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Er is nog ruimte… 
…om inspirerend te vergaderen
…om uit te pakken met uw event
…om onvergetelijk te trouwen
…om monumentaal te feesten
…om met collega’s culinair te genieten
…om te ontdekken
Plattegrond & capaciteit
Alle ruimte op een rij
…om samen te werken
…binnen de 1,5 meter samenleving
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van business event tot private party

Stadsschouwburg Utrecht is een bruisende 
locatie waar dagelijks meerdere activiteiten 
plaatsvinden. Tussen het volle en ver vooruit 
geplande theaterprogramma zit vaak nog 
verrassend veel ruimte verborgen. We zijn 
naast theater, ook een huis van de stad. 
Een plek voor ontmoeting. En we hebben de 
ideale locatie en ruimtes om ontmoetingen 
te faciliteren. Ook úw gasten zijn van harte 
welkom bij ons!  

Wij beschikken over alle mogelijkheden om 
uw event op maat te maken. Met karaktervolle 
zalen & foyers, hoogwaardige technische & 
culinaire faciliteiten en een enthousiast en 
vakkundig team, hebben we alles in huis om 
u volledig te ontzorgen en u en uw gasten 
topkwaliteit en professioneel gastheerschap
te bieden. Van besloten vergadering met  
lunch of diner tot zakelijke borrel, vorstelijke
bruiloft, feestelijk bedrijfsgala of interna-
tionaal congres, wij helpen u graag bij de 
zorgeloze organisatie van uw event!

Bij ons staat gastheerschap elke dag op het 
programma. Onze keuken is gewend op gastro-
nomisch niveau voor grote gezelschappen te 
koken, onze organisatie erop voorbereid om 
tussen het programma door in weinig tijd veel 
service te bieden. Daarnaast hebben we ruime 

keuze in kleine en grote ruimten, ons goed 
geoutilleerde recent gerenoveerde monumentale 
pand is ingericht op ontvangst en beleving. 

Samen met de aantrekkelijke ligging, onze
duurzame bedrijfsvoering en de hoge standaard 
in comfort en service, vormt Stadsschouwburg 
Utrecht een buitengewoon decor voor uw 
festiviteiten. En er is nog ruimte… Ook voor 
uw plannen! Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten 
en uw wensen te bespreken.

CONTACT
T +31 30 232 41 50
W ssbu.nl/verhuur
M verhuur@ssbu.nl

ADRES
Lucasbolwerk 24 | 3512 EJ Utrecht
Postbus 14068 | 3508 SC Utrecht

BEREIKBAARHEID
De schouwburg is zeer goed bereikbaar met  
het openbaar vervoer en bezoekers kunnen  
gebruik maken van twee parkeergarages op 
loopafstand: Parkeergarage Kruisstraat en 
Parkeergarage De Grifthoek

ruimte…
Er is nog
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In de Private Dining

In de Escherfoyer

In de Founderskamer

In de Hekmanfoyer

Een prettige werkomgeving draagt bij aan een
goede werkmodus. Vergaderen in een inspire-
rende ruimte heeft een positieve invloed op 
de communicatie en besluitvorming. 

Stadsschouwburg Utrecht is ontworpen door 
Dudok in de stijl van Nieuwe zakelijkheid. 
De architectuur is sober met grote krachtige 
lijnen. Het oogt op het eerste gezicht als een 
onneembaar fort maar wie er verblijft, ervaart 
het gebouw als verrassend open en licht. 

Open en toch geborgen, dat kenmerkt onze 
schouwburg. Daarnaast hebben onze ruimtes 
een buitengewoon goede akoestiek en zijn ze 
voorzien van hoogwaardige audiovisuele techniek 
en comfortabele stoelen. Van kleinschalig 
strategisch overleg in de Founderskamer tot 
algemene ledenvergadering in de grote zaal, 
wij faciliteren maatwerk voor elk overleg. 

Combineer het nuttige met het aangename 
door tijdens of na de vergadering samen met uw 
collega’s, zakenpartners of de hele organisatie 
te genieten van een lunch, diner, borrel of walking 
dinner. De keuken van restaurant Zindering biedt 
uitgebreide gastronomische mogelijkheden.  

