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L IVE .  UNIEK.
GESCHIEDENIS .

TELEVIS IE .
EVENEMENTEN. LIVE VANUIT 

AALSMEER
‘We schakelen nu live over 
naar Studio’s Aalsmeer, dé 
meest unieke en veelzijdige 
evenementen– en zakelijke 

locatie van Nederland’

Laat u verrassen door het enorme aanbod 

verdeeld over een oppervlakte van maar 

liefst 65.000 m² - oftewel tien voetbalvelden 

- gevuld met evenementenlocaties, 

vergaderzalen, kantoorruimtes en 

televisiestudio’s. Zo’n groot en divers aanbod 

vindt u nergens in Nederland. In deze 

brochure stellen we ons graag even

aan u voor. 



TOEN 
& NU

Studio’s Aalsmeer: 
Een locatie met een 

bijzonder rijke geschiedenis 
waar iedereen een gevoel

 bij heeft. 

Ooit begonnen als veilinghuis voor 

bloemen, en uitgegroeid tot een nationaal 

monument waar Joop van den Ende zijn 

televisiestudio’s huisvestte.

Live entertainment kreeg hier een hele 

nieuwe betekenis. Vandaag de dag is 

Studio’s Aalsmeer een van Nederlands 

meest unieke locaties voor alles op 

het gebied van live communicatie, 

evenementen en entertainment.



VAN VEILING 
NAAR LIVE

1920 Opening Bloemenveiling Aalsmeer

1932 De veiling verhuist; 

verenigingsgebouw doet zijn intrede

1983 Joop van den Ende opent 

televisiestudio’s

1990 Ingrijpende verbouwing 

 en toename oppervlakte

1994 Fusie Endemol

1997 Opening ShowBizz City

2010 Endemol verhuist naar Amsterdam 

Zuidoost en Crown Business Studio’s 

opent haar deuren

2015 Start van Studio’s Aalsmeer ‘live’!



LIVE 
EVENEMENTEN

Menselijk contact
als basis voor succes.

GESCHIKT VOOR 

GROEPEN VAN 

10  TOT 10 .000 

PERSONEN

_____________________________

IN-HOUSE 

ENTERTAINMENT 

AFDEL ING

_____________________________

INZETTEN VAN 

NIEUWE MEDIA  OM HET 

BERE IK  EN DE CONVERS IE 

VAN EVENEMENTEN

TE VERGROTEN



FULL 
SERVICE
We faciliteren meer dan een locatie. Het 

professionele en ervaren team van Studio’s 

Aalsmeer staat klaar om van ieder evenement 

een succes te maken en opdrachtgevers volledig 

te ontzorgen. Ook adviseren wij standaard 

over conversie, bereik en return on investment: 

elementen die een steeds belangrijkere rol gaan 

spelen in de evenementenbranche. Daarnaast 

werken we binnen Studio’s Aalsmeer samen 

LIVE ALS 
MARKETING TOOL!
 

Live communicatie betekent voor ons; 

interactie, improvisatie, oprecht, direct, sociaal 

en spannend. Live zit in de genen van Studio’s 

Aalsmeer. Al in de tijd van de bloemenveiling tot 

aan de huidige live beleving, het is nog steeds een 

marktplaats van ontmoetingen. Er is steeds meer 

behoefte aan persoonlijk contact. Dit maakt 

evenementen een krachtig en doeltreffend 

medium voor veel bedrijven. Direct contact met 

de doelgroep is van onschatbare waarde. Dankzij 

de digitalisering bieden nieuwe mogelijkheden 

zich aan om in contact te treden met de 

doelgroep. Onze ongekende mogelijkheden om 

live entertainment en live streaming te faciliteren 

geven het begrip ‘live’ een geheel nieuwe impuls 

en bieden talrijke mogelijkheden om een lokaal 

evenement een nationaal-, of zelfs internationaal 

karakter te geven.  

met uitstekende partners op het gebied van 

evenementen, media en entertainment. 

Hierdoor zijn wij in staat om verschillende 

concepten te integreren in uw evenement voor 

het geven van lezingen, break-out sessies en het 

aanjagen van uw evenement. De combinatie van 

onze ervaring, locatie en professionele partners 

maakt van Studio’s Aalsmeer hét live media- en 

entertainment huis voor de zakelijke markt. 



LIVE 
LOCATIES

Voor iedere gelegenheid een 
passende locatie en sfeer.

