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DE

HALLEN
STUDIO’S

Inspiratieboek
DE HALLEN STUDIO'S
EVENEMENTEN & TV-PRODUCTIES

Belangrijke onderwerpen
In Amsterdam-West, op een steenworp afstand van het
Leidseplein, zijn De Hallen Studio’s gevestigd.
Een evenementenlocatie met veelzijdige studio’s,
in het bijzondere industriële decor van de oude
tramremise.
Een dynamische mix van evenementen en tvproducties vinden er dagelijks plaats.

DE HALLEN STUDIO'S

NICE TO MEET

Met een no-nonsense aanpak is niks ons te gek en durven
we alle uitdagingen aan te gaan.
Daarnaast houden we van samen memorabele
belevingen ervaren.

ONTDEK

(HYBRIDE) CONGRES

WEBINAR

PRODUCTLANCERING

TV PRODUCTIES

DINER

FEEST

BRUILOFT

NOG MEER?

Lichaamsverwenning
Spa-ervaring

(HYBRIDE) CONGRES
Studio's die inspireren, volledig eigen te maken zijn en
beschikken over ruime audiovisuele middelen.
Een combinatie van beide studio’s of kleinschalig
in één ruimte.

STUDIO 1

STUDIO 2

‘white box’, flexibel en
volledig eigen te maken

Industrieel karakter,
spantendak, daglicht én
verduistering

CAPACITEIT

CAPACITEIT

280 personen

400 personen

LOCATIEHUUR

LOCATIEHUUR

€2.950 per dag

€4.150 per dag

TECHNIEK

TECHNIEK

Basis LED plafond inclusief
Overig op aanvraag *

Basis LED plafond inclusief
Overig op aanvraag *

WEBINAR
De veelzijdigheid van de locatie geeft de mogelijkheid tot een interactief
programma. Plug & Play of volledig naar eigen idee!
Ook is de locatie backstage volledig ingericht op webinars met een
kap/grime, kleedkamers en productieruimtes.

STUDIO 1

STUDIO 2

‘white box’, flexibel inzetbaar,
frisse look and feel

Industrieel decor, veelzijdig,
daglicht én verduistering

CAPACITEIT

CAPACITEIT

In overleg

In overleg

LOCATIEHUUR

LOCATIEHUUR

€1.000 per dag

€2.000 per dag

TECHNIEK

TECHNIEK

Streaming/ techniek offerte
op aanvraag

Streaming/ techniek offerte
op aanvraag

This is what we do.
Onze missie is een dynamische
evenementenlocatie zijn waar we met
creativiteit en lef proberen buiten de
kaders te denken.
We zien elk event als een wedstrijd en
zijn er om voor én met jou te winnen.
Daarnaast proberen we met veel
persoonlijke aandacht voor en tijdens
het evenement iedere betrokkenen een
fijne beleving te bezorgen.

PRODUCTLANCERING

Frisse look-and-feel in een industrieel decor.
Een urban feeling met vele faciliteiten om je product te presenteren.
Jouw product in de spotlight!

STUDIO 1
Witte canvas om in je eigen
stijl om te toveren

STUDIO 2
Industrieel, auto toegankelijk,
daglicht én verduistering

CAPACITEIT

CAPACITEIT

250 personen

700 personen

LOCATIEHUUR

LOCATIEHUUR

€2.450 per dag

€3.450 per dag

TECHNIEK

TECHNIEK

LED plafond €500 per dag
Overig op aanvraag *

LED plafond €700 per dag
Overig op aanvraag *

DINER
Award uitreiking, kerstdiner, productlancering met
geserveerde lunch of een bijzondere verjaardag/gelegenheid.
Combineer beide studio's voor een onvergetelijk diner én feest.

STUDIO 1

STUDIO 2

‘white box’, flexibel en
volledig eigen te maken

Industrieel karakter,
spantendak, daglicht én
verduistering

CAPACITEIT

CAPACITEIT

240 personen

300 personen

LOCATIEHUUR

LOCATIEHUUR

€2.950 per dag

€4.150 per dag

TECHNIEK

TECHNIEK

Basis LED plafond inclusief
Overig op aanvraag *

Basis LED plafond inclusief
Overig op aanvraag *

This is who we are.
WIJ ZIJN: NO-NONSENSE
Ons is niks te gek. Daag ons uit!
#challengeaccepted

WIJ ZIJN: BETROKKEN
Voel je bij ons thuis. Samen creëren we de
mooiste ervaringen.

WIJ ZIJN: NÉT IETS ANDERS
And we love it! We zijn duizendpoten; je
decorbouwer, je techneut of je chef-kok. We
transformeren in wat jij het meeste van ons
nodig hebt.

FEEST
Samen onvergetelijke momenten beleven. Onze studio's zijn
nagenoeg geluidsdicht van elkaar inzetbaar en perfect voor een
mooi, groot feest. Een combinatie maken is uiteraard mogelijk.

