
3, 2, 1…..Lift Off!
Op 27 november 2014 was het dan eindelijk zover. De 
lancering van ons nieuwe production music label blinq. Na 
bijna zes maanden muziekproductie, het bedenken van een 
marketingstrategie, een uitgebreide videoshoot voor onze 
gepersonaliseerde video en nog duizend andere dingen, 
gingen we letterlijk met één druk op de knop live.

Het spannende is dat er op dat moment geen weg meer terug is. Na 
die druk op de knop werden e-mails verstuurd, ging de website live 
en werden alle geproduceerde video’s zichtbaar voor de ontvangers. 
Uiteraard hadden we alles uitgebreid getest, hadden we fouten ontdekt 
die we gelijk herstelden en testten we opnieuw. What could possibly go 
wrong?

Nou in dit geval (gelukkig) helemaal niks! Duizenden klanten hebben 
hun gepersonaliseerde video bekeken, deelden deze op social media en 
stuurden vrienden en bekenden een eigen gepersonaliseerde video. De 
buzz rond blinq kwam gelijk goed op gang en de reacties waren unaniem 
zeer positief. Heb jij (nog) geen gepersonaliseerde video ontvangen? Ga 
naar blinq.allmusic.nl en maak er zelf een aan. Ik ben benieuwd wat je 
ervan vindt.

Een aantal mensen vroeg me of het nu wel de juiste tijd was om een 
nieuw production music label te starten. Mijn antwoord daarop is simpel: 
ja, dat is het zeker. Natuurlijk zijn er veel labels waarop je allerlei stijlen 
muziek kunt vinden. Zijn er verschillen in kwaliteit tussen de diverse 
labels en heeft de gebruiker vaak zo zijn of haar voorkeuren. Veel ver-
schillen maar met één grote gemeenschappelijke deler: de wetenschap 
dat een goeie muziektrack je productie beter maakt.

En daar gaat het om bij blinq. Goeie muziek, met hart en ziel gecompo-
neerd, gespeeld, geproduceerd en gemasterd. Het zit diep bij ons. En 
daarom gaan we ook helemaal los om het onder je aandacht te brengen. 
Zodat jij hoort, ziet en voelt hoeveel plezier we beleven aan het opzetten 
van dit label. 
Voor ons is blinq niet zomaar werk. blinq is hoe we in het leven willen 
staan. Ondeugend, uitdagend, grensverleggend, in your face genietend 
en tegendraads.
Be A Rebel. Thinq blinq.  

COLUMN
Ferry van Beek All Music Publishing

HD workflow vanuit Infostrada’s 
MobileDatacenter
Op het MediaPark in Hilversum heeft burgemeester Pieter Broertjes 
Infostrada’s MobileDatacenter geopend. Onder brede belangstelling van 
pers en genodigden opende Broertjes samen met Peter Bruggink (CTO 
Infostrada Creative Technology & DutchView) de deuren van dit gloed-
nieuwe mobiele datacenter, dat in slechts enkele maanden van zeecon-
tainer tot MobileDatacenter met volledige HD Workflow is omgebouwd. 
Na de opening is de container gebruiksklaar onder ‘convoi exception-
nel’ vervoerd naar zijn eerste project in Duitsland, waar hij het komende 
jaar wordt ingezet. De nieuwe 12 meter lange zeecontainer is versterkt, 
volledige verbouwd en voorzien van een redundante airconditioning, 
noodstroomvoorzieningen, een gasblusinstallatie en redundante span-
ningsaanvoer. Alle benodigde infrastructuur voor de volledige HD 
workflow van deze megaproductie, van regie- tot postproductiefaci-
liteiten, is ondergebracht in het Mobile Datacenter. Infostrada’s R&D-, 
Engineering- en Broadcast IT afdeling zijn verantwoordelijk voor 
ontwikkeling, installatie en opbouw van de container en zijn totale HD 
workflow. Op locatie worden meer dan honderd camera’s en honder-
den audiokanalen gekoppeld aan de HD workflow. MobileDatacenter 
en alle infrastructuur worden vanuit Hilversum gemonitord. Op meer 
dan 10.000 meetpunten wordt er door Infostrada’s GrandCentral moni-
toringsysteem continu gecheckt of de systemen volgens specificatie 
opereren. De servicedesk in Hilversum kan bij afwijkingen of storingen 
direct ingrijpen of de onsite support technici waarschuwen en opscha-
len naar de storingsdiensten binnen Infostrada. MobileDatacenter is 
een flexibele oplossing en naast de variant van 12 meter met 13 racks 
ook verkrijgbaar in een 6 meter uitvoering met 5 racks. Infostrada’s 
MobileDatacenter is een alternatief voor kostbare lokaal gebouwde ser-
verruimtes of Centrale Apparaten Ruimtes (CAR). Foto: Simple Studio.
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