We nodigen u van harte uit om uw wensen te 
bespreken en plannen graag uw vergadering 
in onze agenda!

Bijvoorbeeld…

Er is nog ruimte…
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Er is nog ruimte…
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In de Blauwe Zaal

In de Douwe Egbertszaal

In de gehele schouwburg

In het trappenhuis

In Zindering

Buiten de schouwburg

Bijvoorbeeld…

Stadsschouwburg Utrecht is veel meer dan een 
theater. De ingetogen grandeur van ons gebouw 
en stijlvolle ruimtes kunnen het decor vormen 
voor elk denkbaar evenement. Van congres en 
productpresentatie tot landelijke ledendag, 
modeshow, award gala en festival, ons goed 
geoutilleerde pand is ingericht op grootschalig 
ontvangst. Denkt u eens in wat onze locatie 
aan uw event kan toevoegen! 

Hospitality is onze core business. We draaien 
dagelijks gecompliceerde producties met een 
strak tijdschema. Alle vakkennis en faciliteiten
zijn aanwezig om ook uw event een professioneel 
podium te bieden en tot in de puntjes te 
verzorgen.

Bij de schouwburg bent u verzekerd van top-
kwaliteit. We beschikken over geavanceerde 
theatertechniek, waarmee de mogelijkheden 
op het gebied van audiovisuele middelen en bv 
lichtontwerp vrijwel onbeperkt zijn. Onze keuken 
is gewend om op gastronomisch niveau voor 
grote gezelschappen te koken en onze organi-
satie is erop voorbereid om onze gasten tussen 
het programma door in weinig tijd veel service 
te bieden. 

Dat maakt Stadsschouwburg Utrecht de 
ideale productiepartner om van concept tot 
uitvoering met u mee te denken en van uw plan 
een memorabel event te maken, waar u en 
uw gasten zorgeloos van kunnen genieten. 

Heeft u een groots en spannend plan? Neem 
contact met ons op en deel uw wensen. Wij 
nemen graag de uitdaging aan! 
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om uit te pakken met uw event



om onvergetelijk 
te trouwen
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Er is nog ruimte…

Uw huwelijksdag is een unieke ervaring. Een 
feestelijk moment waar u zorgeloos van wilt 
genieten met uw gasten. En u weet misschien 
al precies hoe deze dag eruit moet zien… 

Stadsschouwburg Utrecht biedt u een memo-
rabele setting voor deze heuglijke dag. Speels 
of chique, intiem of uitbundig. Een ceremonie 
in onze elegante Hekmanfoyer met zicht op de 
singel. Een klassieke trapscène en receptie 
in de Zocherfoyer met zonnig terras aan het 
Zocherpark. Een stijlvol diner aan opgemaakte 
tafels of een casual walking dinner. Afsluiten 
met een knalfuif met DJ in de Blauwe Zaal 
terwijl u uitkijkt op de Dom. We zijn benieuwd 
naar uw ideeën!

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen 
en een gevoel te krijgen bij de verschillende 
mogelijkheden. We dromen graag met u mee! 

In de Zocherfoyer

In de Hekmanfoyer

In Zindering

Borrelen op het terras

Bijvoorbeeld…
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Rouwen 
Stadsschouwburg Utrecht is ook een zeer 
geschikte locatie voor een persoonlijke 
herdenkingsdienst. Wij ondersteunen u 
graag bij het organiseren van een gedenk-
waardig afscheid.



Er is nog ruimte…

In de Dudokfoyer

In de Douwe Egbertszaal

In de Zocherfoyer

In de Blauwe Zaal

Bijvoorbeeld…
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Een feest brengt mensen samen. Een jubileum, 
promotie of bijzondere prestatie feestelijk vieren 
met collega’s en relaties is een memorabele 
ervaring. Een geslaagd feest begint met de 
juiste locatie.

