
Hilversum, 17 juni 2013 - Unieke daglichtstudio opent deuren

‘Mindblowing. Wat een plek!’ 
‘Licht om van te dromen.’ 
Dit zijn reacties van fotografen die een shoot deden in de daglichtstudio’s van Old School Projects. 
Gevestigd in een voormalig schoolgebouw van architect Willem Dudok ademen onze studio’s een 
unieke sfeer. Het Hilversumse pand uit 1929 beschikt over grote, hoge ruimtes, originele details en 
bovenal over prachtig licht. Dit is dé plek voor commercial shoots, of het nu gaat om food-, mode-, 
portret- of productfotografie. Slechts een half uur rijden van Amsterdam, met gratis parkeerplaatsen 
voor de deur en voldoende ruimte voor in- en uitladen van props en apparatuur.

Historisch meets modern
Old School Projects is een historische locatie voorzien van moderne faciliteiten als glasvezel 
internet, vloerverwarming en krachtstroomaansluiting. We beschikken over twee studio’s die 
voorzien zijn van flexibele, overschilderbare of behangbare achtergrondwanden en 
verduisteringsgordijnen of diffusers. Beide ruimtes zijn ideaal voor high end foto- en 
filmproducties. Ook het authentieke trappenhuis, de gangen en de buitenruimte zijn als locaties te 
gebruiken.

Events
Studio 1, ondergebracht in de voormalige gymzaal, leent zich dankzij z’n grootte en hoogte 
uitstekend voor events als productpresentaties, modeshows en diners. Ook onze Sit & Relax-ruimte, 
vormgegeven door ontwerper Erik Gutter, is te huur voor shoots en events. Tijdens draaidagen is dit 
de plek om te ontspannen, te lunchen of te borrelen. De meubels in de lounge komen van fabrieknl 
uit Waalwijk, net als de overige meubels in onze daglichtstudio’s, die als props gebruikt kunnen 
worden tijdens shoots.

Hart voor fotografie
Old School Projects is een inspirerende plek om te werken, een bijzondere locatie waar je met al je 
creativiteit efficiënt aan de slag kunt. De studio’s zijn ingericht door mensen met een hart voor 
fotografie. Gemak voor het team staat voorop. Hier is het: binnenkomen, je thuis voelen en draaien.

De voordelen van onze studio’s op een rij:
• Prima bereikbaar
• Gratis parkeren
• Unieke ambiance
• Fotografie-, film- en eventlocatie
• Prachtig licht over een lange periode
• Grote, hoge studio’s met originele details 
• Sfeervolle Sit & Relax-ruimte met verzorgde lunch 
• Wisselende collectie meubels van fabrieknl te huur voor shoots
• Licht- en accessoirepakketten te huur van Het Licht

Contactgegevens:
Old School Projects
Eemnesserweg 107
1221 CW Hilversum     www.oldschoolprojects.nl
T. +31(0)35 626 78 58   info@oldschoolprojects.nl
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Beschrijving van de bijlage(n)

Studio 1       Studio 2

Sit & Relax Lounge      Entree  Sit & Relax Lounge

Entree met authentieke trappenhuis


