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WELKOM BIJ CITYSENSE
De naam zegt het al; wij zijn expert in het creëren van een totaalbeleving door prikkeling 
van alle zintuigen! Een exclusieve locatie in het stadscentrum van Utrecht, met alle 
logistieke gemakken binnen steenworp afstand. CitySense draagt op innovatieve wijze 
bij aan de beleving van uw gasten. Uiteindelijk met als doel om uw boodschap en/of 
concept te versterken.

MET EEN BEVLOGEN TEAM, hebben we als missie om bij elk event en voor elke opdrachtgever 
onze meerwaarde te tonen. Vanaf de eerste kennismaking, tot aan het moment dat uw gasten de 
deur uit lopen. Door onze betrokkenheid en persoonlijke aanpak zijn wij een locatie die snapt wij 
jij wilt gaan bereiken. Maak ons blij door je gekke ideeën en grootse wensen te delen, hiervan 
gaan onze hartjes sneller kloppen! Klein maar fijn is ons team, met gezamenlijk meer dan 50 jaar 
event ervaring durven wij te zeggen dat we u bij elk onderdeel van uw evenement professioneel 
kunnen begeleiden, ontzorgen en adviseren.  

BOVENVERWACHTING ONDERVINDEN Dit is de ervaring van onze klanten in CitySense. 
CitySense is de verborgen parel van Utrecht: een bijzondere, evenementen, diner- en feestlocatie, 
die iedere verwachting overtreft. 

CREËREN VAN ZINTUIGELIJKE TOTAALBELEVING Zien, ruiken, voelen, proeven en horen 
doen wij dagelijks. Bij CitySense gaan wij een grote stap verder. Wij laten gasten kennismaken 
met 7th Sense en nemen uw gasten mee in de moderne wereld van visualisatie. Onze 20 meter 
widescreen, geurinstallatie met aromamenu en open keuken dragen hier aan bij.

WEES WELKOM VOOR EEN KENNISMAKING en bezichtiging van deze verborgen parel. 
De verse Vascobelo koffie staat voor je klaar. 

MET PRIKKELENDE GROET,  TEAM CITYSENSE  

Dimitri Chalos Rosalie BayerLinda van Haren Nick Winkel





LOCATIE
Wij zijn gevestigd in het voormalige Jacobi Theater aan de St. Jacobsstraat in Utrecht. 
Sinds november 2012 faciliteren wij met veel plezier en toewijding, (zakelijke) 
evenementen voor uiteenlopende opdrachtgevers. Professionaliteit, kwaliteit, 
gastvrijheid en co-creatie met de klant staan in ons werk centraal.

HET SUCCES VAN CITYSENSE
Wij geloven dat een succesvolle bijeenkomst valt en staat met het juist inzetten van alle 
elementen. Het 20 meter brede (interactieve) projectiescherm speelt hierin een belangrijke 
rol. In combinatie met ons geavanceerde LED licht- en geluidssysteem, geïntegreerde 
geursysteem, gastvrije eventprofessionals en smaakvolle catering vanuit open keuken, wordt 
elk evenement een belevingsevenement! CitySense is een Turnkey locatie wat betekend dat alle 
basisbenodigdheden voor een stijlvol evenement vol impact aanwezig zijn.

TURNKEY 
• Exclusief in gebruik 
• Basis verlichting (LED), geluid en basis podium inbegrepen 
• Stijlvolle basis inrichting, bar en open keuken inbegrepen 

SENSES 
•  Widescreen van 20 meter met high tech beamers voor hoge impact presentatie en/of sfeervol 

décor
•   TIP:  een op maat gemaakte achtergrondafbeelding is van sterke invloed om de gasten direct 

het gewenste gevoel bij binnenkomst te geven
•  Geurinstallatie met meer dan 200 verschillende aroma keuzes (versterken concept en doel) 
•   TIP:  verdiep je eens in de uitwerking op de hersenen bij de geuren welke we aanbieden, het 

werkt namelijk ECHT
•  Open keuken voor live beleving food 

BEREIKBAARHEID 
•  Utrecht Centraal 7 minuten
•  Bushalte  voor de deur
•  La Vie Parkeergarage op 2 minuten, Parkeergarage Paardenveld 4 minuten, wij kunnen 

voorzien in uitrijkaarten tegen een gereduceerd tarief 
•  Tip: benoem in het uitnodigingstraject de parkeergarage en vanuit daar de looproute naar de 

locatie, dit scheelt de gasten tijd!
•  Bereikbaar per boot



BRANDEVENTS 
Bij ons  is uw Brandevent gegarandeerd een succes. CitySense laat 
zich zonder moeite omtoveren tot UW locatie, waarbij de tools om 
de focus op uw merk te leggen stijlvol en subtiel zijn geïntegreerd. 
Onze ervaren en creatieve event professionals denken graag met u 
om alles uit de locatie te halen en uw doel te overtreffen.

