
 
 
Verhuur opnamestudio ‘The Boxz’ in CC Zwaneberg  
 
Waarom een opnamestudio in het CC Zwaneberg? 
 
Sinds de vernieuwing van het cultuurcentrum in 2010 zijn er drie repetitieruimtes aanwezig in de 
kelderruimtes van het Cultuurcentrum. Eén van deze ruimtes werd nu omgebouwd tot een opnamestudio. 
CC Zwaneberg wil vanaf november 2014 (jonge) bands de kans geven om eigen muziek op te nemen in een 
professionele opnamestudio van CC Zwaneberg.  
 
De repetitieruimtes en de opnamestudio doen dienst als ontmoetingsplek voor muzikanten, artiesten en 
studenten muziekproductie. Iedereen die graag met muziek bezig is, wil het CC de kans geven om te 
repeteren en op te nemen. De opnamestudio zal aan voordelige tarieven aangeboden worden en het nodige 
technische materiaal zal aanwezig zijn. Zo kan CC Zwaneberg muzikanten de mogelijkheid bieden om 
goedkoop bezig te zijn met muziek en een instapmoment bieden in de opnamewereld.  
 
Wie kan gebruik maken van de opnamestudio?  
 
De opnamestudio is bedoeld voor beginnende bands die vaak af te rekenen hebben met een beperkt 
budget. Op die manier wil CC Zwaneberg muzikanten de kans geven om nummers op te nemen aan 
democratische prijzen. De mogelijkheden in de studio zorgen voor een laagdrempelig alternatief voor 
kleine, beginnende bands die het resultaat van hun werk vaak voor het eerst eens willen aanhoren. Het gaat 
dus om een lowbudgetstudio, die naar voorbeeld van andere muziekcentra een eerste (of tweede) opname 
wil realiseren.  
 
Wie zijn de producers? 
 
In het opnameproject werken we steeds samen met stagiaires uit het conservatorium van Gent van de 
afdeling muziekproductie en de PXL te Hasselt. Twee producers in wording nemen de verantwoordelijkheid 
voor het opnemen. Voor deze studenten is dit een stage. Zij brengen de expertise in vanuit het 
conservatorium Gent en de PXL Hasselt. 
 
Hoe kan je de studio huren? 
 
Wie de studio wil huren, kan minstens een maand op voorhand telefonisch contact opnemen met CC 
Zwaneberg op het nummer 015 25 07 70. De contactpersoon voor de verhuur is Bernadette De Ost.  
Opgelet: reserveren kan enkel telefonisch.  
 
De opnamestudio wordt steeds verhuurd per dag (van 11u00 tot 21u00). In principe wordt de studio met  
bijhorende repetitieruimte verhuurd aan € 173,50  per dag (inclusief materiaal en technische 
ondersteuning van de producers). Wie enkel wil mixen kan de opnamestudio apart huren aan € 86,40 per 
dag. 
 
Welk materiaal is aanwezig in de opnamestudio?  
 
De opnamestudio wordt uitgerust met professioneel materiaal (zie basisuitrusting opnamestudio). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


