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EVENTS AAN ’T IJ

ALGEMEEN
Het wereldberoemde jazzpodium BIMHUIS
is een herkenbaar baken aan het IJ, vlakbij de
bruisende binnenstad van Amsterdam en op
loopafstand van het Centraal Station. Parkeren kan
direct onder het gebouw. Het BIMHUIS beschikt
over een moderne en intieme concertzaal met
250 stoelen, diverse break-out ruimtes en een
café-restaurant met spectaculair uitzicht over
het IJ. Alle ruimtes ademen de unieke BIMHUISsfeer en bieden daarnaast audiovisuele faciliteiten
van hoge kwaliteit.

Bent u op zoek naar meer ruimtes of grotere zalen
dan wij kunnen bieden? Wij delen één gebouw
met onze collega’s van het Muziekgebouw, het
Mövenpick-hotel en PTA en kunnen gezamenlijk
evenementen organiseren voor tot wel 1.900
bezoekers.

Vlakbij de
bruisende
binnenstad van
Amsterdam en
op loopafstand
van het
Centraal
Station.

CONCERTZAAL
Onze concertzaal biedt 250 zitplaatsen.
De arena-opstelling van de stoelen rondom het
podium zorgt voor een intieme sfeer, ongeacht het
aantal bezoekers van uw evenement. Daarnaast
heeft de zaal een fantastische akoestiek en
beschikt deze over topkwaliteit audiovisuele
techniek om uw presentatie optimaal tot zijn

recht te laten komen, zoals een BENQ HD+
1920x1200-beamer, een spanscherm van
5,2 bij 3,0 meter, een Meyer Sound Line Arraygeluidsinstallatie en een lichtinstallatie met
bewegend ledlicht en conventionele lampen.
Ons technische team denkt graag met u mee over
extra opties zoals live internet broadcasting.

De arena-opstelling van
de stoelen rondom het
podium zorgt voor een
intieme sfeer.

“

The greatest venue
I ever played
Joe Lovano - saxofonist

CAFÉ
Vanuit het BIMHUIS Café kunt u door de glazen
panoramawanden genieten van een schitterend
uitzicht over het IJ en de stad Amsterdam. De ruimte
is door zijn verbinding met de concertzaal zeer
geschikt als break-out ruimte, of voor koffie- en
lunchpauzes bij evenementen in de concertzaal.

“

We truly thank you for your amazing
hospitality during the party!
Yumi Won - The Garden of Natural Solutions, Zuid-Korea

De aanwezigheid van een d&b-geluidsinstallatie
en Sanyo PLC-XP100-beamer (6.500 ANSI-lumen)
maakt ons café uitermate geschikt voor
presentaties aan groepen tot 80 personen. Het
café kan daarnaast ook gehuurd worden voor
sfeervolle sit-down dinners en gezellige recepties.
Aan de bar zijn verscheidene drankarrangementen
en borrelhappen verkrijgbaar.

Het café is door zijn
verbinding met de
concertzaal zeer
geschikt als breakout ruimte, of voor
koffie- en lunchpauzes
bij evenementen in
de concertzaal.

LIVE MUZIEK TIJDENS
UW EVENEMENT
Het BIMHUIS beschikt over een groot netwerk van
topmusici en Dj’s die graag tijdens uw evenement
komen spelen. Op basis van uw wensen
benaderen wij artiesten die feilloos aanvoelen
welke muziek bij uw evenement past.
Een solo pianist, blazersensemble, vocaal duo of
traditioneel jazz trio, er zijn vele mogelijkheden.
Wij werken alleen met professionele topmusici die
speciaal voor uw evenement hun repertoire kunnen
aanpassen en voorbereiden.

VIDEO STREAMING
& RECORDING
Dankzij onze live video streaming & recording
service, kunnen genodigden uw evenement waar
ook ter wereld bijwonen.
Met behulp van zes op afstand bestuurbare
HD camera’s zorgen wij voor beeld- en
geluidsregistratie van hoge kwaliteit. Ook kunnen
slides uit een presentatie live geschakeld worden.
Camerabediening en geluidsmixage vinden plaats
in de control room, waarna uw evenement over
onze snelle vaste internetverbinding live gestreamd
wordt. Daarnaast is er voor u een HD video file
beschikbaar na uw evenement.