GETHEMATISEERDE 

LOCATIES

_____________________________

VERSCHILLENDE 

BREAK- OUT ROOMS 

_____________________________

LED SCHERM VOOR HET 

GEVEN VAN PRESENTATIES

 VAN 220M 2

_____________________________

E IGEN PARKEERGARAGE

MET 1 .000 

PARKEERPLAATSEN



CAPACITEIT

RECEPTIE - 1.400 PERSONEN

DINER - 325 PERSONEN BOVEN

DINER - 325 PERSONEN BENEDEN

BUFFET - 1.000 PERSONEN

THEATEROPSTELLING - 200 PERSONEN

FACILITEITEN 

4 BARS

PODIUM 4,5 X 9 METER

SHOWTRAP

CAPACITEIT

780 ZITPLAATSEN

 

FACILITEITEN 

220 M² BEWEEGBARE LED PANELEN

PODIUM 14 X 11 METER

ZWART EN WIT GAASDOEK

THE BIG
APPLE

The Big Apple is een imposante 

entertainmenttempel naar 

Amerikaans voorbeeld. Unieke 

elementen als een levensgrote 

Amerikaanse locomotief, een 

replica van de Brooklyn Bridge 

en de metershoge, verlichte 

showtrap maken The Big Apple 

tot een unieke ruimte. Tel 

daarbij op twee niveaus met 

trendy terrassen en diverse 

hippe bars, en u hebt een 

fantastische feestlocatie. 

HET
THEATER

Professioneel geoutilleerd 

en inspirerend van sfeer. Het 

theater beschikt over ca. 780 

rode pluchen stoelen. Een 

van Nederlands grootste 

bewegende LED schermen (220 

m²) zorgt voor spectaculaire 

(audiovisuele) presentaties 

eventueel gecombineerd met 

live verbindingen. Het theater 

vormt de ideale omgeving 

voor een bedrijfsmeeting, 

productpresentatie of ander 

(commercieel) evenement.



CAPACITEIT

RECEPTIE - 150 PERSONEN

DINER - 60 PERSONEN

BUFFET - 150 PERSONEN 

THEATEROPSTELLING - 100 PERSONEN

FACILITEITEN 

PODIUM MET VLEUGEL

BAR

FACILITEITEN 

STANDAARD LICHT EN GELUID

2 BARS

 

CAPACITEIT 

RECEPTIE - 175 PERSONEN

DINER - 100 PERSONEN

BUFFET - 175 PERSONEN

THEATEROPSTELLING - 125 PERSONEN

PIANO
BAR

Een luxe pianobar met een 

warme uitstraling voor 

exclusieve gelegenheden. De 

rode pluchen stoelen en de 

zwart leren banken nodigen 

uit om plaats te nemen 

rondom de grote glanzende 

vleugel. De Pianobar heeft 

klasse en ademt internationale 

allure uit. Deze locatie is 

uitstekend geschikt voor een 

netwerkborrel of voor een 

ontvangst in combinatie met 

het theater.

HOEK VAN
HOLLAND

Een authentiek bruin café 

met gezellige statafels, 

ouderwetse schilderijtjes en 

andere Hollandse curiosa. De 

ideale locatie voor een gezellig 

personeelsfeest, informele 

ontvangst of workshop.



THE
CLUB

The Club is een 
karaktervolle en spannende 

cabaret club. De intieme 
setting zorgt voor 

natuurlijke interactie en 
gezelligheid; perfect  voor 

workshops en presentaties.

CAPACITEIT

RECEPTIE - 200 PERSONEN

DINER - 150 PERSONEN

BUFFET - 150 PERSONEN 

THEATEROPSTELLING - 100 PERSONEN

FACILITEITEN 

STANDAARD LICHT EN GELUID 

BAR

FACILITEITEN 

PODIUM 8 X 4 METER

BAR

CAPACITEIT

RECEPTIE - 150 PERSONEN

DINER - 120 PERSONEN

BUFFET - 150 PERSONEN

THEATEROPSTELLING - 150 PERSONEN

DOWN
TOWN

Groots in mogelijkheden en 

tegelijk een intieme sfeer. 

De bar, het toneel en de 

dansvloer maken deze ruimte 

geschikt voor een breed scala 

aan bijeenkomsten; van 

presentatie tot feest.



