
The Hall is een flexibele en inspireerde productieomgeving in de vorm van 
een ruime opnameplateau voorzien van uitgebreide technische facilitei-
ten, een sfeervolle inrichting en akoestisch variabele wanden.

De opnameruimte is visueel en technisch verbonden met The X-Room. U 
beschikt dus op deze manier over een compromisloze setup. Daarnaast 
is er ook een verbinding met de centrale machinekamer van The Image & 
Sound Factory, waardoor de technische mogelijkheden haast onbeperkt 
zijn.

Deze opnameruimte is ingericht door de Engelse kunstenaar Baldrick Buck-
le en u merkt dat hij er in geslaagd is om een fijne omgeving te creëren.

We kunnen in The Hall ook een mobiele setup voorzien waardoor u high-
end opnames kan maken terwijl de engineer in dezelfde ruimte zit. Hier-
door worden langere periode’s in deze opnameruimte voor iedere partij 
haalbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren en eventueel andere instrumenten of 
versterkers aan te vragen. Wij beschikken ook over het nodige materiaal 
om geluidsversterking te voorzien in The Hall. 

Tariefplannen
The Hall is beschikbaar in combinatie met Studio 2, afzonderlijk met en 
zonder opnamefaciliteiten. We kunnen in The Hall repeteren en opnemen, 
maar ook voorstellingen, lezingen, tryouts en kamerconcerten houden. 
Contacteer ons vrijblijvend om uw project te bespreken.

The Hall



STANDAARD EQUIPMENT - The Hall

The Hall is standaard uitgerust met volgende Backline:

Yamaha C3 Grand Piano
Fender Rhodes Seventy Three - Mark I
Fender Rhodes Fifty Four - Mark II
Ace Tone GT-7
Hammond M100 (Bouwjaar 1963)
Leslie 760
Ampeg SVT-AV
Fender Bassman Amp & 2x 12” Cabin
Fender Blues DeVille 410 TPMC
Fender Pro Junior
Roland Jazz Chorus 120

STANDAARD DAW’s
Pro Tools HD - v12 [*]

Logic Pro X [*]

AD/DA
Focusrite - RED4 - Pre-Amp/Dante Interface (3)
Focusrite - RED3 - Analog/Dante Interface

MONITORING
Powerplay Digital Personal Mixer Monitoring System
I&SF - Headphone Distribution (20 Headphone Outputs)
Beyer Dynamic DT250 en DT150 Headphones

Check ook onze ‘Cupboard-List’ met outboards en backline die we 
ter beschikking hebben voor gebruik in de verschillende studio’s van 
The Image & Sound Factory.

[*] Alle gemarkeerde items kunnen, afhankelijk van de toegekende studiorate een extra 
huur/gebruiksprijs inhouden.
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