“

We love the place
but mostly the people
working there
Cosimo Gualano - Nevion, Noorwegen

CATERING
Wij voorzien uw gasten tijdens uw evenement
graag van een lekkere lunch, iets extra’s bij de
koffie of een luxe diner. Vraag naar ons met zorg
samengestelde cateringmenu. Op verzoek stelt
onze chef speciaal voor u een menu samen, om
aan uw specifieke wensen tegemoet te komen.

“

Thanks for the BIMHUIS
team’s support in making
another great meeting for us
Mehdi Comeau - TomTom, Nederland

Iedereen die weleens
in ons restaurant
heeft gegeten, kent
de kwaliteit waar chef
Massimo voor staat.
Kortom: uitmuntende
catering voor elk
evenement.

BIMHUIS, SINDS 1974
Het BIMHUIS presenteert jaarlijks ruim 200
vernieuwende, eigenzinnige en avontuurlijke
concerten in een zaal met alom geprezen
akoestiek en betoverend uitzicht. Het BIMHUIS
biedt zijn publiek een unieke concertervaring
en zit bovenop de meest actuele nationale en
internationale ontwikkelingen. Het BIMHUIS
is opgericht in 1974, geworteld in de radicale
en vooraanstaande muzikantenscene van de

jaren 70 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot
een internationaal toonaangevend jazzpodium.
Belangrijk voor de stad Amsterdam en voor
Nederland.
Een selectie van het BIMHUIS-programma is
te bekijken en beluisteren op www.bimhuis.nl/tv
en www.bimhuis.nl/radio. Wanneer u uw
evenement in het BIMHUIS organiseert, draagt dit
direct bij aan het programma en de culturele missie
van het BIMHUIS.

Het BIMHUIS heeft
zich ontwikkeld tot
een internationaal
toonaangevend
jazzpodium.

MEETING ROOMS

PRAKTISCH

Het BIMHUIS beschikt over een aantal kleinere
ruimtes die uitermate geschikt als break-out ruimte
voor uw evenement in onze concertzaal. De Green
Room biedt een spectaculair uitzicht over het IJ
en de Meeting Room is door aanwezigheid van
een beamer en geluidsinstallatie geschikt voor
presentaties.

Het BIMHUIS bevindt zich op loopafstand
van Amsterdam CS en is gemakkelijk bereikbaar
vanaf de ring. Uw gasten kunnen tegen een
voordelig tarief gebruikmaken van de
Piet Heingarage onderin het gebouw.

OPPERVLAKTE

HOOGTE

CAPACITEIT

CONCERTZAAL

360 m2

3 m tot 4 m

Theatre: 250

CAFÉ

175 m2

3m

Theatre: 80

MEETING ROOM

35 m2

3,80 m

Boardroom: 12  	 Theatre: 30

GREEN ROOM

30 m2

2,30 m

Boardroom: 10  	 Theatre: 15

REHEARSAL ROOM

46 m2

3,80 m

Carré: 20  	

CONTACT
Voor al uw vragen – of ze nu van praktische,
technische of culinaire aard zijn – kunt u
contact opnemen met Arjan en Petra van het
BIMHUIS-verhuurteam. Zij kunnen een offerte
op maat maken en stellen alles in het werk om
uw evenement samen met u tot een memorabele
ervaring te maken.

BIMHUIS
Piet Heinkade 3
1019 BR Amsterdam
verhuur@bimhuis.nl
020 788 21 50

Reception: 200

Theatre: 30

Vormgeving: Edwin Hanssen
Fotografie: Marie Broeckman,
Bart Grietens, John Post, Paul van Riel

Petra Smits en
Arjan Timmermans
van het BIMHUISverhuurteam.

Piet Heinkade 3
1019 BR Amsterdam
verhuur@bimhuis.nl
020 788 21 50