STUDIO 1

STUDIO 2

‘white box’, flexibel en
volledig eigen te maken

Industrieel karakter,
spantendak, daglicht én
verduistering

CAPACITEIT

CAPACITEIT

300 personen

800 personen

LOCATIEHUUR

LOCATIEHUUR

€2.950 per dag

€4.150 per dag

TECHNIEK

TECHNIEK

Basis LED plafond inclusief
Overig op aanvraag *

Basis LED plafond inclusief
Overig op aanvraag *

BRUILOFT
Meerdere ruimtes voor alle momenten van de mooiste dag
van jullie leven. Combineer de studio's voor een ceremonie,
diner en feest.
Voor jullie als bruidspaar kijken we op mee naar de
mogelijkheden. We werken niet met standaard tarieven.
Daarnaast proberen we zo flexibel mogelijk met partners en
relaties om te gaan zodat jullie favoriete drankje geserveerd
kan worden en jullie beste vriend als chef-kok ook het diner
kan verzorgen.
De studio's zijn voorzien van basis techniek en kunnen we
met een offerte op maat aanvullen. De studio's zijn tevens
volledig leeg en meubilair kunnen we naar keuze uitkiezen.
Neem contact op voor de mogelijkheden.

This is what we stand for.
Duurzaam ondernemen. We vinden het belangrijk
om ons steentje bij te dragen.
Klimaatinstallatie
We besparen ruim 340 ton CO2 per jaar met een
installatie die water opslaat voor
verwarming/koeling.
Verlichting
Ruim 1500 m2 te verlichten vraagt om stroom. Alle
verlichting is LED om zo te kunnen besparen.
Afvalscheiding
Events produceren in een kleine tijd veel afval.
Hier kunnen we impact maken! We scheiden
papier, plastic, glas en restafval en laten dit
afvoeren.
Partners
We zoeken waar mogelijk duurzame partners.
Cateraars die innovatief zijn op dit gebied met nowaste principes en het juiste mastiek gebruiken.

TV-PRODUCTIE
Twee studio's die geluiddicht van elkaar kunnen opereren. Veel
audiovisuele middelen en een dark fibre verbinding.
Ook is de locatie backstage volledig ingericht op webinars met
een kap/grime, kleedkamers en productieruimtes.

STUDIO 1

STUDIO 2

‘white box’, flexibel en
volledig eigen te maken

Industrieel karakter,
spantendak, daglicht én
verduistering

LOCATIEHUUR

LOCATIEHUUR

€1.715 per dag (kale huur)

€2.415 per dag (kale huur)

TECHNIEK

TECHNIEK

LED plafond €500 per dag
Overig op aanvraag *

LED plafond €700 per dag
Overig op aanvraag *

OVERIG

OVERIG

Crewcatering op aanvraag

Crewcatering op aanvraag

NOG MEER?
Onze studio's hebben zich in de afgelopen jaren
meer getransformeerd dan we ooit konden
bedenken.
Speeddaten, yoga sessies, een stadsstrand,
orkesten, musicals, fashionshows,
fotoshoots , vintage sales, exposities..
you name it!
We kijken altijd mee naar mogelijkheden om
culturele initiatieven te ondersteunen.
Neem contact op voor de mogelijkheden.
info@dehallenstudios.nl

020 820 820 6

Entree van de locatie vanuit de Hallen
passage. Perfect voor registratie, garderobe,
break-outs, pauze's, gastenontvangst en
bijvoorbeeld borrels..

ACHTER DE SCHERMEN
Bevinden zich 6 kleedkamers, een
productieruimte, kap/grime,
keukenfaciliteiten, techniek ruimtes etc.
Deze ruimtes zijn perfect inzetbaar voor
bijvoorbeeld het opvangen van acts, crew,
tafelgasten en meer.

DE LOFT
De Loft is als vide gelegen in de foyer. De
ruimte kan ingezet worden voor break-outs,
backstage, gastenontvangst of geschakeld
met de foyer bij grotere groepen.

ONZE BUREN
Ooit het werkende hart van de stad en nu
een creatieve hub van ondernemers. Verrijk
je event met een combinatie met de buren.

DE HALLEN STUDIO'S

FOYER

CAPACITEITEN

de Loft
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PLATTEGROND

ERVARINGEN VAN ONZE OPDRACHTGEVERS

ZCENE
Wat een geweldige
ervaring om samen met
jullie een webcast te
doen.
Echt, het heeft alle
ervaringen overtroffen.

DANCE 4 LIFE

DE PERSGROEP

ALLIANDER

Wat een fijne samenwerking!
De flexibiliteit en
mogelijkheden in combinatie
met snelle communicatie
maakte het erg fijn!

Een locatie waar alles
mogelijk is! De organisatie,
die graag meedenkt vooraf
en tijdens het event altijd
voor je klaar staat, de
professionele techniek en
de flexibiliteit maakt de
Hallen Studio's voor mij een
top locatie.

Communicatie met de Hallen
Studio's was snel, goed en
zeer vriendelijk.
Vragen werden snel
afgehandeld en het event zelf
verliep heel soepel.

Van tramremise tot eventlocatie

1900

2014

KOM IN CONTACT
DE HALLEN STUDIO'S
Hannie Dankbaarpassage 18

BEL ONS
020 820 820 6

MAIL ONS
info@dehallenstudios.nl

Of volg ons:

