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Vergaderarrangement in een Sfeervol Theater in Amsterdam Unieke Event locatie

Veelzijdige ruimtes in het centrum van Amsterdam
Op zoek naar een exclusieve en sfeervolle locatie in Amsterdam? Dit theater beschikt over 2 prachtige, flexible ruimtes die in te zetten zijn
voor diverse bijeenkomsten. Bezoekers worden verrast door de hoogte, ruimte en industriële uitstraling van het theater.

Big House - Unieke ruimte
Tijdens een voorstelling staan er kleine tafeltjes in de zaal met sfeervolle lampjes, terwijl we voor een diner mooi gedekte tafels plaatsen.
Voor een congres zetten we de zaal in theateropstelling. Het halfronde podium met 3 schermen zorgt ervoor dat alles goed zichtbaar is
voor het publiek. De catwalk bovenin de zaal maakt het eenvoudig om objecten op te hangen of het lichtplan aan te passen, zodat jouw
productie een hele eigen uitstraling heeft.
Specificaties
De begane grond heeft 170 vierkante meter aan open zitruimte.
De zaal is ongeveer 13 meter breed en 13 meter lang gemeten vanaf de voorkant van het podium tot het begin van het balkon.
Achterin de zaal bevindt zich het balkon van 13 meter breed en 4 meter diep. Het heeft 3 oplopende rijen met plaats voor 100 gasten.
Het podium is 7.5 meter breed en 4.5 meter diep in het midden. In het midden is er 1 trap die de zaal ingaat. Er zijn op het podium 2 deuren
naar de backstage ruimte.
Capaciteit:
Cabaretopstelling op de begane grond: 230
Cabaretopstelling inclusief balkon: 330
Zittend dineren begane grond: 150
Theater opstelling inclusief balkon: 350
Staand publiek: 550

Upstairs Theaterzaal
Langs de schitterende 100 jaar oude glas-in-lood ramen loop je omhoog naar onze mooie, intieme bovenzaal. Hier vinden allerlei
vernieuwende voorstellingen plaats voor een publiek dat uitgedaagd wil worden. De ruimte is ook heel geschikt voor workshops en besloten
diners waar je met je eigen gezelschap een toast kunt uitbrengen op behaalde successen of iemand in het zonnetje kunt zetten. Met een
eigen bar in de zaal voorzien we je van allerlei wijnen en bieren op fles en ook hier is alle techniek aanwezig voor een geslaagd evenement.
Afmetingen:
De afmeting van de ruimte is 8 bij 11 meter.
Het podium is 6 meter breed en 1.6 meter diep. Er is een kleine ruimte achter het podium van 8 meter breed en een halve meter diep, zodat
presentatoren en artiesten het podium op kunnen vanaf backstage.
Capaciteit:
Cabaretopstelling: 90
Zittend dineren: 50
Theateropstelling: 110
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Bij een locatie huur is inbegrepen:
Zaalhuur
Alle in-house technische faciliteiten
Bar personeel tijdens het evenement, exclusief food en beverage
Schoonmaal kosten
Voor de Big House is een theater technicus inbegrepen, in de Upstairs theater is dat niet het geval
Draadloos internet

Prijs: vanaf € 50,- p.p.
Op basis van minimaal 10 personen
EXTRA:
Ons theater biedt diverse comedy shows, workshops en andere activiteiten aan. Sluit uw vergadering of congres op een vrolijke manier af!
Lekker eten kan ook! Wij werken met orginele cateraars en hebben ook een heerlijk vast 4-gangen menu.
Vraag naar de mogelijkheden. Het motto Yes and...!
De prijs van dit vergaderarrangement in een Theater in Amsterdam is geldig tot 31 december 2019 met uitzondering van de
feestdagen.
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