FEITEN & INSPIRATIE 
• Capaciteit tot 350 personen staand, tot 200 personen zittend
• Branding mogelijk vanaf buiten bij de entree
•  Ruimte d.m.v. voile doeken passend te maken op uw groepsgrootte  

voor een sfeervol geheel
• Personaliseren naar bedrijfsstijl d.m.v. beeld, licht, geur, inrichting en food
• Showelementen in huis 
•   TIP:  wij zoeken altijd mee naar mogelijkheden ter versterking van uw 

merkidentiteit, zo ook in hetgeen we bijvoorbeeld culinair aanbieden, 
standaard is niets voor ons

• Exclusiviteit van de locatie, nooit twee brands tegelijk in huis
•  De styling van onze medewerkers stemmen we graag volledig af op uw 

huisstijl of thema… wij vormen één team



FEEST 
Voor een spetterend knal feest, of een wat rustigere maar sfeervolle 
borrel is CitySense de perfecte plek! Alle benodigde onderdelen zoals 
licht, geluid, prachtige bar en meubilair, voor een indrukwekkend 
feest zitten standaard in onze locatie opgenomen. Daarnaast biedt 
onze 20 meter widescreen een perfect thematisch decor en kan 
een eventuele VJ zich volledig uitleven met visuals om het 
feest onvergetelijk te maken. Themafeesten zoals Full 
Moon Party, Las Vegas, Black and White, Burlesque, 
Oktoberfest, Disco, Kerst, Ibiza style, etc. zijn in een 
handomdraai te realiseren. Wij denken graag mee 
in detail en hebben veel ervaring en plezier in het 
neerzetten van een complete beleving! Onze 
lounge area is zeer geschikt om entertainment 
te plaatsen of juist als rustige ruimte te laten 
fungeren.

FEITEN & INSPIRATIE 
•  Tot 400 gasten
•  Ruimte d.m.v. voile doeken passend te maken op  

uw groepsgrootte voor een sfeervol geheel
•  Personalisatie van de hele locatie in thema- of 

bedrijfssfeer
•   TIP:  Een VJ maakt dit plaatje helemaal compleet!
•  Aanwezige audio, licht en techniekinstallaties
•  Branding/thematisering mogelijk vanaf buiten bij de entree
•  Personaliseren naar bedrijfsstijl of thema d.m.v. beeld, licht, geur, 

inrichting en food
•  De styling van onze medewerkers stemmen we graag volledig af op  

uw huisstijl of thema… dat zijn de puntjes op de i



ZAKELIJK EVENEMENTEN 
Door te kiezen voor een locatie waar totaalbeleving centraal staat, 
zal uw boodschap meer impact hebben en de gast langer bij blijven! 
CitySense kan van daadwerkelijke meerwaarde zijn voor de inhoud 
van uw event door in te spelen op het visueel maken van de thematiek. 
CitySense biedt u alle mogelijkheden om de zintuigen van uw gasten 
te prikkelen en uw seminar of training uniek te maken.

FEITEN & INSPIRATIE 
•  Tot 200 personen plenaire opstelling
•  Personaliseren in bedrijfsstijl
•  20 meter breed widescreen voor presentaties, conference calls en high 

impact film
•  Geurinstallatie om uw thematiek kracht bij te zetten, versterk hiermee uw 

doel
•   TIP:  pepermunt geur houdt uw gasten extra alert, citrus geur versterkt 

het vertrouwens gevoel 
•  Verse Vascobelo koffie, onmisbaar voor een scherp dagprogramma
•   TIP:  voor dagvoorzitters nodig? Wij hebben er al heel wat op ons 

podium gehad en adviseren je graag



CULINAIR 
CitySense is gespecialiseerd in de organisatie 
van unieke evenementen met een eigen 
karakter, look & feel en boodschap. Ook voor 
de ultieme smaak beleving bent u bij ons aan 
het juiste adres. Op culinair vlak zijn we zeer 
goed onderbouwd en werken we flexibel zodat 
we het gewenste unieke concept op culinair vlak 
kunnen versterken. We hebben voor de variërende 
wensen professionele partners waardoor we voor elk 
culinair scenario een perfecte match kunnen creëren.  
De chefs werken graag vanuit onze open keuken, weer een 
extra beleving!
 

