
CREATIVITY WITH A CAPITAL C

Op de plek waar ooit diamanten werden verhandeld, vind je nu de nieuwe creatieve 

hub van Amsterdam: Capital C. Hier, aan de oevers van de Amstel, ondersteunen we 

creatieve professionals in alle fasen van hun carrière en vieren we creativiteit van 

alle soorten. 

Creativiteit is geen mysterieuze, onaanraakbare gave. Het is een ongedefinieerde 

som van intelligentie, professionaliteit, toewijding, humor, zelfvertrouwen en soms 

gewoon dom geluk. 

We begrijpen dat je soms eerst 567 afgrijselijke ideeën moet bedenken, voor je tot 

iets (potentieel) briljants komt. En daarom biedt Capital C de ruimte voor al die 567 

afgrijselijke ideeën én voor dat ene idee dat wél werkt.

CREATIVITY WITH A CAPITAL C



CREATIVITY WITH A CAPITAL C

Twintig Nederlandse designers bogen zich over de inrichting van onze event venues

en signature rooms. Elke ruimte ademt creativiteit. Van honderden tikkende klokken in de 

Clock Tower tot een weergaloos uitzicht over de stad in High Light. Wij weten hoe je indruk 

maakt op je gasten. Of je nu een conferentie, exclusief diner, vergadering of product 

launch wilt organiseren, het is mogelijk in Capital C.

MEETING & EVENT VENUE



CREATIVITY WITH A CAPITAL C

In The Pink Salon is zwart-wit denken geen optie. Ineke Hans - één van 

Nederlands meest succesvolle designers - heeft ervoor gezorgd dat hier alles 

mogelijk is. Van een zakelijk overleg of promotiegesprek, tot romantisch diner 

of kappersafspraak. 

De roze draad in deze ruimte? De tien Roald stoelen die je overal in de ruimte 

kunt neerzetten. Geïnspireerd op de stoel waarop Roald Dahl zijn kinderboeken 

schreef: een stoel en een tafel in één. Zoals je wellicht verwacht: de stoelen 

zijn niet zwart. Kom datgene doen, waarvoor jij denkt de Pink Salon nodig te 

hebben. De roze deuren staan voor je open.

GEEN ZWART-WIT
DENKEN IN DEZE 

RUIMTE

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.

Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 00 0
www.capitalc.amsterdam

GEÏNSPIREERD DOOR ROALD DAHL

THE PINK SALON
DOOR INEKE HANS

10 personen

26 M2

Supersnelle  wifi

Draadloze Sony Teos applicatie
(geen kabelchaos)

LED scherm

Creatie van een Dutch designer

Whiteboard / flip-over

Floor manager
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In The Clock Tower is het een kwestie van tijd. In deze office for a day geen 

gele post-its aan de muur. Wel tientallen tikkende klokken die ieder uur 

zorgen voor een oorstrelend geluid. Het creatieve brein achter deze ruimte 

is Erik Kessels: kunstenaar en eigenaar van reclamebureau KesselsKramer. 

Bij het creëren van deze ruimte begon hij niet met een blauwdruk voor de 

klokkentoren. Het begon met een idee. 

In The Clock Tower werk je de klok rond aan… wat jij wilt. Een teambuilding dag, 

diner, een coaching sessie of huur de ruimte als VIP lounge. De ruimte bestaat 

uit twee verdiepingen en is te vinden in de originele klokkentoren. Zodra de tijd 

om is, luiden álle klokken (ja, écht allemaal) het eindsignaal. Hoe je dit stopt? 

Dat begrijp je pas als je er bent (spoileralert: het is iets met een rode knop).

ZODRA JE TIJD OM IS,
GAAN ÁLLE KLOKKEN AF

THE CLOCK TOWER
DOOR ERIK KESSELS

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.

Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 00 0
www.capitalc.amsterdam

6 personen

27m2

Supersnelle wifi

Creatie van een Dutch designer

 Whiteboard / flip-over

 Office for a day

 Floor manager
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CREATIVITY WITH A CAPITAL C

In deze ruimte weet je nooit uit welke hoek je de wind kunt verwachten. De 

makers van The Round Room, Remy & Veenhuizen, gebruiken de wereld als hun 

gereedschapskist. Centraal staat the Tube Table: een ronde tafel gemaakt van 

gerecyclede kartonnen buizen; Tubes.

