
Het Concertgebouw
De mooiste locatie voor uw evenement 



Welkom in
Het Concertgebouw



Gelegen op een droomlocatie in Amsterdam, vlak bij het 
sfeervolle Museumplein, gemakkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer: Het Concertgebouw biedt de uitgelezen 
plek om uw evenement te organiseren. De diverse ruimtes 
lenen zich uitstekend voor feesten, diners, recepties, 
vergaderingen en congressen. 

Jaarlijks organiseert Het Concertgebouw in opdracht van 
bedrijven en instellingen zo’n tweehonderd evenementen. 
Als u kiest voor Het Concertgebouw, schaart u zich in  
een lange traditie van bijzondere bespelers en huurders. 
Of u nu een intieme brainstormsessie wilt organiseren voor 
tien personen, een receptie voor honderd man of  
een grootschalige bijeenkomst voor drieduizend relaties, 
Het Concertgebouw is hiervoor dé perfecte setting.
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voor een evenement in stijl

De Grote Zaal is de perfecte locatie voor uw congres of conferentie. De zaal kan, door de  
stoelen te verwijderen, moeiteloos worden omgetoverd voor een feest, receptie of diner 
in stijl. In de zaal kunt u tweeduizend gasten verwelkomen. Muzikale optredens zijn 
eenvoudig te organiseren, waarbij u verzekerd bent van de best denkbare akoestiek.  
De sfeervolle foyers rond de zaal bieden ruimte voor het serveren van lunches en walking 
dinners, of kunnen worden gebruikt als receptieruimte.

•	 Stoelen kunnen worden verwijderd.

•	 Moderne technische faciliteiten. 

•	 De zaal biedt ruimte voor een 
muzikaal optreden.

•	 De omliggende foyers kunnen in de 
pauzes worden gebruikt voor het 
serveren van lunches en walking 
dinners, of als receptieruimte.

maximale capaciteit
1974 personen

te huren voor
congres
vergadering
receptie
feest
diner 

‘Menzis heeft de afgelopen seizoenen enkele duizenden relaties te gast gehad in Het Concertgebouw, uiteenlopend van  
ware klassieke-muziekliefhebbers tot mensen die hier nooit zouden zijn geweest zonder onze uitnodiging. De reacties 
zijn altijd zeer lovend. Gasten zijn onder de indruk van zowel de locatie, de zaal en de muziek als de geweldige verzorging  
van onze evenementen. Zo hebben we het onder andere mogelijk gemaakt, in samenwerking met de AVRO en  
Het Concertgebouw, dat bedlegerige patiënten vanuit het Academisch Medisch Centrum een Zondagochtend Concert 
konden bijwonen. Het Concertgebouw staat voor kwaliteit en een gevoel van welbevinden, wat past bij de missie van 
Menzis om het mentale welzijn van mensen te verrijken.’ 
Roger van Boxtel, directievoorzitter Menzis



Kleine Zaal

Z
a

a
lv

er
H

u
u

r

8



Z
a

a
lv

er
H

u
u

r

9

maximale capaciteit
437 personen

te huren voor
congres
presentatie
vergadering

Congres op maat

De ovale vorm van de Kleine Zaal heeft een warme, intieme sfeer, waar uw  
gasten zich direct op hun gemak zullen voelen. De zaal is uitermate geschikt 
voor uw congres of presentatie tot ruim vierhonderd gasten. Door de  
verbluffende	akoestiek	kost	het	sprekers	nauwelijks	moeite	zich	tot	op	de	
achterste rij verstaanbaar te maken. en natuurlijk leent het podium zich  
ook uitstekend voor een muzikaal intermezzo. In de pauzes kunt u lunches, 
walking	diners	of	koffie	en	thee	laten	serveren	in	foyers	rondom	de	zaal.	

•	 De zaal biedt ruimte voor een 
muzikaal optreden.

•	 Moderne technische faciliteiten. 

•	 De omliggende foyers kunnen in de 
pauzes worden gebruikt voor het 
serveren van lunches en walking 
dinners of als receptieruimte.

