
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. 
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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  
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aangestuurd vanuit onze vaste regieruimte op de  
eerste verdieping, uitkijkend op de studio. We beschikken 
over een eigen crew die thuis is in alle mogelijkheden. 
Daarnaast beschikken we over een productieruimte en 
twee afsluitbare vergaderruimten, ook te gebruiken als 
breakout rooms bij een livestream.  

Technische faciliteiten 
De regie beschikt over een 22 kanaals multiswitcher,  
32 kanaals audiomixer, drie pc verbindingsets, een  
lichtcomputer en Resolume PC. Alles is vanuit elke  
werkplek te benaderen via het uitgebreide KVM-netwerk. 
Hierdoor kan zowel regisseur, geluidsman of camera  
operator aanpassingen doorvoeren in bijvoorbeeld licht, 
videocontent, slide decks en zoomverbindingen. Voor  
sprekers maken wij standaard gebruik van compacte  
DPA-headsets, snel leverbaar vanuit het magazijn. Via  
ons eigen intercomcircuit kunnen we via in-ears en  
verbindingsets communiceren en met onze fresnel-spots 
van 150 en 250 watt kunnen we personen én decor tot in 
detail uitlichten. Daarnaast bieden we een ruim palet aan 
bewegende en statische LED-verlichting. De kleedkamer  
is ook inzetbaar als visagieruimte. Bovendien is de  
centrale ontvangstruimte voor opdrachtgevers ook  
geschikt om gasten op te vangen. Studio New Sense  
Media is goed bereikbaar. 

Trots op 
Ook al bestaat de studio slechts één jaar, we hebben al  
een scala aan producties in huis mogen halen. Eén van  
de hoogtepunten is een quiz voor Omroep Zeeland. Wij  
bedachten, ontwikkelden en produceerden dertien  
afleveringen. Van het selecteren van kandidaten tot de 
vragen. Van decorontwerp tot speltechniek. Bovendien  
zijn wij trots op het door ons uitgezonden debat voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Met publiek. En de 
livestream in vier verschillende talen, met behulp van  
vier tolken, was ook een sterk staaltje studiowerk. 
 
Wens 
In essentie is onze grootste wens om ons pad verder  
te bewandelen. Daarbij willen we ons klantenbestand  
uitbreiden en blijven investeren in de nieuwste apparatuur 
en techniek. De veelzijdigheid van ons werk is een  
dagelijkse drijfveer om van iedere productie een succes  
te maken. Meer info: newsensemedia.nl  
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