
Een dagdeel duurt van 10:00 uur tot 

13:00 uur of van 14:00 tot 17:00 uur. 

De (workshop)ruimte Studio BenG 1 biedt 

plaats aan maximaal 35 mensen en is 

geschikt voor workshops, vergaderingen 

en creatieve brainstorms. De studio 

beschikt standaard over de volgende 

techniek:

• Beamer en een greenscreen wand

• 7 Apple computers met iMovie

• 6 camera’s

• 6 statieven

• 6 koptelefoons

• 6 microfoons (hengels en handheld) 

• Video-apparatuur

•  Voor animatie: 6 webcams,  kleine 

green screen sets en boinx stopmotion 

software (1 computer heeft boinx tv 

software)

• 10 makey makey sets

• 7 touch boards starterskits

• Tafels en stoelen

Niet inbegrepen:

• Catering

•  Personeelskosten (bijvoorbeeld voor 

begeleiding bij de aanwezige techniek)

•  Andere bijkomende kosten 

(zoals: parkeerkosten, inhuren extra 

techniek, etc.)

Over Studio BenG 1

Beeld en Geluid biedt netwerkpartners van 

Mediawijzer.net ruimte voor creatie en inspiratie 

Organiseer je binnenkort een training of wil je als docent met jouw schoolklas 

aan de slag met makey makey sets? Zoek je voor een creatieve brainstorm 

of vergadering een inspirerende ruimte? Speciaal voor netwerkpartners van 

Mediawijzer.net stelt kernpartner Beeld en Geluid twaalf keer per jaar gratis een 

(workshop)ruimte beschikbaar gecombineerd met een bezoek aan de Experience.

Maak gebruik van de mediawijsheid studio 

De (workshop)ruimte is Studio BenG 1 en staat, inclusief de aanwezige techniek, 

voor 1 of 2 dagdelen kosteloos tot jouw beschikking. 



Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor 

mediawijsheid met als doel alle kinderen en jongeren in 

Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. We doen 

dit door samen met een sterk netwerk van organisaties, 

initiatieven te ontplooien gericht op het onderwijs, ouders/

opvoeders en de jeugd zelf. 

Over Mediawijzer.net

1.  Mail jouw aanvraag naar 

info@mediawijzer.net o.v.v. 

Partnerarragement. Geef hierbij de 

gewenste datum aan en dagdelen: 

ochtend- (10:00 uur - 13:00 uur) en/

of middagdeel (14:00 uur - 17:00 uur).

2.  De beschikbaarheid van de studio 

en van het arrangement wordt 

gecheckt door collega’s van 

boekingen en evenementen van 

Beeld en Geluid.

3.  Je ontvangt een reactie 

en bij beschikbaarheid 

van de studio en van 

het arrangement, kan 

de reservering worden 

voltooid.

4.  Extra benodigde faciliteiten 

stem je direct af met de afdeling 

boekingen en evenementen van 

Beeld en Geluid.

5. Fijne bijeenkomst gewenst! 

Hoe werkt het? 

•  De studio is per boeking geldig voor 

1- of 2 dagdelen: ochtend- (10-13 uur) 

en/of middagdeel (14-17 uur).

•  De studio is uitsluitend beschikbaar 

voor netwerkpartners van  

Mediawijzer.net.

•  De studio wordt in 2016 in totaal twaalf 

keer beschikbaar gesteld. 1 dag per 

netwerkpartner per jaar.

•  Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Tot ziens bij Beeld en Geluid

De kleine lettertjes


