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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.

ONTDEK

Daarnaast houden we van samen memorabele
belevingen ervaren.

(HYBRIDE) CONGRES

WEBINAR

PRODUCTLANCERING

TV PRODUCTIES

DINER

FEEST

BRUILOFT

NOG MEER?

Lichaamsverwenning

WEBINARS
Studio's die inspireren, volledig eigen te maken zijn en
beschikken over ruime audiovisuele middelen.
Een combinatie van beide studio’s of kleinschaliger
in één ruimte.
In het afgelopen jaar hebben wij onze deuren geopend
voor vele, uiteenlopende webinars en opnames.
Niet één was hetzelfde en telkens wisten we weer een
ruimte te bieden om te boeien, inspireren en te delen.
Vanuit een lege locatie met vele technische faciliteiten
kunnen we samen nadenken over dé setting die de
gewenste boodschap tot leven laat komen.
Nieuwsgierig? Bekijk onze studio's en mogelijkheden!

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.

WEBINARS
STUDIO 1
‘white box’, flexibel en volledig eigen te maken

CAPACITEIT

LOCATIEHUUR

TECHNIEK

280 personen

€1.000 per dag

Basis LED plafond

De “witte canvas”, zoals deze studio ook bekend staat, kan
volledig getransformeerd worden naar jullie wens.
Met verschillende aanwezige decorelementen kunnen we in
no-time een setting creëren passend bij jullie webinar.
Studio 1 heeft een oppervlakte van bijna 300 m2.

WEBINARS
STUDIO 2
Karakteristieke elementen voor een bijzonder decor

CAPACITEIT

LOCATIEHUUR

TECHNIEK

400 personen

€2.000 per dag

Basis LED plafond

Studio 2 heeft een oppervlakte van 480 m2 en kan zich
transformeren in vele opstellingen voor een webinar. De
ruimte heeft vele karakteristieke elementen waardoor er
gemakkelijk meerdere settingen ontstaan.
Denk bijvoorbeeld aan de bakstenen muur als achtergrond
voor het tafelgesprek en de side-kick met een desk bij de oude
tramdeuren. Projecteren op beeldvullend formaat tegen de
witte muren om het extra dynamisch te houden.

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.

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

PLATTEGROND

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.

Van tramremise tot eventlocatie
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KOM IN CONTACT
DE HALLEN STUDIO'S
Hannie Dankbaarpassage 18

BEL ONS
020 820 820 6

MAIL ONS
info@dehallenstudios.nl

Of volg ons:

