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Op TV heeft u - waarschijnlijk zonder het te weten - al veel van

de Rotterdamse Schiecentrale gezien. In de twee grote studio’s van

EVENTS

deze voormalige elektriciteitsfabriek is inmiddels een flink aantal
TV-series, clips en commercials opgenomen. Zo werden de voor-

ronden van Idols in de Schiecentrale gedraaid, werd de serie Luifel
en Luifel hier opgenomen en waren de opa’s uit Oppassen jaren

vaste klant in de centrale. Hieronder de highlights tot nu toe.

Films: Storm in mijn hoofd, Suske en Wiske, No trains no Plains,
Kort Rotterdams

TV: Oppassen, Ben zo terug, Bergen Binnen, Idols, Luifel en Luifel
Commercials en clips: ABN Amro, House Curry, Vodafone, en de
clips van BLØF en Soulvation

FILM TV COMMERCIALS

Evenement organiseren? In de Schiecentrale Studio’s is

‘alles‘ mogelijk. Of het nu gaat om een landelijke productlancering, een orgineel personeelsfeest, een belangrijke
presentatie of een complete operavoorstelling. In de

Schiecentrale Studio’s wordt de verbeelding werkelijkheid.
Dagelijks. In een ruimte die zich in een handomdraai laat
omtoveren van een filmset in een theaterdecor, van een

ruime repetitieruimte in een spetterende feestomgeving.
Waar kiest u voor? Een aantrekkelijke foyer voor rond de

150 man? De twee grote filmstudio’s-met-karakter waar
tot 1000 man kunnen worden ontvangen? Of voor een van
de ontvangstruimten voor kleine groepen? Neem

contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.
Wij denken graag met u mee.

Studio 1

Studiohoogte: 12,5 meter

Hoogte light grid: 5,5 meter
Vloeroppervlak: 950 m2

Maten: 45 x 22 meter
Studio 2

Studiohoogte: 12,5 meter

Hoogte light grid: 8,5 meter
Vloeroppervlak: 750 m2
Maten: 40 x 22 meter
Faciliteiten

Decorlift: 3000 kg

Foyer: 180 m2, geschikt voor 150 personen

7 kleedkamers
4 toiletten
2 douches

1 kledingruimte

Lichtaansluitingen:

13 x 32 A, 5 x 63 A, 1 x 125 A (alleen studio 2)

FACTS
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AV-campus
Studio’s deel van groeiende

1. 25kV
2. Fase 3
3. Grand Café
4. Hotel Stroom
5. Fase 4A
6. Fase 4B
6.

4.
6.
3.

gewijs verandert de oude elektriciteitsfabriek in een eigentijdse en veelzijdige

AV- en ICT-campus. Nieuwe economie in oude bedrijfsgebouwen! Een centrum

2.
1.

Nr 5: ingang
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met meer dan 100 grote en kleine bedrijven, met ± 180 woon/werkruimten, met
2 grote studio’s, een media hotel, een Grand Café, een grote parkeergarage en
vele faciliteiten. De helft van de centrale is inmiddels gerenoveerd, de andere

5.

Studio’s

helft wordt vervangen door aansprekende nieuwbouw. Op een prachtige locatie:
in de oude havens, aan de Maas, vlakbij centrum en Euromast.

?

Schiecentrale Studio’s
Lloydstraat 5
3024 EA Rotterdam

Tel: 010 244 40 77
Fax: 010 244 40 76

De Rotterdamse Schiecentrale is een plek ‘met ervaring’. Dit 100 jaar oude

industriële complex ondergaat op dit moment een extreme makeover. Fase-

meer info
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E-mail: schiecentrale@obr.rotterdam.nl
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De Schiecentrale is een project van de

gemeente Rotterdam, uitgevoerd door
het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam.
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