FOOD STUDIO
Blekerijstraat 30, Gent

Wij stellen onze daglicht studio ter beschikking als decor voor
alle food producties. Het is de perfecte setting om in te koken,
eten te dresseren, fotograferen, ﬁlmen, delen en proeven —
vooral veel proeven.
Deze plek is zacht, gastvrij en zo ﬂexibel als een pretzel. De
hele keuken kan omgebouwd worden zodat ze perfect
overeenkomt met wat jij in je hoofd had. ‘Zo moet het eruit
zien.’ We kennen dat.
Grootse ideeën passen hier ook. De keuken is royaal uitgerust
en er is genoeg meubilair voor een klein feestje. Fotomateriaal
is aanwezig, net als een steengoede fotograaf, mocht je die
nodig hebben.

Huren
1 dag: 350 euro (9u - 18u)
1/2 dag: 250 euro (9u - 13u / 14u - 18u)
Fotomateriaal huren + 125 euro
Props huren + 50 euro
Livestreaming diensten, fotograaf, cameraman of postproductie nodig?
Mogelijkheid om de art direction volledig door ons te laten verzorgen, van concept tot
inrichting. Enkel een gestylde keuken of eigen spatwand nodig? Dat kan vanaf 250 euro.
Liever iets op maat? Je kan onze studio ook boeken op avonden, weekends en
feestdagen. Mail ons voor meer informatie.

Studio

Oppervlakte: 45 m2. Hoogte: 3,70 m
2 muren volledig in ramen, veel natuurlijk licht, een direct zonlicht
Volledige verduistering mogelijk
Bereikbaar via privé-ingang
14 stopcontacten in vloer en muur
iMac 27-inch: Capture One Photo + Adobe Creative Cloud
(eigen licentie nodig voor Adobe Cloud)
Mobiele witte wand (2,40B x 2,20H m)
Mobiele zit/staan desk
Tafel tot 12 zitplaatsen
Schragen + plank (70x180cm)
2 bankjes
Wiﬁ ‘HOT TOPIC’
Verse kruiden in het seizoen
Vegan snacks (catberry), seizoensfruit & dranken
Verlengkabel
JBL5 box
kaders (The Quiet Company) en deco mag je verplaatsen! Go wild!

De Food Studio ligt achteraan in een gedeeld pand naast een gezellige binnenkoer. We
zijn gelegen in centrum Gent, in een rustige buurt vlakbij de ring en Gent Dampoort.
Vlot bereikbaar met openbaar vervoer en wagen.
In de straat kan je betalend parkeren. Op vijf minuten wandelen heb je de gratis
Zondernaamparking en betalende ondergrondse parking op de Vrijdagmarkt.
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Keuken

Neutrale keuken met keukeneiland (blanco, volledig zelf in te richten)
Mobiel keukeneiland met Atag inductiekookplaat
Atag koelkast, diepvries (3 vakken), vaatwas
Spoelbak met Quooker kraan (drinkwater, bruisend en kokend water)
Atag combi-oven (hete lucht + stoom)
Kofﬁe, thee, water, frisdrank
Melk, suiker, honing
Zilverpapier, bakpapier
Handdoeken en kookschort
Keukenrobot (4,5l: kneden, mixen, blenden, kloppen, hakken, raspen)
Blender, staafmixer
Mengkom, maatbekers, vergiet, zeef
3 kookpotten, sauspannetje, wok, pan, grillpan, 2 ovenschalen,
6 grote borden, 6 kleine borden, 6 diepe borden, 6 grote kommen, 4 kleine kommen
Wijn- en waterglazen, 6 kopjes, 6 bekers, mini kommetjes, eierdopjes
8 delig bestek, snijmessen, broodmes, steakmessen, ...
Dwijl, handborstel, bezem, emmer
Ehbo-kistje + brandblusser

Fotomateriaal

2,72 m & 1,35m witte fond. Andere kleuren op aanvraag
2 Elinchrom ELC 500 ﬂitslampen
1 Elinchrom ELC Pro HD 1000 ﬂitslamp
3 Bresser softboxen met daglichtlampen 125W
2 x 16cm reﬂector 90º
2 Elinchrom Rotalux Square 70 cm
Elinchrom Complete Grid Reﬂector Set 21 cm
Universele Skyport transmitter plus
Zuilstatief Cambo Monostand T-base + arm 70cm + Manfrotto geared head
6 statieven
X-Rite Color Checker Passport Photo 2
Klemmen, reﬂectiepanelen

Voorwaarden

Je boeking annuleren? Geef ten laatste 5 dagen op voorhand een seintje, dan krijg je
jouw voorschotbedrag helemaal terug.
Annuleer je minder dan 5 dagen op voorhand? Dan rekenen we 50% aan. Bij annulatie 48
uur voor de boeking is er geen terugbetaling mogelijk.
Beetje meer tijd nodig om te shooten? Geen probleem, extra uren kunnen makkelijk
bijgeboekt worden aan een vast tarief van 60€/u.
We vragen je vriendelijk de studio achter te laten zoals je ‘m gekregen hebt: opgeruimd
en proper. Geen tijd meer om op te ruimen? Wij ontzorgen je graag tegen een kleine
meerprijs van € 50.
Tijd vliegt wanneer het plezant is, ook bij ons. Je boeking loopt vanaf het tijdstip dat je
gereserveerd hebt. Een rondleiding, het opstellen van belichting, visagie van je modellen
e.d. valt allemaal binnen je boeking. Kom dus zeker op tijd.
Als huurder ben je onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor iedereen die hij of zij voor zijn
opdracht toegang verleent tot de Food Studio met inbegrip van de binnenkoer voor de
Food Studio.

Hulp nodig?
HOT TOPIC HQ
is naast de
Food Studio
Of bel
Sarah
0473 24 22 56
Casimir
0472 26 95 37
Sharing is caring
@hottopic.foodstudio

