Verhuur, Meetings & Events
Adres:
Homebase of the Media-minded
‘S-Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum

Contact:
+31 (0)35 6714550
m-mediagebouw.nl
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De locatie
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Welkom
in het mediahart
van Hilversum.

In M-Mediagebouw komen mediamakers samen om
aansprekende producties te maken. Breng je ideeën tot
leven in onze studio’s, eventruimtes en kantoorruimtes en
laat je inspireren door de omgeving. Sluit je aan bĳ onze
community van mensen, bedrĳven en organisaties met
media in hun DNA.
M is ontworpen en ingericht vanuit een duurzame
gedachte. Het gebouw is energiezuinig (Label B)
en in 2018 gerenoveerd met milieuvriendelĳke materialen.
We gebruiken 100 % Nederlandse wind- en zonne-energie
en zĳn binnenkort helemaal over op ledverlichting. Voor onze
TV producties implementeren we de Albert Sustainable
Production Certification, een co2 calculator om het gebruik
per productie te berekenen en reduceren. Ons café en
restaurant voorziet in duurzame en gezonde producten
met gebruik van onder meer seizoensproducten van lokale
leveranciers.
Verduurzaming van ons pand en omgeving heeft continu
onze aandacht. Rond het gebouw ligt zelfs een biodiverse
tuin, naar het concept van een tiny forest en we beschikken
over een groen studiodak van meer dan 1000m².
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We helpen je
graag verder.

Ondersteuning op maat
persoonlĳk en professioneel

Flexible ruimtes
hybride mogelijkheden

Duurzaamheid
energiezuinig en
toekomstgericht

Zeer toegankelijk
open voor iedereen

Toonaangevende technologie
veel mogelĳkheden voor
een passende oplossing
voor jouw event

Parkeergelegenheid
oplaadmogelĳkheden
en goede toegankelĳkheid

Met ons team helpen wĳ graag om je wensen te realiseren.
Ons team is expert in het facilitair ondersteunen om jouw
productie, meeting of event tot een succes te maken.
Wĳ gaan graag met je in gesprek om te horen wat we
voor je kunnen betekenen. Neem contact op en kom
vrĳblĳvend een kĳkje nemen in ons gebouw.

Telefoonnummer
Receptie, Verhuur en Studiobeheer
035 7614550
Email:
hospitalitydesk@m-mediagebouw.nl
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Buiten
meerdere buitenruimtes
en omgeven door groen

Kantoorruimte
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Word ook onderdeel
van onze community
en huur bĳ ons
kantoorruimte.
• Effectief aantal meters huren wat je nodig hebt
• Gebruik van gezamenlĳke voorzieningen
• Uitwisseling en netwerkmogelĳkheden binnen de community
• Dynamische werkomgeving
• Facilitaire ondersteuning op maat

Het succes van je onderneming wordt in grote mate
beïnvloed door de plek van waaruit je werkt. Is het een
goede omgeving qua faciliteiten? Raken mĳn medewerkers
en ik er geïnspireerd, kan ik er goed netwerken en is het
voor mĳn klanten geschikt?
In M-Mediagebouw, een verzamelgebouw van en voor
mediamakers geloven we dat samenwerken veel voordelen
heeft voor onze huurders.
In de gezamenlĳke ruimten zoals de lichte en groene serres
en onze Mediapatio met tribune is het mogelĳk om kleine en
grote events te organiseren. Verder zĳn drie vergaderzalen,
een café en restaurant beschikbaar voor de huurders.
We beschikken over twee Whitelabel (televisie)studio’s en
een Chromakey studio (Greenroom). Deze kunnen tegen
gereduceerd tarief door de huurders worden gebruikt.
Het is mogelĳk om gebruikt te maken tegen een kleine
vergoeding van een shuttlebus tussen station Hilversum
en onze locatie (ochtend- en namiddag).
We beschikken over een parkeergarage waar bezoekers
gratis kunnen parkeren, fietsenstalling en gratis leenfietsen.
Ook zĳn er laadpalen voor auto’s en fietsen.
Onze huidige bewoners en partners vind je op onze
website. Wĳ vinden het altĳd leuk om onze community
uit te breiden dus neem contact met ons op voor de
mogelĳkheden.