Verschillende ruimtes in Stadsschouwburg 
Utrecht zijn geschikt voor een feestelijke gele-
genheid. Onze Dudokfoyer en Zocherfoyer lenen 
zich uitstekend voor een exclusieve receptie met 
canapés en champagne, met de mogelijkheid 
om het balkon of terras te gebruiken bij mooi 
weer. De Blauwe Zaal, met uitzicht op de stad 
met de Domtoren,is de perfecte setting voor een 
bruisend dansfeest. De inklapbare tribune geeft 
bewegingsruimte en met professioneel licht en 
geluid toveren we deze theaterzaal om tot uw 
persoonlijke danspaleis. Dat wordt swingen tot 
in de kleine uurtjes!

Kom gerust kijken in welke ruimte uw feest het 
best zou passen, we leiden u graag rond. Want 
ook wij verheugen ons graag op het organiseren 
van een feest!

om monumentaal
 te feesten
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Samen eten verbindt. Het is de ideale 
gelegenheid voor een goed gesprek of een 
ontspannen samenzijn. Naast het culturele 
aanbod valt er in Stadsschouwburg Utrecht 
ook culinair veel te genieten. De keuken van 
Zindering is een troef die we graag inzetten 
om onze gasten te verrassen. 

Feestelijk gedekte tafels met brandende 
kaarsen, een walking dinner met livemuziek, 
een receptie of ontvangst met bubbels en 
hapjes, een uitgebreide borrel na afloop van 
een voorstelling, een diner in een theaterzaal, 
een feest met casual bites en midnight snack, 
een gezamenlijk ontbijt, koffiemoment of 
inspiratielunch; wij maken er graag iets 
speciaals van!

Of het nu gaat om een uitvoerig meer-
gangen-menu of een tasty tussendoortje, 
onze keukenbrigade kookt en bereidt vrijwel 
alles in huis. We werken met producten van 
topleveranciers, biologische boeren en lokale 
ambachtslieden. Verse, pure ingrediënten 
verfijnd samengebracht tot zinderende 
smaakcombinaties. De chefs hechten veel 
belang aan eerlijk eten en hebben een feilloos 
gevoel voor de smaak van vandaag. Proef 
het ambachtelijke karakter van onze keuken: 
de natuur, het vakmanschap en het plezier 
waarmee het bereid is.

En petit comité bent u al van harte welkom! 
Wilt u met een groot gezelschap iets bijzonders 
beleven, dan bespreken we graag in overleg de 
mogelijkheden. Begint er al iets te borrelen? 
Wij kijken ernaar uit om samen met u uw plan 
op smaak te brengen! 

Er is nog ruimte…

om met
collega’s culinair
te genieten

In Zindering

In de Private Dining

In Mevr. Dudok

Op het terras
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Bijvoorbeeld…

KERSTARRANGEMENTEN
Zindering is ook zeer geschikt voor 
uw zakelijke kerstarrangementen. 
Vraag naar de mogelijkheden.



Stadsschouwburg Utrecht huist in een rijks-
monument aan de rand van het historische 
centrum van Utrecht. Het markante pand 
wordt omgeven door een groenrijk park met 
fijne wandellaantjes en is gelegen aan de singel, 
waarmee het ook via het water verbonden is 
met de grachten in de binnenstad en via de 
Kromme Rijn met het buitengebied. 

Het witte gebouw oogt modern maar staat er 
alweer bijna een eeuw. In de loop van de jaren 
30 kregen de plannen voor het bouwen van 
de schouwburg vorm. De wens was dat het 
naast theater ook gebruikt kon worden als 
evenementenlocatie (conferenties, beurzen 
en vergaderingen) en dat er in gepaste entourage 
chic gedineerd en gefeest kon worden. Om 
deze ambitieuze plannen om te vormen tot 
een krachtig en multifunctioneel bouwwerk, 
werd architect Willem Dudok aangesteld. 

Dudok was in die tijd al beroemd en geliefd om 
zijn uitgesproken architectuur, met als bekendste 
voorbeeld het Gemeentehuis te Hilversum. Zijn 
stijl kenmerkt zich door krachtige lijnen met veel 
aandacht voor de balans en het contrast tussen 
horizontaal en verticaal en tussen ronde vormen 
en scherpe hoeken. 