Het begon enkel met de ronde tafel, daarna besloten de ontwerpers om dit thema 

door te zetten. Van de lamp boven de tafel en de accenten aan de muur. Dit 

maakte de cirkel rond. Door de ronde tafel voelt niemand zich in een hoek gezet. De 

perfecte plek voor een evenwichtige (team) meeting of persoonlijke sessie. 

THE ROUND ROOM
DOOR REMY & VEENHUIZEN

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.

Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 00 0
www.capitalc.amsterdam

HET BEGON 
MET EEN RONDE 

TAFEL…

GEMAAKT VAN KARTONNEN BUIZEN

8 personen

22 M2

Supersnelle wifi

Draadloze Sony Teos applicatie
(geen kabelchaos)

LED scherm

Creatie van een Dutch designer

Whiteboard / flip-over

Floor manager
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CREATIVITY WITH A CAPITAL C

Wat op het eerste gezicht een massieve donkere tafel 

lijkt, blijkt veel meer dan dat. Dirk vander Kooij brengt 

met deze ruimte een ode aan het einde van een tijdperk. 

Het analoge tijdperk. De enorme vergadertafel is 

gemaakt van gerecyclede CD’s en platen: de ‘moderne 

fossielen’. Eén van de meest lastige materialen om te 

hergebruiken. Als je héél goed kijkt, kun je de originele 

inhoud van de platen nog lezen. Zijn tafel staat in een 

heldere ruimte met witte muren en natuurlijk licht. Een 

vergadering, teamsessie of wat dacht je van en een privé 

diner? The Modern Fossil laat je oude tijden herbeleven 

en inspireert je tot nieuwe inzichten en ideeën.

THE MODERN FOSSIL
DOOR DIRK VANDER KOOIJ

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.

Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 00 0
www.capitalc.amsterdam

ALS JE GOED KIJKT, 
KUN JE DE INHOUD 

VAN DE PLATEN NOG 
LEZEN

GEMAAKT VAN 
GERECYCLEDE 

CD’S EN PLATEN

12 personen

28 M2

Supersnelle wifi

Draadloze Sony Teos applicatie
(geen kabelchaos)

LED scherm

Creatie van een Dutch designer

Whiteboard / flip-over

Private dining

Floor manager
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CREATIVITY WITH A CAPITAL C

Met zijn hoofd in de wolken. Dat is waar Richard Hutten zat tijdens 

het ontwerpen van ‘The Skyscape’. In deze ruimte, geschikt voor 

grote groepen, ontsnap je even aan de wereldse werkelijkheid. Woon 

inspirerende presentaties en sessies bij, terwijl je zit op een door 

Hutten-gedesignde stoel. Het enorme gordijn in de ruimte is gemaakt 

van een luchtfoto. Dat is pas magisch. The Skyscape leent zich voor het 

geven van presentaties, break-out sessies of een gezellige borrel. Uit 

het midden van het plafond schitteren de mooiste kleuren die steeds 

veranderen van kleur. To infinity and beyond.

THE SKYSCAPE
DOOR RICHARD HUTTEN

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.

Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 00 0
www.capitalc.amsterdam

GORDIJN GEMAAKT VAN EEN LUCHTFOTO

HIER ZIT JE MET JE 
HOOFD IN DE WOLKEN

95 M2

Supersnelle wifi

 LED TV scherm,
soundsystem & microfoon

Creatie van een Dutch designer

Sfeerverlichting

Whiteboard / flip over

Floor Manager

Theater (72p)

Board (20p)

Cabaret (40p)

U-vorm (20p)
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CREATIVITY WITH A CAPITAL C

Minimalistisch, maar warm. Geen poespas en geen afleidingen. Alleen dat wat je 

écht nodig hebt: een tafel, stoelen en een kapstok. De in Nieuw-Zeeland geboren 

designer Sabine Marcelis gebruikt in ‘haar’ kamer enkel pure vormen. Een 

grote glasplaat balancerend op één poot fungeert als tafel. Neem daaromheen 

plaats op de iconische SE69 stoelen ontworpen door Martin Visser. De warme 

kleuren in The Essential brengen je geest tot rust. Het licht in deze ruimte werkt 

verhelderend. Precies wat je nodig hebt tijdens een teamdag of coaching sessie. 

