
Zakelijke  
evenementen

in DeLaMar Theater

Met twee prachtige theaterzalen  
en meerdere sfeervolle foyers is  
DeLaMar Theater de perfecte plek  
voor een uniek zakelijk evenement



Theater U-vorm Carre Cabaret School Sit-down 
diner

Walking 
diner

Receptie

Wim Sonneveld zaal 949

Mary Dresselhuys zaal 601

Rode foyer 170 32 40 96 64 180 280 330

Royal foyer 175 215

Spieghel foyer 40 16 20 16 16 50 190 230

John Kraaijkamp foyer 70 28 20 60 150 190

Glazen foyer 70 24 32 32 24 132 220 260

Dinerfoyer 120 32 40 56 42 150 150 180

In DeLaMar Theater staat uw evenement altijd in de  
spotlights! Wij streven keer op keer naar een zorgeloze,  
onvergetelijke en unieke ervaring voor zowel organisator  
als gast. Ons historische pand met moderne uitstraling  
biedt volop mogelijkheden voor zowel kleine als grote  
evenementen. Een congres, exclusief diner of première:  

alles is op uw specifieke wensen aan te passen.  
Daarnaast staan onze gastvrije en ervaren medewerkers  
altijd klaar om u en uw gasten een onvergetelijk evenement  
te bezorgen! Is DeLaMar Theater de locatie voor uw  
volgende evenement?

DeLaMar Theater is hét theater  
in hartje Amsterdam 

Wim Sonneveld zaal Mary Dresselhuys zaal
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Uniek in ons theater
 Inspirerende omgeving

De historische gevel, indrukwekkende zalen, intieme foyers en  
bijzondere fotocollectie maken van DeLaMar Theater een inspirerende 
omgeving voor elk evenement. 

 Duurzaamheid
DeLaMar Theater doet er alles aan om een zo groen mogelijk  
theater te zijn. Sinds februari 2012 beschikken we over het Green  
Key certificaat en wel op het hoogste niveau ‘goud’. 

 Hostmanship  
Samen met onze medewerkers gaan wij voor het hoogst haalbare: 
het meest gastvrije theater van Nederland worden. Door het oprichten  
van de ‘DeLaMar Hostmanship Academy’ zorgen we er niet alleen 
voor dat onze dienstverlening naar een hoger niveau wordt getild, 
maar ook dat we ons kunnen onderscheiden als goede werkgever.

 Techniek
Het grote voordeel van ons theater is dat voorzieningen als beamers, 
projectieschermen, geluidsinstallaties en lichtplannen standaard 
aanwezig zijn. Hiernaast zijn onze medewerkers dankzij hun jarenlange 
ervaring bij verschillende voorstellingen en evenementen stuk voor 
stuk expert op het gebied van licht, geluid en video.

 Ligging
DeLaMar Theater ligt in hartje Amsterdam en is goed te bereiken  
met openbaar vervoer, per boot, met de auto en ligt op 25 minuten rijden 
van Schiphol. Binnen 10 minuten loopafstand kunt u met korting 
gebruik maken van Qpark Europarking. Tevens kunnen wij in deze 
parkeergarage plekken voor u en uw gasten reserveren.

Contact 
Neem voor meer informatie en het boeken van uw evenement  
contact op met onze Sales en Events afdeling via +31 (0)20 555 2680 
of events@delamar.nl

delamar.nl/zakelijk


