
ORGANISEER 
UW EVENEMENT 

IN MUZIEKGEBOUW 
EINDHOVEN



EEN GESLAAGD EVENEMENT IS 
EEN MIX VAN DE IDEALE LOCATIE, 

PERSOONLIJKE AANDACHT EN 
DE JUISTE SFEER.

Muziekgebouw Eindhoven biedt alle ruimte voor een 
bijzondere ontmoeting. Midden in de dynamiek van 
de binnenstad van Eindhoven geeft het verrassende 
samenspel van ruimte, licht, design en de weergaloze 
akoestiek een grootse intieme beleving. 

Dineer op het grote podium, vier feest in de foyer of houdt 
een besloten bijeenkomst backstage. Het Muziekgebouw 
is een locatie met vele mogelijkheden. Aan het moment 
suprême gaat een grootse organisatie vooraf, waarbij 
tot in de details naar perfectie wordt gestreefd. Samen 
met u stellen we een origineel programma samen en 
componeren zo uw evenement. Intiem en effectief of juist 
groots en meeslepend.‘What an atmosphere!! 

Organization could 
not have been better.’

Henri Jaspers, ASML



Een personeelsfeest
Organiseer een onvergetelijk feest 
voor uw personeel in een van de 
mooiste zalen van de regio. Met een 
indrukwekkend concert in de Grote 
Zaal, een feestelijke borrel in een van 
de foyers of een event op maat zorgen 
we voor een avond om nooit meer  
te vergeten. Het Muziekgebouw is zo 
ingericht dat iedere ruimte los van 
elkaar te gebruiken is waardoor de 
intieme sfeer behouden blijft, of u  
nu voor 100 of 2000 gasten een  
feest organiseert.  

Congressen & symposia
De concertzalen van Muziekgebouw 
Eindhoven geven naast een podium 
voor orkesten en musici van wereld- 
niveau ook een inspirerende en  
bijzondere beleving aan uw relaties. 
Kies voor een productpresentatie  
in de Grote Zaal, een lezing in de  
Kleine Zaal met break out rooms op 
verschillende plekken in het gebouw, 
maak uw speciaal samengestelde 
symposiumprogramma mét muziek of 
kies uit vele andere mogelijkheden. 

ORGANISEER…
DIVERSE EVENTS



Podiumdiner
De inspirerende setting van de  
Grote of Kleine concertzaal staat  
garant voor een verrassende avond 
met diner op het podium en spraak-
makende optredens. De sfeer en  
beleving tijdens een diner op het  
podium zijn een ervaring op zich.

Backstage event/rondleiding
Een uitgebreide rondleiding door 
Muziekgebouw Eindhoven biedt een 
boeiende blik op alles wat er back-
stage gebeurt. De artiestenfoyer, de 
regietoren en zelfs de kleedkamers 
van de musici liggen op deze route.
En niet alleen een rondleiding is mo-
gelijk, zelfs uw complete event kunt 
u backstage laten plaatsvinden. 
Helemaal op maat samengesteld. 

Vergaderen
Heeft u een zakelijke afspraak, een 
business meeting, workshops of een 
teambuilding dag en zoekt u een plek 
waar u op een creatieve manier kunt 
vergaderen? Met kleine en grotere 
groepen kunt u terecht in de Kleine 
Zaal, de foyers of in de Green Room.
Vergader op een toplocatie in Eind- 
hoven waarbij u uw relaties meeneemt 
naar een creatieve omgeving en vul  
dit eventueel aan met een bijzonder 
muziekoptreden of een backstage  
rondleiding.

Receptie & Borrels
Heeft u iets te vieren en wilt u met  
uw collega’s borrelen dat kan heel 
goed in de sfeervolle Stadsfoyer,  
de overige foyers of bij Meneer Frits. 



MAATWERK
VAN CONCEPT 

TOT UITVOERING

Een evenement organiseren is 
maatwerk. Samen met u stellen we 
het concept en programma samen. 
Wij denken graag met u mee! Onze 
taak is dat uzelf uw handen vrij heeft 
op het evenement. Wij werken zowel 
met ervaren en professionele inhouse 
technici als met ander personeel.  
Bij Muziekgebouw Eindhoven staat 
kwaliteit voorop en zorgen wij dat 
het evenement tot in de puntjes 
verzorgd is.



CATERING
MAAK UW 

EVENEMENT COMPLEET

Wij werken veel samen met diverse
cateraars waar we goede ervaringen
mee hebben, maar ook met ons eigen
restaurant Meneer Frits. Zo is voor 
elke wens of smaak en elk budget 
een goede oplossing. Alle faciliteiten, 
als een werkruimte, zijn aanwezig. 
Samen met de cateraar en ons 
horecapersoneel zorgen wij dat het 
u aan niets ontbreekt.



ZAALSPECIFICATIES 
VAN INTIEM 

TOT GROOTS

Capaciteit
Kleine Zaal 
tot 400 personen

Grote Zaal 
van 50 tot 1750 personen

Gehele gebouw
tot 2200 personen

  Digitale signing op maat

  Rolstoelvriendelijk

  Makkelijk bereikbaar met 
 openbaar vervoer

  Uitstekende parkeergelegenheid

  De zaalhuur is inclusief 
 2 personen techniek en 
 horecapersoneel



INTERESSE?
WIJ DENKEN GRAAG 

MET U MEE

Als u een evenement wilt  
organiseren in Muziekgebouw  
Eindhoven, kunt u contact 
opnemen met Suzanne van Gool 
op 040-2655 658 of een mail 
sturen naar specialevents@ 
muziekgebouweindhoven.nl. 

We nemen dan zo snel mogelijk 
contact met u op en denken graag 
met u mee.

Postbus 930 | 5600 AX Eindhoven
Jan van Lieshoutstraat 3 | Eindhoven
www.muziekgebouweindhoven.nl