Of iets anders natuurlijk.

THE ESSENTIAL
DOOR SABINE MARCELIS

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.

Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 00 0
www.capitalc.amsterdam

HET LICHT IN DEZE RUIMTE
WERKT VERHELDEREND

GLASPLAAT BALANCEREND 
OP ÉÉN POOT

8 personen

22 M2

Supersnelle wifi

Draadloze Sony Teos applicatie
(geen kabelchaos)

LED scherm

Creatie van een Dutch designer

Whiteboard / flip-over

Floor manager
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CREATIVITY WITH A CAPITAL C

In samenwerking met ons inhouse cateraar HIND 

Cooking bieden wij verschillende catering opties 

aan die uiterst goed geschikt zijn voor jouw 

vergadering, workshop of netwerkborrel. Ben je 

opzoek naar een gezonde start van de dag met 

een healthy bowl of sluit je graag de werkweek af 

met een vette hap? We’ve got it all!  

Met al onze gerechten houden we uiteraard 

rekening mee met seizoens - en streekgebonden 

producten en dit geld natuurlijk ook voor 

eventuele dieetwensen of allergieen. 

Vraag gerust naar de volledige catering brochure 

voor al onze mogelijkheden. Zit daar niet iets 

tussen? Dan maken we graag een voorstel op 

maat.

CATERING

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.

Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 00 0
www.capitalc.amsterdam

“ONE CANNOT THINK WELL, LOVE WELL, SLEEP WELL, IF ONE HAS NOT DINED WELL.”

Drink packages

Bakery

Ontbijt

Lunch

Private Dining

Borrel

LUNCH, MEALS, COFFEE,
EVENTS, ART, WE GOT IT ALL.

Foto credit: Mees van den Ekart
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CREATIVITY WITH A CAPITAL C

PARKEREN
Capital C beschikt over een eigen parkeergarage 

met in totaal 13 parkeerplekken. Vanaf de 

Nieuwe Achtergracht is onze garage makkelijk te 

bereiken en maak je gebruik van een autolift om 

je auto veilig en ruim te parkeren. Voor actuele 

beschikbaarheid informeer bij het meetings & 

eventsteam.

€ 6,- per uur
€ 17,50 per dag (maximaal per 12 uur)

Tramlijnen 7, 19 stoppen op het Weesperplein, 

op loopafstand van Capital C. Het dichtstbijzijnde 

metrostation is Weesperplein. Hiervandaan is het 5 

minuten lopen naar het hoofdentree.

OPENBAAR VERVOER

ROUTE
Capital C ligt in de Weesperbuurt en is per 

auto makkelijk te bereiken via de Wibautstraat 

(Knowledge Mile), via Weteringschans of de 

Stadshouderskade. 

Rondom Amsterdam wordt er regelmatig aan de 

weg gewerkt. Plan voor je vertrek je route en kijk 

voor verdere actuele informatie op amsterdam.nl/

parkeren-verkeer.
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PRIJZEN 2020

Onze prijzen zijn exclusief BTW en hebben betrekking op het jaar 2021.
Onze prijzen en producten zijn onderhevig aan verandering.

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.

Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
events@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 00 0
www.capitalc.amsterdam

JA, OOK CREATIVITEIT IS TE KOOP..

Signature room Prijs 4 uur Prijs 8 uur Prijs 12 uur

The Skyscape 72 20 40 20 € 1.200 € 1.800 € 2.100

The Essential - 8 - - € 350 € 595 € 850

The Modern Fossil - 12 - - € 350 € 595 € 850

The Round Room - 8 - - € 350 € 595 € 850

The Pink Salon - 10 - - € 350 € 595 € 850

The Clock Tower - 6 - - € 350 € 595 € 850
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