Invloed van Berlage en Frank Lloyd Wright is 
terug te vinden in zijn ontwerpen. Zelf vergelijkt 
hij het streven naar architectonische harmonie 
met het componeren van muziek. 

Binnen verrast het ontwerp met opvallend 
veel daglichtinval, waardoor het gebouw een 
open karakter heeft. Dudok besteedde veel 
aandacht aan de vloeiende overgangen tussen 
de verschillende ruimtes. Ook de majestueuze 
natuurstenen trappen nodigen uit om door het 
gebouw te bewegen. Bij Dudok staat het ontwerp 

in dienst van de gebruikers; een schouwburg 
is een plek van ontmoeting, van zien en gezien 
worden. 

Het resultaat is een buitengewoon pand met een 
natuurlijke grandeur en zowel een feestelijke 
als een zakelijke uitstraling. Tijdens de grondige 
renovatie in 2015 is alles in het werk gesteld 
om de stijl van Dudok te behouden of in ere 
te herstellen. Tegelijkertijd is het pand weer 
volledig up-to-date gemaakt om te voldoen aan 
de wensen van de nieuwe eeuw. Een uitnodigend 
‘huis van de stad’ waar onze gasten de luxe en 
het comfort ervaren, zoals dat oorspronkelijk 
door Dudok bedoeld was.

1514

Via het parkVia de waterkant

om te ontdekken
Er is nog ruimte…

Bijvoorbeeld…

BEREIKBAARHEID
Stadsschouwburg Utrecht is een unieke theater- 
en evenementenlocatie in het midden van het 
land. De schouwburg is zeer goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. De bushalte ligt naast 
de deur. Gezelschappen kunnen ook per bootje 
arriveren. Bezoekers met de auto kunnen o.a. 
gebruik maken parkeergarage Kruisstraat en 
De Grifthoek op loopafstand.
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1e Verdieping

2e Verdieping

Entree

Alle ruimte
op een rij…

RONDLEIDING

Wij geven graag rondleidingen door ons gebouw. Daarin vertellen we over de stijl van Dudok en de 
recent uitgevoerde grootschalige renovatie. Met een kijkje backstage en achter op het grote podium,
is een rondje schouwburg een leuk actief intermezzo en een kleine ontdekkingsreis voor uw gezelschap. 
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*136 individuen en 240 in duo’s

Trap

Lift

Toiletten

Gehandicaptentoilet

Douwe Egbertszaal vlak
Douwe Egbertszaal amfi-theater
Toneel Douwe Egbertszaal (1A) 
Blauwe Zaal
Blauwe Zaal met extra rij stoelen
Artiestenfoyer (incl. bar & keuken)
Break-out kleedkamers
Dudokfoyer
Dudokfoyer terras
Escherfoyer
Founderskamer
Hekmanfoyer
Loggia
Mevr. Dudok
Private Dining
Zindering
Zindering terras 
Zocherfoyer
Zocherfoyer terras
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Douwe Egbertszaal
Onze grande dame. Volwaardige theaterzaal met balkon. Via een 
hydraulisch systeem is de zaal om te vormen tot een middelgroot 
amfitheater. De perfecte zaal voor een groots en theatraal effect. 

Blauwe Zaal
Oorspronkelijk door Dudok ontworpen als feestzaal. De zonnige hoge 
ramen geven een schitterend uitzicht op de Domtoren en het Zocher 
plantsoen. Wij gebruiken het ook als college- en theaterzaal. De flexibele 
in/uitschuifbare tribune biedt plaats aan maximaal 176 personen. De 
aanwezige theatertechniek (geluid, licht) en de vlakke (ballet)vloer maken 
deze ruimte zeer geschikt voor dans, zowel professionele voorstellingen 
als feestelijk vieren, maar bijvoorbeeld ook workshops en (bewegings)les. 

