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Blackstone ziet in
opnamestudio’s
nieuwecashcow
Tijdensde lockdown laafden te-
levisiekijkers indeVerenigde Sta-
ten endaarbuiten zichmassaal
aanhet aanbod van streaming-
diensten zoalsNetflix, Amazon
enDisney. Tegendeze achter-
grondnamdegroteAmerikaanse
investeerderBlackstone eerder
dezemaandeenbelang van49%
indrie studiocomplexen inHol-
lywood. Ende investeerder is
vanplandekomende jarenmeer
opnamestudio’s te kopen, ook in
stedenalsNewYork enLonden.
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T E C H E N M E D I A

Blackstonehee
metdankaan
Nuhotels, winkels en
kantoorpandendoor de
coronapandemie hun
aantrekkingskracht hebben
verloren, steekt de grote
Amerikaanse investeerder
zijn geld in opnamestudio’s in
Hollywood endaarbuiten.

efteennieuwecashcow,
Netflix, AmazonenDisney

NoahBuhayar en JohnGittelsohn
Los Angeles

Van Tiger King tot Hamilton: tijdens de
lockdown laafden televisiekijkers in de
VerenigdeStatenendaarbuitenzichmas-
saal aan het aanbod van streamingdien-
stenzoalsNetflix.Ophethoogtepunt,eind
maart enbeginapril, kekenalleAmerika-
nen samenmeer dan 160miljardminu-
tennaar streamingdiensten: achtuurper
persoon. Dat is het dubbele van een jaar
eerder, toenbioscoopbezoeknoggeenvi-
rusrisicomet zichmeebracht.
Tegen deze achtergrond nam de gro-

te Amerikaanse investeerder Blackstone
eerder dezemaand een belang van 49%
in drie studiocomplexen in Hollywood.
Met de deal, die de studio’s waardeert op
$1,65mrd, zet Blackstone in op de verde-
re opkomst van streamingdiensten zoals
Netflix, AmazonenDisney.

Blackstone, dat samenoptrektmethet
gespecialiseerdevastgoedbedrijfHudson

Newmarkskantoor inLosAngeles.Hetco-
ronavirus legdealleopnamesstil,maarde
eigenaren van de studio’smerkten daar
nietsvan. ‘Iedereenhoudthunruimteaan,
omzo snelmogelijkweer op te starten.’

Demarktomstandigheden nopen pro-
ducentenertoe somsgenoegen tenemen
met opnamelocaties van lagere kwaliteit,
zoalsbijvoorbeeldeenpandvandefaillie-
te winkelketen Forever 21, zegt bestuurs-
voorzitter Jeff Worthe van Worthe Real
Estate Group, dat samenmet Blacksto-
ne investeert in kantoor- en productielo-
caties in ‘mediahoofdstad’ Burbank, net
buiten Hollywood. ‘Mensen zullen het
moeten doenmet plaatsenwaar ze twee
of drie jaar geledennooit zoudenhebben
gefilmd’, zegtWorthe.
Voor Hudson Pacific is dit een be-

vestiging van de strategie waarvoor het
vastgoedbedrijf almeerdaneendecenni-
um geleden koos, toenNetflix nog dvd’s
per post verstuurde. In 2007 begon de in-
vesteerder met het opkopen van Holly-
woodstudio’s, waaronder historische lo-
caties zoals de studio waar ooit de eerste
filmmet geluid werd opgenomen. In de
studio’svanHudsonPacificzijntalvanse-
ries opgenomen, van TheGoldenGirls tot
TrueBlood. TotdehuurdersbehorenNet-
flix, CBSenDisney.

LA zal zijn leidende
positie houden.
Sterren willen niet
jarenlang in de
provincie wonen

Een beetje studio-
complex heeft de
omvang van een
vliegtuighangar; vind
zoiets maar eens

In dit gebouw huist Netflix
(Los Angeles, Californië).
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Pacific, isvanplan dekomendejarenmeer
opnamestudio’s tekopen.OokbuitenLos
Angeles. ‘Dit iseenheelsterketrend’,zegt
NadeemMeghii, hoofd Amerikaans vast-
goed bij Blackstone. ‘Als je naar de data
kijkt, zie je dat de uitgaven aan content
de laatstedrie jaarbijna zijn verdubbeld.’

