en geluid. De grootste ruimte is de over-
zichtelijke tv-studio van honderd vierkante meter. Het 

aangrenzende studiocafé doet in de regel dienst als foyer  
voor publiek, maar wordt ook wel ingezet als green room  
of extra studio. In de mix zijn zowel tv-studio als studiocafé 
ook te huren voor feesten en evenementen.  
Daarnaast beschikt Desmet over een kleine green screen-
studio – geschikt voor twee personen – een webinarstudio 
(met vaste tafelsetting voor een host en vier tafelgasten), 
podcaststudio’s en radio-, audio- en audionabewerking-
studio’s. De twee videopodcaststudio’s zijn in beheer van – 
en worden gebruikt door – de mediabedrijven FC Afkicken  
en De Stroom. Er is een glasvezelverbinding naar MCR 
Redbee, redundant streaming. Verder zes cameraketens en 
volledig ingerichte regieruimte. Het uitgebreide lichtpakket 
is in samenwerking met Chain beschikbaar. 
 
Extra 
Desmet Studio’s beschikt over een ruime kleedkamer met 
douche, een visagieruimte voor maximaal drie visagisten en 

New Sense Media is een ervaren 

videoproductiebedrijf uit Dordrecht met 

een no-nonsensecultuur. Handen uit de 

mouwen, korte lijnen en alles gericht op 

het leveren van kwaliteit. 

STUDIO  
NEW 
SENSE 
MEDIA 

De afgelopen 12,5 jaar stonden in het teken van groeien 
en investeren. In onszelf, in onze apparatuur en in duur-
zame relaties. Dat heeft ons gebracht waar we nu staan. 
Voor ons is geen opdracht te gek: van tv-programma’s 
tot livestreams, van galadiners tot onvergetelijke events. 
Wij ontzorgen een opdrachtgever van A tot Z, inclusief de 
catering. 
 
Studio-oppervlakte 
Wij hebben één studio van 150 vierkante meter, volledig 
naar wens in te richten. Een talkshowtafel of staande  
setting? Een vast decor? Of een complete LED-wall?  
Zonder of met publiek? Alles kan. De studio wordt  

andere productie- en redactieruimtes. Gasten  
moeten comfortabel of rustig in de visagie kunnen  
wachten, zonder bijvoorbeeld andere kandidaten tegen  
te komen. Bijkomend voordeel is dat publiek en crew na 
de opnamen kunnen borrelen aan de eigen bar.  
 
Trots op 
Wij zijn echt trots op de creatieve vakmensen met wie  
we werken, zij ‘maken’ de programma’s. Met veel plezier 
gaan we met een mooie groep van de beste freelancers, 
die stuk voor stuk graag voor ons werken aan de slag.  
Die professionele aanpak in een sfeervolle setting levert 
verrassend veel mooi producties op, zoals Media Inside 
(Tin Can), Expeditie Robinson Eilandpraat (SimpelZodiak), 
Temptation Talk (Warner Bros), Promenade (Tin Can),  
Platenbazen (Talpa/Radio 538), Million Dollar More  
(Monday Media). Meer info: www.desmet.tv  

51BM | Maart 202350 broadcastmagazine.nlbroadcastmagazine.nl50