Hekmanfoyer
Ruime stijlvolle foyer met typische Dudok kenmerken, zoals de daglicht 
reflecterende spiegelrand, de opmerkelijke glazen lampen (Corpier) en 
de hoge slanke kozijnen met een prachtig uitzicht op de singel. De zaal is 
volledig af te sluiten en te verduisteren. Een multifunctionele foyer voor 
een tailor made toepassing (receptie, vergadering, presentatie, trouwzaal, 
walking dinner, workshop, brainstorm).

Founderskamer
Smaakvol ingerichte boardroom voorzien van een riante ovale tafel met 
12 comfortabele designstoelen. Deze enigszins verborgen kamer vormt 
een rustpunt middenin het hart van het dynamische gebouw. Via de hoge 
deuren van het exclusief toegankelijke singelbalkonnetje valt het daglicht 
prettig binnen. Er is eveneens een privé toilet aanwezig. Hier kunt u 
ongestoord vertoeven. 

Zindering
Eigentijds restaurant met een luxueuze uitstraling, uitzonderlijk goede 
akoestiek, grote diversiteit in tafelsetting en een zonnig terras met 
uitzicht op de Domtoren en het Zocherplantsoen. 

Loggia
Boven de Zocherfoyer, tussen de twee trappen bevindt zich een lang 
smal balkon. Een verrassende ruimte met privé bar (incl. service), om 
voorafgaand aan de zaalgang relaties te ontvangen en zijdelings te 
genieten van de reuring in de Zocherfoyer. 

Private Dining
Aparte kamer in Zindering, om intiem te dineren, rustig te vergaderen 
of een kleine ‘geheime’ presentatie te geven. Groot scherm en alle 
audiovisuele techniek aanwezig. Via de glazen wand en wijnklimaatkast 
blijft de verbinding met het restaurant, maar met gordijnen is de ruimte 
ook volledig privé te maken. 

Zocherfoyer
Hoge, lichte en elegante foyer als verbindend plein tussen een aantal 
andere ruimtes. De grote raampartijen kijken uit op het bijbehorende 
terras en het Zocherplantsoen. De brede marmeren trappen geven de 
ruimte een klassieke grandeur en ruimtelijke uitstraling. 

Dudokfoyer
Centrale foyer parallel aan de grote zaal met een grote lange robuuste 
bar. Langs de raamzijde staan door Dudok ontworpen lage banken, in 
combinatie met een bijzondere rij kristallen lampen die Dudok door de 
Nederlandse glaskunstenaar Andries Copier liet maken. Aan de buitenzijde 
bevindt zich over gehele lengte een groot balkon dat boven het water van 
de singel uitsteekt.

Escherfoyer
Hooggelegen in het pand bevindt zich aan de parkzijde een kleinere intieme 
foyer die is verbonden met de Blauwe Zaal. Er staat een grote bar met 
daaromheen tafeltjes met zitjes. Via de ramen kijk je naar de kruinen van 
de bomen in het Zocher plantsoen. In één van de muren zit een kunstwerk 
van graficus M.C. Escher ingemetseld. Deze muurschildering van zwarte 
en witte vissen in geometrische vormpatronen past naadloos in het 
architectonische lijnenspel van Dudok. 

Artiestenfoyer
Een goed bewaard geheim is onze aantrekkelijke backstage ruimte. 
Doorgaans het domein van artiesten en (theater)professionals, maar 
ook een aantrekkelijke plek om te vergaderen, te brainstormen of een 
feestje/training te geven. De artiestenfoyer heeft een eigen keuken, 
een koffiebuffet, een bar, diverse zitjes, werkplekken en een ruime 
lounge-hoek.

Mevr. Dudok
Gezellig dagcafé in de entreehal. Een plek om even bij te kletsen, te 
flexwerken of iets te eten en drinken. Dat kan ook op het zonnige terras 
met uitkijk op het stadse leven. Op de grote leestafel liggen kunstboeken, 
tijdschriften en kranten. Mevr. Dudok is onze huiskamer. 
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Bij Stadsschouwburg Utrecht staat gastheer-
schap elke dag op het programma. Het vormt 
de basis van ons bestaan. Wij faciliteren ont-
moetingen en belevingen voor onze gasten.
Dienstbaarheid vinden wij dan ook vanzelf-
sprekend. We zijn erop gericht u te ontzorgen. 