‘Wij hebben gekozen voor Het Concertgebouw 
vanwege de unieke ambiance en de voelbare  
passie om topkwaliteit af te leveren. Als wij  
onze klanten iets willen aanbieden, dan moet  
het ook goed zijn en daarvan zijn we in  
Het Concertgebouw verzekerd. Behalve dat  
het pand al overweldigend is, net als de  
artiesten die er optreden, is de professionaliteit  
waarmee elk event wordt georganiseerd enorm. 
Dat past precies bij de Passion to Perform die 
Deutsche Bank wil uitstralen.’ 
Maarten van Berckel, Chief Country Officer  
Deutsche Bank
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Comfortabel tussen de sterren 

Tot in de kelder van Het Concertgebouw is het goed toeven. Daar bevindt zich 
namelijk de Koorzaal, ooit gebouwd als repetitieruimte voor koren.  
u kunt hier terecht voor een receptie, feest, diner, vergadering of presentatie 
tot	150	personen,	desgewenst	met	live	muziek.	De	gestoffeerde	wanden	
zorgen voor een intieme sfeer. Optioneel is het patroon van leD-verlichting 
in de wanden die uw gasten tijdens een concert of diner de indruk geeft uit te 
kijken op een sterrenhemel. De zaal is volledig naar eigen smaak in te richten, 
waardoor u er alle kanten mee op kunt. 

•	 Moderne technische faciliteiten. 

•	 Multifunctioneel.

‘Stichting CPNB organiseert al jaren de bijeenkomst rond de bekendmaking van de NS Publieksprijs. We vonden dat 
de uitreiking van deze prestigieuze prijs meer allure moest krijgen. Vandaar dat we een paar jaar geleden besloten 
om de bijeenkomst in de Spiegelzaal te houden, waarbij een chique krokettenlunch werd geserveerd. In 2011 
wilden we daar nog een schepje bovenop doen door rond de bekendmaking een diner te organiseren voor de zes 
genomineerde auteurs en hun gasten. Ons stond een prettige en mooie omgeving voor ogen, een feestmoment voor 
alle genomineerden, zodat na de bekendmaking van de winnaar de andere auteurs zich niet te veel verliezer zouden 
voelen… De ambiance van de Koorzaal leende zich perfect voor deze gelegenheid. Het is een intieme ruimte met 
tegelijkertijd veel allure. De tafels waren mooi gedekt, de verlichting was schitterend… kortom, sprookjesachtig!’
Gijs Schunselaar, adjunct-directeur CPNB

te huren voor
receptie
feest
diner
vergadering
presentatie

maximale capaciteit
150 personen
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Naar koninklijke traditie

Met haar vele spiegels, kristallen kroonluchters en Dorische zuilen heeft 
de ovaalvormige Spiegelzaal een ongekend feestelijke allure. Dat maakt 
deze zaal uitermate geschikt voor diners, recepties of feesten waar u uw 
gasten eens echt in het zonnetje kunt zetten. Niet voor niets vierde prinses 
Máxima hier in 2011 haar veertigste verjaardag. en ook in het verleden 
wist de koninklijke familie de Spiegelzaal al geregeld te vinden voor een 
feestje. u kunt in deze zaal ruim tweehonderd gasten verwelkomen.

maximale capaciteit
225 personen

te huren voor
receptie
feest
diner
presentatie

•	 Moderne technische faciliteiten. 

•	 Multifunctioneel.

•	 De Spiegelzaal is met name overdag 
beschikbaar.

‘Al achttien jaar organiseren wij in  
Het Concertgebouw samen met de Volkskrant  
onze medische publiekslezing De Anatomische 
Les. In dit programma ontmoeten wetenschap,  
kunst en samenleving elkaar. Het Concertgebouw  
is daarvoor bij uitstek de ambiance. Met zijn 
uitstraling en reputatie geeft het ons evenement 
een meerwaarde die we nergens anders in 
Nederland kunnen vinden. En het gebouw houdt 
ons scherp. In een zaal met zo’n rijke historie moet 
je wel met kwaliteit komen.’
Johan Kortenray, organisator van ‘De Anatomische Les’ 
en hoofd Voorlichting AMC
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Modern en toegankelijk

De Pleinfoyer bevindt zich in de moderne glazen aanbouw van Het 
Concertgebouw. vanaf hier kijkt u uit op het levendige Museumplein. 
De Pleinfoyer heeft veel daglicht en is daardoor een aangename, 
toegankelijke locatie die bij uitstek geschikt is voor recepties, presentaties 
of vergaderingen. Ook diners laten zich hier uitstekend organiseren.

