
HILVERSUM april 2013 - Old School Projects - 
Nieuwe inspirerende locatie voor film, fotografie en events.
Old School Projects heeft haar intrek genomen in een monumentaal pand in Media stad Hilversum. Het gebouw werd in 1929 door Willem 
Dudok ontworpen en heeft recentelijk een metamorfose ondergaan. De eigenschappen van de vooruitstrevende architectuur komen 
helemaal tot hun recht in de nieuwe bestemming: inspirerende locatie voor film, fotografie en events. 

Daglichtstudio’s - Old School Projects heeft twee daglichtstudio’s en een bijzondere Sit & Relax ruimte die per direct te boeken zijn. De grootste 
studio 1, is 135 vierkante meter groot en heeft een hoge verduisterbare raampartij aan de lange zijde. De grootsheid en het prachtige daglicht staan 
garant voor een effectieve en inspirerende productie. De kleinere studio 2 is 50 vierkante meter groot, is per halve dag te huren en heeft prachtig 
daglicht tot het allerlaatste moment.

Sit & Relax lounge - Stylist decorateur Erik Gutter ontwierp samen met ons de centrale Sit & Relax lounge. Deze bijzondere multifunctionele ruimte is 
te gebruiken voor presentaties, events, lunches en borrels of als hippe locatie. De ruimte is alleen of in combinatie met een studio te huur en beschikt 
over een keuken voorzien van alle faciliteiten. Met zijn unieke ontwerp en materiaalkeuze zorgt Gutter ervoor, dat je nooit uitgekeken raakt op de Sit 
& Relax lounge, deze is daardoor ook uitermate geschikt om (in) te fotograferen, maar is ook dé plek om even te chillen tijdens of na een productie, 
presentatie of event en daarbij genieten van de vers gebrande koffie van Marcafè (Giulianova - Italië).

fabrieknl - Old School Projects werkt nauw samen met fabrieknl uit Waalwijk. Door deze samenwerking staan verdeeld door het pand, de studio’s en 
Sit & Relax space, een groot aantal unieke banken, stoelen, tafels en accessoires die allemaal als rekwisiet te gebruiken zijn. Natuurlijk kun je er ook 
gewoon lekker op zitten of aan werken.

Bekijk hier onze moodfilm: http://vimeo.com/62078519
Ga direct naar onze website: www.oldschoolprojects.nl
Boek een studio of vraag informatie: info@oldschoolprojects.nl
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Old School Projects in vogelvlucht:

• Voor film- en fotografieproducties, castings, presentaties, productpresentaties, brainstormsessies en events
• Studio A 135m2 ruimte en licht met overschilderbare achterwanden, aparte visagie en noorderlicht hoekje
• Studio B 50m2, per halve dag te huren, achterwand en diffuser gordijnen. Prachtig licht tot het eind van de dag.
• Sit & Relax multifunctionele inspirerende ruimte voor maximaal 30 personen.
• Snel bereikbaar met openbaar vervoer (Intercity station Hilversum) en met de auto vanaf A1 of A27. 
• Parkeren rondom het pand is gratis en laden-lossen kan onbeperkt voor de deur.
• Razendsnel glasvezel internet.
• Nauwe samenwerking met fabrieknl, hierdoor staan unieke en bijzondere meubels ter beschikking.

Algemene gegevens:

Old School Projects 
Eemnesserweg 107
1221CW  HILVERSUM! www.oldschoolprojects.nl!
035-6267858! ! ! info@oldschoolprojects.nl!

Mark Janssen ! ! mark@oldschoolprojects.nl! ! 06-51182974

Fotobijlage:

Pagina! Fotonummer!Omschrijving

Pag 3! ! 2929.jpg! Studio A totaal aanzicht met fabrieknl meubels, links achterwanden, rechts raampartij.
Pag 4! ! 2833.jpg! Studio A met meubels om te werken en als rekwisiet, rechts achter een uniek ‘Noorderlicht’ hoekje
Pag 5! ! 2845.jpg! Studio A met aparte ruimte voor visagie of omkleedruimte
Pag 6! ! 2990.jpg! Studio B helemaal wit, met grote verplaatsbare achterwand
Pag 7! ! 2996.jpg! Studio B zelfs op een grijze dag, geweldige open en lichte ruimte
Pag 8! ! 5940.jpg! Sit & Relax ruimte voor inspiratie dankzij oneindig mooie materialen en gezichten
Pag 9! ! 5982.jpg! Sit & Relax ruimte met koperen keuken en bar voor presentaties, lunch, borrels en als locatie
Pag 10!! 6055.jpg! Sit & Relax ruimte detail foto van zorgvuldig gekozen meubels i.s.m. fabrieknl
Pag 11!! 2973.jpg! Old School Projects heeft talloze unieke locaties zoals de trap verlicht door 91 vintage gloeilampen
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