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LIVE STUDIO’S DE HALLEN 

Online en hybride evenementen zijn anders dan anders. Dat kan even wennen zijn.  

Daar waar je eerst jarenlange ervaring had in workshops, congressen en terugkerende 

bedrijfsevents is dat nu even schakelen. En dat snappen we, online is nou eenmaal een  

andere ervaring dan offline. 

Met onze jarenlange ervaring in tv-programma’s en corporate events hebben we een voordeel. 

Want vele van de online events die nu plaatsvinden zijn eigenlijk kleine tv-producties. We denken 

dus graag mee over de invulling van het programma vanaf het voortraject. We kunnen onder 

andere adviseren in de technische kant, de opstelling, het inhoudelijke programma, de styling 

van het decor en het entertainment.  

Om een goed beeld te geven van de mogelijkheden hebben we een overzicht gemaakt van de drie 

studio’s. Uiteraard zijn dat geen vaste gegevens en denken we graag mee daar waar kan om het te 

personaliseren. Wil je de ene setting in de andere studio? Geen probleem. Daarnaast hebben we 

veel decorstukken en attributen die we in kunnen zetten om de setting nog passender te maken.

Mocht je na het lezen van dit inspiratieboek van de live studio’s vragen hebben, bel of mail gerust 

zodat we samen aan de slag kunnen.  

Met enthousiaste groet,

Nienke Bezemer 

Head of marketing/sales

06 41 77 59 94

nienke@dehallenstudios.nl

NIENKE BEZEMER
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LIVE STUDIO DE HALLEN 

Deze webinar ‘Plug & Play’ studio is perfect voor het livestreamen van een 

presentatie of programma tot 5 sprekers/gasten. De set-up staat volledig 

klaar. Je loopt binnen, neemt plaats en kan beginnen.  

 

LOCATIE: 

- 7,5 x 9 m2 studioruimte 

- Ruim 4 meter hoog 

- Industriële look met bakstenen muur  

- Natuurlijk daglicht (met filter) 

- Mogelijkheid tot verduisteren 

 

TECHNISCHE FACILITEITEN: 

 

OVERIG: 

- 1 in-house styling setting is inbegrepen

- Ondersteuning voor/tijdens programma inbegrepen

- Catering kan geregeld worden (zie extra’s) 

LIVE STUDIO DE HALLEN 

Prijs per dag vanaf €3.000 

Prijs per halve dag vanaf €1.700 

Het is altijd mogelijk om extra’s toe te voegen of te personaliseren.  

Zie pagina 6 voor mogelijkheden of neem contact op voor extra toelichting.  

4 camera’s 

Regie set

Audiomixer

Microfoons

Laptop voor stream en platform  

Afluistering

2 technici 
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STUDIO 1  

Het grote broertje van de webinar ‘Plug & Play’ studio. De set-up is ruim en 

de white box studio biedt vele mogelijkheden qua decor. De set-up wordt 

naar wens opgeleverd op de dag van de opnames.  

LOCATIE: 

- 16 x 17 m2 studioruimte 

- Ruim 4 meter hoog 

- White box met professioneel studio licht 

TECHNISCHE FACILITEITEN: 

- Technische faciliteiten op maat 

OVERIG: 

- In-house styling is inbegrepen

- Ondersteuning voor/tijdens programma inbegrepen 

- Locatiemanager á €50 per uur

- Catering kan geregeld worden (zie extra’s) 

Het is altijd mogelijk om extra’s toe te voegen of te personaliseren. Zie 

STUDIO 1 

Prijs per halve dag vanaf €1.000

Prijs per dag vanaf €600 

Het is altijd mogelijk om extra’s toe te voegen of te personaliseren.  

Zie pagina 6 voor mogelijkheden of neem contact op voor extra toelichting.  

STUDIO 1 

Prijs per dag vanaf €1.000  
Prijs per halve dag vanaf €600  
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STUDIO 2  

De industriële look and feel van de Hallen.  

Studio 2 is beschikbaar voor volledige producties op maat. 

LOCATIE: 

- 500 m2 aan studio ruimte 

- Ruim 4 meter hoog 

- Rigging en ruime lichtfaciliteiten aanwezig 

- Industrieel en veelzijdig 

TECHNISCHE FACILITEITEN: 

- Technische faciliteiten op maat  

OVERIG: 

- In-house styling is inbegrepen 

- Ondersteuning voor/tijdens programma inbegrepen

- Locatiemanager á €50 per uur 

- Catering kan geregeld worden (zie extra’s) 

STUDIO 2 

Prijs per halve dag vanaf €2.000 

Prijs per dag vanaf €1.200

STUDIO 2 

Prijs per dag vanaf €2.000 
Prijs per halve dag vanaf €1.200 

Het is altijd mogelijk om extra’s toe te voegen of te personaliseren.  

Zie pagina 6 voor mogelijkheden of neem contact op voor extra toelichting.  
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EXTRA’S  

- Catering 

      Koffie, thee, water       v.a. €5 per persoon

      Ontbijt            v.a. €7,50 per persoon

      Lunch             v.a. €12,50 per persoon

      Snacks/fruit          v.a. €6 per persoon

- Extra styling losse onderdelen (intern)    v.a. €25 

- Extra styling 1 setting (intern)        v.a. €350 

- Extra styling (externe inhuur)        Nader te bepalen 

- Fotografie behind the scenes        v.a. €450

- Talkshow host              Nader te bepalen 

- Entertainment (live en online)        v.a. €695 

Het is altijd mogelijk om extra’s toe te voegen of te personaliseren. Zie pagina 
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