7

M-MEDIAGEBOUW | VERHUUR, MEETING & EVENTS

Kantoorruimte

8

Events & zaalverhuur

Studio's
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Kantoorruimte

Events & zaalverhuur

Studio's

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Prĳs vanaf €250 per dag (Chromakey studio)
en €750 per dagdeel (televisiestudio)
• Twee televisiestudio’s A en B van elk 450 m²
• Chromakey en augmented studio*
• Gebruik van kleedkamers/visagieruimtes mogelĳk
• Technisch facilitaire partner naar keuze bĳ de televisiestudio’s

Vanaf 135 euro per m² per jaar
Glasvezel/gigabit mogelĳk*/zakelĳk wifi
24 uur receptie en beveiliging
Café en bedrĳfsrestaurant
Onderhoud & schoonmaak*
* Diensten afhankelĳk van servicepakket
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Vergaderzalen: prĳs vanaf €110,- per dagdeel
Eventruimte vanaf €125 per dagdeel
3 vergaderzalen & dining room
2 serres met binnentuin en terras
Mediapatio met tribune
Hybride gebruik van de ruimtes is mogelĳk
Café en restaurant met cateringmogelĳkheden
Receptie en ontvangstruimte

* EMG is de gewenste technisch partner bij de Chromakey studio

Onze studio's
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Studio A
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Studio B

Chromakey & augmented studio
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Studio A - 449,2 m²

Studio B - 448,7 m²

Chromakey & augmented studio

In Studio A vinden grotere seriematige producties plaats.
Deze studio bevindt zich aan de expeditie, decors en
techniek kan zo eenvoudig de studio in worden gereden.
Ook is deze studio geschikt voor jouw (hybride) productie
zoals een zakelĳk event of talkshow.

Studio B is vooral bestemd voor programma’s met een
hoge frequentie. Het is mogelĳk om het decor in deze studio
te laten staan, waardoor het decor in korte tĳd opnameklaar
is. In combinatie met het vaste lichtplafond zorgt dit voor
een zeer snelle opstart en dus lage productiekosten.

We beschikken over een volledig nieuwe greenscreen
studio. Deze studio is bedoeld voor makers, die op zoek
zĳn naar een ruimte die alle mogelĳkheden biedt om
ideeën vorm te geven. Een talkshow in een virtuele set,
een business presentatie van een nieuw product of een
fotoshoot met presentatoren of artiesten.

Technical list
• MA3 Compact XT lichttafel
• Allen & Heath SQ7 zaalversterkingstafel
• Nieuwe DMX infrastructuur
• 63 x Strand Top Lift zelfhĳsende hoisten
• 94 x Quartzcolor 150W Bi-Color LED Retrofit voor 1kW
• Aangesloten op Hilversum glasvezelring

Technische lijst
• MA3 Compact XT lichttafel
• Allen & Heath SQ7 zaalversterkingstafel
• Nieuwe DMX infrastructuur
• Vast buizen grid
• 94 x Quartzcolor 150W Bi-Color LED Retrofit voor 1kW
• Aangesloten op Hilversum glasvezelring

In samenwerking met onze mediapartner EMG, faciliteren
wĳ het maken van content met de nieuwste generatie
faciliteiten en bevlogen vakmensen. De studio is voorzien
van een met reflectoren uitgevoerd lichtgrid, waardoor
het mogelĳk is om haarscherpe chromakey opnames te
maken en beelden te verrĳken door het LIVE toevoegen
van 3D modellen. Via de Unreal engines kunnen
de computerbeelden direct aan het plaatje worden
toegevoegd zodat jĳ het resultaat meteen kunt zien.
Technische lijst
• Optische Tracking
• Chromakey
• Volledig LED verlicht
• Remote camera
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Meetings, events
& zaalverhuur
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Zakelĳk en stĳlvol of wat kleiner en informeel, bĳ ons is dat allemaal mogelĳk.
In M-Mediagebouw beschikken we over verschillende zalen en studio’s
om jouw event tot een succes te maken.
Vergaderen

Events

Studio's

Soms wil je vergaderen in een andere setting dan
je eigen locatie. Een andere omgeving geeft nieuwe
energie en creativiteit aan je meeting.