STUDIO 1

LENGTE   34m

BREEDTE   61m

HOOGTE  10.6m

INHOUD  22.067 M³

OPPERVLAKTE 2.074 M²

STUDIO 4

LENGTE   28m

BREEDTE   22m

HOOGTE  8m

INHOUD  4.928M³

OPPERVLAKTE 616 M²

STUDIO 2 A

LENGTE   11m

BREEDTE   6m

HOOGTE  8m

INHOUD  528 M³

OPPERVLAKTE 66 M²

STUDIO 6

LENGTE   28m

BREEDTE   32m

HOOGTE  5m

INHOUD  4.480 M³

OPPERVLAKTE 896 M²

STUDIO 3

LENGTE   23m

BREEDTE   14m

HOOGTE  8m

INHOUD  2.576 M³

OPPERVLAKTE 322 M²

DANSSTUDIO 

LENGTE   29m

BREEDTE   17m

HOOGTE  5m

INHOUD  2.465M³

OPPERVLAKTE 493M²

TELEVISIE
STUDIO’S

We schakelen nu 
live over naar

Studio’s Aalsmeer..

STATE- OF-THE-ART

FACIL ITE ITEN

_____________________________

GRANIETENVLOER

_____________________________

VERSCHILLENDE

ONTVANGST- 

EN PUBL IEKSRUIMTES

TER BESCHIKKING 

Er bevinden zich meerdere goed 

uitgeruste opnamestudio’s in het complex 

van uiteenlopende afmetingen;

 van ca. 180 m² tot ca. 2.000 m², allemaal 

voorzien van standaard licht en geluid. 

Aansluitend bevinden zich

bijbehorende facilitaire ruimten: 

geluid-, beeld-, en lichtregiekamers, 

kleedkamers en greenrooms. 

De studio’s zijn sinds de jaren ’90

in gebruik voor opnames van 

honderden bekende TV-formats. Door 

de oppervlakte, hoogte, technische 

mogelijkheden en goede toegankelijkheid 

zijn de studio’s 

multi-inzetbaar. Denk hierbij ook aan 

gebruik van de studiovloeren voor 

allerhande beurzen, congressen, feesten 

en presentaties.

STUDIO 2 B

LENGTE   11m

BREEDTE   8m

HOOGTE  8m

INHOUD  704 M³

OPPERVLAKTE 88 M²

STUDIO 2 C

LENGTE   11m

BREEDTE   17m

HOOGTE  8m

INHOUD  1.496 M³

OPPERVLAKTE 187 M²



LIVE
ZAKEN DOEN

Samenwerken, 
kennis delen, en groeien.

GUNSTIGE L IGGING;

 10  MINUTEN VAN SCHIPHOL

15  MINUTEN VAN AMSTERDAM

_____________________________

WERKEN IN EEN 

INSP IRERENDE OMGEVING

_____________________________

IN-HOUSE NETWERK 

VAN BEDRI JVEN IN DE MEDIA , 

ENTERTAINMENT EN 

EVENEMENTEN BRANCHE

Samenwerken, kennis delen, innovatief 

zijn, groeien en ontmoeten. Een 

kantoorruimte of werkplek in Studio’s 

Aalsmeer is zoveel meer dan werken 

in een bedrijvenverzamelgebouw. Het 

is een inspirerende werkomgeving 

voor bedrijven in de entertainment-, 

evenementen- en mediabranche. Een 

plek met een prachtige geschiedenis van 

ondernemend en creatief zaken doen. 

Samen ondernemen, elkaar ondersteunen 

waar het kan en het delen van kennis 

zorgt voor creativiteit, inspiratie, 

innovatie en succes voor zowel gevestigde 

namen als voor starters.



KANTOREN &
VERGADERRUIMTEN

Met ruim 20.000 m² aan kantoor- 

en vergaderruimte bieden we een 

enorme variatie in inrichting, sfeer, 

afmetingen, representativiteit 

en functionaliteit. Van 1 werkplek 

tot meerdere kantoorruimten; 

voor ieder type organisatie is een 

passende en complete oplossing 

met aanverwante faciliteiten.

De kantoren zijn gevestigd in 

verschillende vleugels, allemaal 

in de directe omgeving van 

vergaderzalen, een centrale 

receptie en het bedrijfsrestaurant.



INSP IRATIE . 
BELEVING. 
SYNERGIE .
KWALITE IT. 

U BENT 
WELKOM
Kom langs en laat u 

verrassen door de eindeloze 
mogelijkheden. 



WIJ
ZIJN
LIVE!

VAN CLEEFFKADE 15

1431 BA AALSMEER

T 0297 - 753 600

RECEPTIE@STUDIOSAALSMEER.NL

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL

    


