
UW EVENEMENT IN
HET GEMEENTEMUSEUM 

PIET MONDRIAAN (1872-1944) Victory Boogie Woogie, 1942-1944    CLAUDE MONET (1840-1926), Blauweregen, 1917-1920    KAREL APPEL 
(1921-2006) Kind IV, 1951    JAN HENDRIK WEISSENBRUCH (1824-1903), De Trekvliet, 1870    PLATEELBAKKERIJ DE GRIEKSCHE A, eigenaar 
Adrianus Kocx (1687-1701) Bloemenhouder, Delft    ERWIN OLAF (1959),  Hope – Portrait 5, 2005    Ontwerp GERRIT RIETVELD (1888-1964), 
uitvoering Gerard van de Groenekan (1904-1994), Rood-blauwe leunstoel    PIET MONDRIAAN, Molen bij zonlicht, 1908    VINCENT VAN GOGH 
(1853-1890), Papaverveld, 1890    WASSILY KADINSKY (1866-1944) Bild mit weisser Form, 1913    BRIDGET RILEY (1931) Two reds with 
violets, 2008    PABLO PICASSO (1888-1973) Arlequin, 1913.

EVENEMENTEN
CONTACT

Neem vrijblijvend contact op met onze event managers: 
070 – 338 11 73 of zakendoen@gemeentemuseum.nl

WWW.GEMEENTEMUSEUM.NL/EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
HET ONDERSCHEIDEND VERMOGEN 
VAN HET GEMEENTEMUSEUM

We zetten uw evenement graag kracht bij door de link te leggen 
tussen uw missie en de topstukken van het Gemeentemuseum 
of het Fotomuseum/GEM. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een 
rondleiding, lezing of welkomstwoord door een van onze experts. 
Wij denken graag met u over het programma mee. 

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

Het Gemeentemuseum is centraal gelegen tussen het centrum 
van Den Haag en Scheveningen. Voor de deur en in de directe 
omgeving is voldoende parkeergelegenheid (betaald 13:00 – 
00:00 uur). Op loopafstand bevindt zich een parkeergarage. Wij 
kunnen uitrijkaarten voor u verzorgen om plaatsen te garanderen. 
Direct tegenover onze entree bevindt zich een tram- en bushalte.

CATERING EN TECHNIEK

Binnen openingstijden (dinsdag t/m zondag 10:00 – 17:00 uur) 
verzorgt onze partner CateringMeesters de culinaire invulling van 
uw programma. Daarbuiten bent u, in overleg, vrij in uw keuze van 
cateraar. Op het gebied van techniek bevelen we u onze preferred 
partner Bourgonje aan, voor zover wij u zelf niet kunnen bedienen.
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Bent u geïnteresseerd in fotografie? Nodig 
uw relaties uit voor een receptie of diner 
op maat in het Foto museum. Met circa 
8 tijdelijke fototentoonstellingen per jaar, 
is er altijd iets bijzonders te zien: van Anton 
Corbijn en Sally Mann, tot Michael Wolf en 
Erwin Olaf. 

Bent u voor uw evenement op zoek naar een onderscheidende locatie? 
Dan biedt het Gemeentemuseum Den Haag precies wat u wenst. 
Uw evenement krijgt een extra dimensie in het schitterende Art Deco 
gebouw van architect H.P. Berlage. Onder meer Shell, KPN, Nationale- 
Nederlanden, Rabobank en verschillende ministeries gingen u voor. 
We ontvingen leden van het Koninklijk Huis, de premier, ministers, 
CEO’s en vele andere bezoekers tijdens unieke evenementen. 

RUIMTE SITDOWN
DINNER

WALKING
DINNER

BORREL/
RECEPTIE

THEATER
OPSTELLING

VERGA DERING/ 
WORKSHOP

TUINZAAL (700m2) 350 600  700 700 450 300

AULA x x x 200 200

HAL 100 200 250 x x

EREZAAL (BOVEN) 80 100 120  150 x x

GRAND CAFÉ 85 150 200 90 x

ATELIER x x x 40 40

BERLAGE KAMER 10 x x x 12

FOTOMUSEUM (VIDE) x 50 75 x x
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De Aula heeft een vaste theateropstelling 
verspreid over twee verdiepingen met op 
de begane grond 150 ZITPLAATSEN en op 
het balkon 50 ZITPLAATSEN. Alle basis 
AV-middelen zijn aanwezig, live streaming is 
mogelijk en technische ondersteuning wordt 
vanuit het museum verzorgd.
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In 2014 opende Barack Obama tijdens de Nuclear 
Security Summit de prachtige Tuinzaal, voorheen een 
binnentuin. De sfeer van de Tuinzaal leent zich voor 
intieme bijeenkomsten én grote partijen. U kunt hier 
tot 700 gasten ont vangen in een goede akoestiek, 
een prettig klimaat, desgewenst in combinatie met 
een bezoek aan een van de vele tentoonstellingen. 
Door de ramen van de Tuinzaal heeft u uitzicht op 
de omringende museumzalen.

Een intieme ruimte waar u in het hart van 
de architectuur van Berlage kunt borrelen, 
dineren of van een concert kunt genieten. 
Deze ruimte bevindt zich tussen de zalen 
met de grootste, tijdelijke tentoonstellingen, 
zodat uw gasten makkelijk meegenomen 
kunnen worden voor een rondleiding. 

Kijk voor meer informatie op 
WWW.GEMEENTEMUSEUM.NL/EVENEMENTEN
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Begin of eindig uw evenement 
in de Hal, waar uw gasten het 
bijzondere gebouw in zich 
op kunnen nemen en direct 
worden meegevoerd in de 
wereld van kunst. 