Zoek je een plek voor jou event of meeting? Wĳ beschikken
over meerdere sfeervolle ruimtes om events te organiseren.
Deze zĳn geschikt van 0-500 personen.

We beschikken over 3 vergaderzalen met een capaciteit
tot 60 personen.

Houd bĳvoorbeeld een zakelĳke presentatie of masterclass
in onze Mediapatio met tribune.

Onze studio’s zĳn naast producties ook geschikt voor je zakelĳke
event. Wĳ creëren een sfeervolle setting voor je om je eigen
webinar op te nemen, een productpresentatie, interview of
fotoshoot te houden. Wĳ bieden technische ondersteuning,
zorgen voor de gewenste sfeer en kunnen met je meedenken
voor de creatieve inhoud/streamingplatform.

De ruimtes zĳn flexibel in te richten en hebben allen de
mogelĳkheid om online te vergaderen via een groot scherm.
Zo kan je ook met een grotere groep op afstand
presenteren en houd je iedereen betrokken.

Organiseer een mooi sfeervol event zoals een uitreiking,
optreden of netwerkevent in onze lichte serre met podium
en binnentuin en aangrenzend terras. Liever een gezellige
borrel voor je relaties? Ook dat kan in onze mooie bar en
restaurant.

Uiteraard verzorgen wĳ bĳ je vergadering graag ook een
gezond ontbĳt, lunch of kan je kiezen voor een gezellige
borrel of diner na afloop.
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Wĳ denken graag met je mee voor een passende ruimte
en facilitaire ondersteuning bĳ jouw event!

• Offerte op aanvraag
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Restaurant
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Dagelijks genieten
van verse producten.
In samenwerking met:

M beschikt over een sfeervolle café en aangrenzend
café met restaurant. Perfect voor ontvangst van je gasten.
In onze koffiebar vind je onze Gebaarista, een barista
die heerlĳke koffie voor je maakt die je in gebarentaal kan
bestellen.
In ons bedrĳfsrestaurant staat gezond eten en drinken
centraal. Wĳ bieden een uitgebreide selectie van verse
producten. Daarnaast heeft duurzaam ondernemen altĳd
onze aandacht en zoeken wĳ altĳd naar mogelĳkheden om
verder te verduurzamen.
We letten op het duurzaamheidskeurmerk, de afkomst
en kiezen zoveel mogelĳk voor seizoensproducten. In ons
restaurant bieden we dagelĳks vegetarische en vegan keuzes
aan. Lokale leveranciers dragen wĳ een warm hart toe en wĳ
kiezen dan ook voor producten uit de buurt.
Wĳ kunnen bĳ je event of productie uiteraard ook catering
op maat voor je verzorgen, aangepast aan je (dieetwensen).
Kĳk hier naar onze banquetingmap voor een indruk.
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Bereikbaarheid
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Homebase of the Media-minded

Parkeren

‘S-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum

Onder M-mediagebouw ligt een parkeergarage met 275
plekken en een fietsenstalling. Er zĳn laadpalen aanwezig
voor elektrische auto’s en fietsen. Heeft u een afspraak in
M? Zorg altĳd dat u bent aangemeld bĳ de receptie om te
parkeren.

Zaalverhuur:
Receptie:
Studiobeheer

+31 (0)35 6714550
+31 (0)35 6714550
+31 (0)35 6714550

Ma - Vr

09:00 - 17:00

Toegankelijkheid
M is goed toegankelĳk, ook voor minder valide bezoekers,
net als de toiletten, liften en entrees. Daarnaast is M ook
toegankelĳk in de zin van gastvrĳheid. We verwelkomen je
graag bĳ ons thuis.

Bereikbaarheid
Wĳ zĳn goed bereikbaar met OV en eigen vervoer. Het
gebouw ligt op ongeveer 10 minuten van de A27. Van en
naar de stations Hilversum en Bussum rĳden bus 105 en
106. Bekĳk hieronder de adresgegevens en plan je route
in Google Maps.

GOOGLE MAPS
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