FEITEN & INSPIRATIE 
•  Sitdown tot 170 personen, walking en streetfood dinner tot 350 personen
•  Op maat gemaakt menu met de perfecte partner uitgevoerd
•  Volledige ontzorging met een gastvrije glimlach
•  Waar mogelijk duurzaam en lokaal verzorgt
•  Ontbijt, lunch, borrel, diner en alles daaromheen 
•  Dranken op maat, incl cocktails, verse smoothies en standaard infused 

waters als cadeautje vanuit ons!
•   TIP:  hou uw gasten onderbewust voor de gek, laat ze chocolade 

aroma ruiken (via de geurinstallatie) en serveer een warm gerecht waar 
chocolade perfect bij past. 90% van de smaak wordt namelijk bepaald 
door reuk

•  Geur en smaak gaan hand in hand… wij kunnen hier nog extra op inspelen



ENTERTAINMENT 
Een dag vol beleving is helemaal af met de juiste muzikale omlijsting 
en eventueel ander entertainment! Wij assisteren en/of adviseren u 
hier graag bij, wij hebben immers als veel verschillende acts voorbij 
zien komen. Afhankelijk van uw programma, wensen en budget 
kunnen wij altijd een match vinden welke uw evenement naar the next 
level tilt. Hieronder enkele voorbeelden van populaire onderdelen.

FEITEN & INSPIRATIE 
•  Live muziek; van een akoestisch duo tot een 9 koppige band
•  DJ; voor elke soort gelegenheid met een setlist volledig 

aangepast aan uw wensen en doelgroep
•  VJ; met zo’n indrukwekkende videowall is een vj een 

echte must tijdens een feestavond…
•  Hostesses/Hosts; deze kunnen zeker tot 

entertainment behoren, zij kunnen namelijk 
geheel in stijl/thema die eerste glimlach 
bezorgen

•  Fotobooth, fotograaf, polaroidmeisjes
•  Zandkunstenaar
•  Foodartist met eetbaar canvas
•  Casino’s
•  Make over hoek
•  Robots
•  Dans acts
•  Full moon party bodypainting
•  Ledvloer



FRESH VASCOBELO
COFFEE

STRONG WIFI
CONNECTION

 AROMA 
INSTALLATION

ENTERTAINMENT &
ACTIVITY CONCEPTS

ACCESSIBILITY PARKING CAPACITY

ACCESSIBLE 
TO INVALIDS

UTRECHT CS 
 7 MINUTES 

20-METER 
WIDESCREEN

BUSSTOP 
 ST JACOBBSTRAAT

 P: PAARDENVELD 4 MINUTES 
(EXIT TICKETS AVAILABLE)
    P: LA VIE 2 MINUTES

OUR EVENT LOCATION HAS CAPACITY 
FOR 1 - 400 PEOPLE

ACCESSIBLE 
BY BOAT

  

TOILETS
ENTRANCE

ELEVATOR

FOYER

WARDROBE
AUDIO

VISUAL
TECHNIQUE

VIDEOWALLVIDEOWALLVIDEOWALL

DRESSING ROOMSTORAGE

STORAGE STORAGE

12M2  PODIUM

BARZONE

LOUNGE

OPEN
KITCHEN KITCHEN

380 m2  EXPERIENCE SPACE
WITH BAR ZONE AND

SEPARATE FOYER AND LOUNGE

BEOORDELINGEN CITYSENSE 

• Totaal oordeel 8,6
• Locatie 8,6
• Service & advies 8,8
• Voorbereiding en communicatie 8,5
• Professionaliteit 8,8
• Kwaliteit 8,7
• Catering 8,5
• Audiovisuele techniek 8,6
• Personeel 8,9

 53 BEOORDELINGEN 

100% beveelt 
CitySense aan!

8,7

https://klantenvertellen.nl/referenties/city_sense/


Sint Jacobsstraat 12

3511 BS Utrecht

030 231 34 34

info@citysense-utrecht.nl

www.citysense-utrecht.nl

mailto:info@citysense-utrecht.nl
http://www.citysense-utrecht.nl
https://www.facebook.com/citysenseutrecht/
https://twitter.com/citysenseu
https://www.linkedin.com/company/citysense?trk=ppro_cprof
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