


Verrassen, inspireren en boeien
Dat is de kracht van live communicatie. Tijdens congressen, een relatie-event of een feestavond 

brengt u uw relaties, vakgenoten of medewerkers dichter bij elkaar én dichter bij uw organisatie. 

U inspireert, u werft, u bindt, u activeert en u valt op!

Persoonlijk, puur en passievol
De gastvrije ontvangers, de aandachtige luisteraars, de in-goede-banen-leiders en de oplossers.

Dat is wie wij zijn. Wij verrassen u graag met creatieve concepten en slimme oplossingen. 

Daarbij staan uw doelen, uw wensen en de identiteit van uw organisatie altijd centraal. Dit doen 

we op persoonlijke wijze en met passie voor ons vak. U komt samen met ons tot een volmaakt 

evenement.

Karakteristieke locaties
Schouwburg Odeon: een rijksmonument van meer dan 175 jaar oud. Gelegen op een unieke 

locatie in hartje Zwolle, tegenover Museum De Fundatie. Met een drietal theaterzalen en twee 

ruime vergaderzalen zijn er tal van mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten tot circa 500 

personen.

  

Theater de Spiegel: een eyecatcher met allure. Dit architectonische theater met de modernste 

faciliteiten biedt u onbegrensde mogelijkheden voor het organiseren van congressen, beurzen 

en bedrijfsevenementen voor circa 1000 gasten. 

Kom langs en proef de sfeer
We nodigen u graag uit om eens een kijkje te komen nemen in onze theaters. Zodra u bij 

Schouwburg Odeon de bonbonnièrezaal binnenloopt, voelt u de magie van het oude theater. 

Bij Theater de Spiegel ervaart u juist de grootsheid en allure van het gebouw met prachtige 

hoge ramen en sfeervolle verlichting. Dat doet iets met u. Niemand verlaat onveranderd 

ons theater.

“WOP is gek op theaters. We komen én werken er graag. Theater de Spiegel 
staat wat ons betreft in de top van ‘theaterland’. Professioneel, fl exibel en 
vooral gastvrij! Op z’n WOP’s dus...”
Arjan Harms | directeur | WOP. Hét bureau voor live communicatie

“Wat een fantastische samenwerking met het team van Zwolse theaters 
tijdens een door ons georganiseerd jubileumevent in Theater de Spiegel. 
Uitstekende catering, bevlogen personeel en een prachtige locatie met 
vele mogelijkheden!”
Henk Waterlander | directeur | Waterlander Organisatie & Advies

“Voor Holland’s Got Talent werken we al een aantal seizoenen zeer succesvol 
samen. Zo’n groot entertainmentprogramma vraagt om een professionele en 
fl exibele houding. Medewerkers denken altijd met ons mee! Een bijzondere 
ervaring, we komen dan ook graag terug!”  
Ingo Kehrens | technisch producer Holland´s Got Talent | Blue Circle

“Ons 10-jarig jubileum vierden we in alle zalen en foyers van Theater de 
Spiegel. Het team van medewerkers zorgde mede voor een impactvol event! 
De professionele ondersteuning in de vormgeving, de techniek, het meeden-
ken en realiseren van een sprankelend programma klopte in de volle breedte. 
Van harte aanbevolen!”
Arjan Gosker | directeur | ELLLA, een lang leven leren academie 

“Diverse malen met plezier en succes een enerverend congres georgani-
seerd. De authentieke en intieme bonbonnière zaal, de veelzijdigheid van 
de catering, de betrokkenheid en het meedenken van medewerkers, maken 
Schouwburg Odeon tot een unieke congreslocatie! Goed bereikbaar én in 
hartje Zwolle!!”
Ireen Rientjes | eigenaar | Ireen Rientjes Congresorganisatie
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Theater de Spiegel heeft met haar unieke ligging aan het water veel te bieden. 450 dansende mensen op het podium, twee gloednieuwe 

auto’s laten zakken vanuit de toneeltoren, een verrassingsdiner voor 150 gasten in het Loading Dock, creatieve werksessies in 12 kleedkamers 

en 25 beursstands verspreidt over alle foyers. We hebben het allemaal al een keer georganiseerd en meegemaakt.  

De grote theaterzaal met bijna 1000 stoelen is voorzien van alle moderne en technische faciliteiten op het gebied van licht, geluid,  

videoprojectie en wifi. In combinatie met de ruime foyers zijn congressen en feesten voor 1000 personen voor ons geen uitzondering meer.