Ons team bestaat geheel uit vakspecialisten. 
Bedreven professionals die graag met u mee-
denken om van uw event een memorabele 
beleving te maken. Dat gaat verder dan ‘u 
vraagt, wij draaien’. Wij delen graag onze kennis 
en ervaring met u. Ook beschikken we over een 
groot netwerk in de kunsten en culturele sector. 
Ons hospitality team, onze technici en culinaire 
brigade staan klaar om uw gasten een optimale 
ervaring te bieden. Ook als het gaat om veiligheid 
en hygiëne bent u bij ons in goede (en schone;) 
handen.  

Onze organisatie is volledig ingericht op 
het navolgen van de actuele voorschriften 
en veiligheidsrichtlijnen. 

In een dynamische setting als Stadsschouw-
burg Utrecht vinden vrijwel altijd meerdere 
activiteiten tegelijk plaats. Elke dag ontvangen 
wij ander publiek. Met andere wensen, eigen 
bijzonderheden en specifieke verwachtingen. 
Daar zit voor ons de uitdaging. En het plezier! 

Ook voor u maken we het graag naar wens. We 
kijken ernaar uit om u te ontmoeten en nodigen 
u uit om uw wensen met ons te delen. Onder 
ons motto ‘Voer je verbeelding’ is alles 
bespreekbaar en niets onmogelijk. 

Er is nog ruimte…
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In de Artiestenfoyer

In de Escherfoyer

Bijvoorbeeld…

om samen te werken



Er is nog ruimte…

Gelukkig hebben wij in ons ruime pand alle 
mogelijkheden om ook met iets meer afstand 
ontmoetingen te faciliteren. 

Aangepast protocol
Vergaderen, vieren of dineren, het kan allemaal, 
alleen met minder mensen. Aan onze service is 
niets veranderd, al hebben we in ons gastheer-
schap rekening te houden met de aangepaste 
regels. We hebben protocollen opgesteld om 
de veiligheid van u en uw relaties te waarborgen. 
Hierin heeft u als huurder uiteraard ook een 
verantwoordelijkheid.

Hybride bijeenkomsten
De schouwburg heeft veel ervaring met het 
organiseren van complexe events. Ook op 
technisch vlak hebben we veel te bieden. Die 
techniek maakt het mogelijk om ook hybride 
bijeenkomsten of webinars te organiseren. De 
combinatie van een live event met een sterke 
live-stream verbinding vergroot de capaciteit 
van uw event. Met onze hoogwaardige audio-
visuele techniek bent u verzekerd van een 
zorgeloze ‘live’ experience. 

Aangepaste capaciteit
In de matrix in deze brochure vindt u de aan-
gepaste capaciteit per ruimte rekening houdend 
met 1,5 meter afstand. Er is nog ruimte, ook in 
deze tijd. Interesse? Bel (030 - 23 24 150) of stuur 
ons een e-mail (verhuur@ssbu.nl) om te kijken 
of we iets voor u kunnen betekenen. Wij denken 
graag met u mee.

Wat zijn de verhuurmogelijkheden  
in Stadsschouwburg Utrecht binnen 
de 1,5 meter norm/samenleving?

binnen de 1,5 met er samenleving
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In Zindering

In de Zocherfoyer

In de Dudokfoyer

In de Hekmanfoyer

Bijvoorbeeld…



CONTACT

Geïnspireerd geraakt en 
benieuwd wat we voor uw 
event, vergadering, borrel, 
trouwerij of feest kunnen 
betekenen? Kom dan eens 
langs of neem contact op 
met mij.

DENNIS DERCKSEN

manager sales & sponsoring
E  d.dercksen@ssbu.nl
T  030-2324151

Colofon

DISCLAIMER
Alle informatie onder voorbehoud van type- en drukfouten. Het copyright 
van de afgebeelde foto’s berust bij de afzonderlijke fotografen.

Stadsschouwburg Utrecht
Lucasbolwerk 24
3512 EJ Utrecht
T  030–2324125
E  stadsschouwburg@ssbu.nl
W  www.ssbu.nl
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