Vastgoedinvesteerdersbreken zichhet
hoofd over de vraag waar ze hun geld in
moetensteken.Hotelsenwinkelszijnniet
aantrekkelijk: reizenenwinkelendoenwe
voorlopigminder. De toekomst van kan-
toorpanden is ook onzeker, nu thuiswer-
kenmisschienwel denormblijft. Enmet
deoplopendewerkloosheidlijkenookwo-
ningengeenheel stabiele belegging.

Opnamestudio’sgeldenvanoudsherals
een weinig opwindende belegging. Pro-
ductiemaatschappijenslotenmeestalkor-
tehuurovereenkomstenaf: veelseries leg-
den immersna één seizoenal het loodje.
De opkomst van Netflix en andere

streamingdiensten heeft dat plaatje ver-
anderd.Nieuwebedrijvenzijnbereidzich
voor langere periodes vast te leggen voor
ruimtesdievoormeerdereseriestegebrui-
ken zijn. De concurrentiestrijd tussen de
verschillende aanbieders leidt ertoe dat
consumenteneengrootaanbodverwach-
ten;enaldieseriesmoetenergensworden
opgenomen. Intussen is enblijft het aan-
tal geschikte locaties beperkt. Een beetje
studiocomplex heeft de omvang van een
vliegtuighangar.Vindzoietsmaareens in
een stad als LosAngeles.
Vóór de pandemie stonden opname-

studiosmaarongeveer1%vandetijd leeg,
stelt makelaar Newmark Knight Frank.
‘Studio’s konden kiezen aan wie ze wil-
den verhuren’, zegt Jennifer Frisk van

VictorColeman,deceovanHudson,raak-
teeindvorig jaar ingesprekmetBlacksto-
ne-topman JonGray over eenmogelijke
samenwerking. Hij wildemet Blacksto-
ne in zee omdat de investeerder langeter-
mijnplannen in de studiobusiness heeft.
De samenwerking geeft Hudson kapitaal
omnieuwekantoor- enproductielocaties
teontwikkelen.Blackstoneheeftheeldie-
pezakken:hetbedrijfheeft$46mrdvanin-
vesteerdersopdeplank liggenominvast-
goed te steken.
Hudson Pacific verleent ook diensten

zoals belichting. In normale tijden is dat
goedvooreenderdevandeomzet.Nuveel
filmopnames zijn stilgelegd, is dezebron
vaninkomsteninhet tweedekwartaalop-
gedroogd. Het goede nieuws: bijna 100%
vandehuur is gewoonovergemaakt.

Een ander probleem voor verhuurders
kan zijn dat streamingbedrijven stoppen
methurenenhuneigenstudio’sgaanko-
pen, bijvoorbeeld op plaatsenmet lagere
kosten en aantrekkelijke belastingvoor-
delen.ZokochtNetflix in2018eenstudio
inAlbuquerque inde staatNewMexico.
Analist Laura Martin, werkzaam bij

Needham&Co en gespecialiseerd in de
entertainmentindustrie,zietdatzo’nvaart
niet lopen. Los Angeles zal zijn leidende
positie behouden, simpelweg omdat de
sterren daar wonen. ‘En die gaan niet te-
kenenvooreenseriedie jarenlangergens
in de provincie wordt opgenomen’, zegt
Martin. Zewijst op de tv-serie Lost, die op
Hawaï isopgenomen. ‘Daarwerdheelveel
overgeklaagd.ZelfsopHawaïwillenmen-
sengeen tien jaar doorbrengen.’

Dealomverwachteconsolidatieslagon-
derstreamingbedrijvenkandevraagnaar
studioruimteopdelangetermijnookscha-
den. Voor Blackstonemaakt dat niet zo-
veel uit, zegt Amerikachef NadeemMeg-
hii. ‘Wiedewinnaarwordt,houdtonsniet
bezig.Wij kijken naar de totale groei van
de vraag.’ Tot nu toeheeftMeghii de data
aanzijnzijde.VolgensdatabedrijfNielsen
isde coronapiek in streaminglandachter
de rug,maar ligt de vraag nog steeds 50%
hogerdaneen jaar geleden.
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