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BAK, basis voor actuele kunst is een beeldende kunstinstelling in het 
centrum van Utrecht (Pauwstraat 13a, vlakbij de Neude), waar onder 
andere tentoonstellingen, conferenties, performances, screenings, 
workshops en lezingen plaatsvinden. Recentelijk is het pand van BAK 
verbouwd tot een locatie met een hedendaagse uitstraling. Het pand 
biedt verschillende verhuurmogelijkheden: zo kunt u het volledig 
uitgeruste auditorium (ook te gebruiken als theater- of concertzaal) 
of de bibliotheek/workshopruimte huren. De locatie ligt op zeven 
minuten (te voet of met het openbaar vervoer) van Utrecht Centraal. 
De beveiligde parkeergarages Q-Park La Vie en Paardenveld liggen 
respectievelijk op drie en zeven minuten loopafstand van BAK.



Het auditorium

Het auditorium heeft 163 vaste zitplaatsen. Dankzij de theateropstelling is deze ruimte zeer 
geschikt voor lezingen, presentaties, repetities, voorstellingen en filmvertoningen. Daarnaast 
kan ook de helft van de tribune worden ingeschoven waardoor het auditorium toegankelijk is 
voor maximaal 250 personen, bijvoorbeeld voor een receptie of een workshop. De ruimte is 
technisch volledig uitgerust en toegankelijk voor mindervaliden. Het podium is 15,75 meter 
breed en 6,95 meter diep. 



De bibliotheek

De bibliotheek is geschikt voor vergaderingen, kleine lezingen en workshops tot ongeveer 
20-25 personen. De dakramen kunnen desgewenst geblindeerd worden zodat de ruimte is 
verduisterd bij bijvoorbeeld het gebruik van een beamer.



Auditorium 

Bibliotheek

Technicus

Host* 

Rondleiding door de 
tentoonstelling

Catering 
(op maat mogelijk) 

• ochtend & middag (9.00–18.00)
• avond (vanaf 18.00) 
• gehele dag 
• repetitietarief per dag  
(minimale afname van 3 dagen)

per uur (inclusief gebruik beamer)
tot een maximum van

per uur (inclusief gebruik beschikbare 
apparatuur)

per uur

€700,-
€1000,-
€1600,-

€400,-

€50,-
€300,-

€50,-

€25,-

in overleg

in overleg

* Bij een publiek toegankelijk event zijn minimaal 2 hosts met BHV verplicht gedurende het gehele event.

Bij de huur van het auditorium hanteren wij voor non-profit 
organisaties een korting van 25% over de totale huurprijs exclusief  
de kosten voor de catering.

Tarieven (excl. BTW)

Solidariteitsprincipe

Bij BAK werken we graag samen met andere organisaties die een vergelijkbare doelstelling 
nastreven. Wij vinden het belangrijk om een podium te bieden aan een zo divers mogelijke 
groep mensen. Wij begrijpen dat niet iedereen over de nodige financiële middelen beschikt, 
daarom werken wij graag met een solidariteitsprincipe. 10% van onze commerciële verhuur-
opbrengsten zetten we in om organisaties met minder financiële draagkracht de mogelijk-
heid te geven om een evenement bij ons te organiseren.



Voor een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen  
met Lisanne van Vucht via verhuur@bakonline.org of 030-2316125.

Contact