•	 Moderne technische faciliteiten. 

•	 Multifunctioneel.

•	 Daglicht.

‘Een hoge kwaliteitsstandaard staat bij KPMG centraal. De vakkundige 
wijze waarop Het Concertgebouw de Netherlands Brazil Business Meet 
heeft verzorgd, sluit hier uitstekend bij aan. Onze gasten waren onder de 
indruk van de imponerende setting en stijlvolle Braziliaanse aankleding 
van het event. Wij kijken dan ook terug op een zeer succesvol seminar, 
dat een blijvende indruk heeft achtergelaten.’
Herman Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur KPMG N.V.

maximale capaciteit
120 personen

te huren voor
receptie
diner
presentatie
vergadering 
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Kwaliteit en service

Kiest u Het Concertgebouw als locatie voor uw evenement, dan nemen wij 
het gastheerschap volledig voor onze rekening. Zo heeft u zelf uw handen 
vrij om uw gasten alle aandacht te geven. Wij werken samen met een 
groot aantal cateraars. Het menu wordt vanzelfsprekend samengesteld 
naar	uw	specifieke	wensen.	Diners	kunnen	bij	ons	worden	georganiseerd	
voor maximaal tweeduizend gasten.

Wij streven naar de beste kwaliteit en service bij de organisatie van uw 
evenement.  Hierdoor verloopt alles soepel en met oog voor detail. 



Beeld en geluid

Geavanceerde techniek

Het Concertgebouw beschikt over geavanceerde technische apparatuur. 
Dankzij de inrichting van een nieuwe opnamestudio in het Gebouw is het 
mogelijk uw evenement van begin tot eind te registreren. Zes nauwelijks  
zichtbare en op afstand te bedienen camera’s staan garant voor hoog-
waardige high definition-opnamen.	Zo	kunt	u	uw	gasten	na	afloop	een	 
dvd meegeven of een compilatie van uw evenement delen via social media.  
Door een ingenieus streaming-systeem stelt u collega’s in kantoren elders  
ter wereld in staat uw congres live te volgen – en desgewenst op afstand  
een bijdrage te leveren aan het debat. Onze technische mensen staan klaar  
om uw wensen te realiseren, van een enkele cameraman tot een zeskoppig 
registratieteam met regisseur. 
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Grote Zaal stoelenvrij + foyers: maximaal 2000 personen. Capaciteit hele gebouw: maximaal 3000 personen.

Bereikbaarheid

Capaciteit

Het Concertgebouw staat aan het Museumplein, midden 
in het culturele hart van Amsterdam. Het gebouw is goed 
te bereiken met de auto en de tram vanaf verschillende 
Amsterdamse NS-stations.

Er is een Q-Park parkeergarage onder het Museumplein. 
Het is mogelijk daar voor uw gasten een uitrijkaart te 
reserveren. 
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Neemt u voor meer informatie contact op met  
de afdeling Zaalverhuur.

e-mail: zaalverhuur@concertgebouw.nl 
Telefoon: 020 - 573 04 00
www.concertgebouw.nl/zaalverhuur 

Het Concertgebouw
Concertgebouwplein 2-6
1071 lN amsterdam

Colofon

uitgever: Het Concertgebouw N.v.

Ontwerp: être design (Willemijn Staal, Daphne de Mooij) 
 
Teksten: More TXT (Lonneke Kok) 
 
eindredactie en productie: Het Concertgebouw

Druk: Mullervisual

DTP: Studio Zest 

Fotografie:	Alexander David, Fred George,  
Ronald Knapp, Polycast, Anke Teunissen,  
Annelies van der Vegt, Martin Woods

Het Concertgebouw heeft getracht  alle rechthebbenden 
te achterhalen. Mocht u niettemin menen recht  
te kunnen ontlenen aan gebruikt (beeld)materiaal,  
dan verzoeken wij u contact op te nemen met  
Het Concertgebouw.  

W W W . C O N C e r T G e B O u W . N l / Z a a lv e r H u u r