Door de bijzondere architectuur kijkt u vanaf elke foyer uit over het historische stadscentrum of over de mooie stadsgracht. Elke foyer is voorzien 

van eigen bar en LED verlichting in elke gewenste kleur. Ze zijn bij uitstek geschikt voor beurzen, feestavonden, diners of congressen. Elke foyer, 

4 in totaal, heeft wel iets speciaals: de een heeft een groot vlonder aan de stadsgracht, inclusief aanlegsteiger. De ander heeft een plafondhoogte 

van 10 meter en is zeer geschikt voor feesten tot 200 personen. Op de 3e verdieping hebben we nog twee foyers: de één is afsluitbaar voor 

kleine zakelijke bijeenkomsten en de ander heeft zelfs een fraai dakterras met prachtig uitzicht over het stadscentrum en het historische pand 

van De Librije. In de zomer kunnen uw gasten daar heerlijk in de zon zitten. In verschillende ruimtes hangen schermen voor uw eigen branding of 

persoonlijke boodschap.
932 roodpluche stoelen - Grote zaal 519 zitplaatsen, balkons 413 zitplaatsen 

Up-to-date - Voorzien van professionele technieken op het gebied van licht, internet, geluid & videoprojectie 

Podium - Een podium van meer dan 600 m²

Catering - Koperen Kees is het theatercafé/restaurant in Theater de Spiegel. De chef-kok maakt graag voor u een culinair 

voorstel geheel op maat. 

 

 
 

 

4 foyers op 4 verdiepingen - Moderne architectuur, veel daglicht, roodpluche vloerbedekking en LED-verlichting

Capaciteit - Flexibel in gebruik voor bijna 1000 personen, maar ook prima in te richten voor een congres voor 100 personen

Gebruik - Voor borrels, diners, bruiloften, feesten, vergaderingen en subzalen

Catering - Koperen Kees is het theatercafé/restaurant in Theater de Spiegel. De chef-kok maakt graag voor u een culinair 

voorstel geheel op maat.

theater de spiegel - zaal theater de spiegel - foyers

Grote zaal Foyers Koperen Kees



Vlakke vloer zaal

De beste koffie - nr. 72 uit de Koffie Top 100 van 

Nederland en nummer 3 van Zwolle! 

Flexibele werkplek - Geschikt voor een ontvangst, 

lunch en een borrel voor gasten van uw event

Catering - Café Foyé is het theatercafé/restaurant in 

Schouwburg Odeon. De chef-kok maakt graag voor u een 

culinair voorstel geheel op maat. In Café Foyé maken we 

gebruik van biologische streekproducten.

Bonbonnière zaal (Hemminkzaal)
De Hemminkzaal ademt sfeer uit. Het is een prachtige 175 jaar 

oude zaal met goed bewaarde authentieke elementen. Pasteltinten, 

sierlijke ornamenten en een glazen kroonluchter. Huiselijk, intiem 

en tóch ruimte voor meer dan 450 gasten in de zaal. Het ruime en 

diepe podium met de coulissen biedt volop mogelijkheden voor 

diners en borrels tot 150 personen.

Vlakke vloer zaal (Dommerholtzaal)
Onze Dommerholtzaal heeft een 350m2 houten vloer. Een ware  

industriële ‘blackbox‘. De aanwezige tribune met bijna 220 

zitplaatsen is inklapbaar en weg te halen. Dat maakt de zaal enorm 

flexibel en zeer geschikt voor beurzen, diners en congressen. 

Lagerhuisopstelling voor 250 personen, een feestavond voor 

400 personen of een beurs met 15 stands. 

schouwburg odeon - zalen

Multifunctioneel - Van 100 personen lagerhuisopstelling 

tot 450 personen feestavond: de Dommerholtzaal is onze 

meest flexibele ruimte!

Gebruik - Voor congressen, beurzen, debatten, diners en 

feestavonden

schouwburg odeon - 
café foyé

schouwburg odeon -
vergaderruimtes 

Café Foyé
Een brasserie & foyer in één. Hier ontmoet u mensen die komen voor 

muziek, theater, dans en kunst. Of mensen die deze heerlijke locatie als 

flexibele werkplek gebruiken. Geschikt dus voor een zakelijke afspraak, 

voor een ontvangst, lunch of borrel voor gasten van uw event.

Rabo Foyé
De Rabo Foyé is voorzien van alle faciliteiten. De hoge ramen 

zorgen voor veel daglicht en een prachtig uitzicht op museum 

De Fundatie. Er is een snelle wifi-verbinding, apparatuur voor 

het tonen van een presentatie en een klein podium. Deze zaal 

is op elke manier in te richten en heeft een eigen bar en toilet.

Bovenfoyer
Naast Café Foyé en de Rabo Foyé is er nóg een kleine intieme 

zaal boven. Geschikt voor kleine vergaderingen, besloten 

bijeenkomsten of als subzaal voor een groter congres. 

Deze sfeervolle ruimte kan 75 personen verwelkomen en is 

voorzien van alle faciliteiten. 

Café FoyéBonbonnière zaal Rabo Foyé

Historisch rijksmonument - 175 jaar oud rijksmonument. 

Eén van de zes Bonbonnière-zalen in Nederland

459 zitplaatsen - Zaal 291 zitplaatsen, balkons 168 zitplaatsen

Gebruik - Voor congressen, concerten, feestavonden 

(op het podium) en diners (op het podium)

F
o

to
: H

an
s 

va
n 

E
ijs

de
n 

P
ho

to
gr

ap
hy



Niemand verlaat 
onveranderd ons theater. 
Ervaar het zelf.

Schouwburg Odeon   
Blijmarkt 25               

8011 ND Zwolle 

Theater de Spiegel  
Spinhuisplein 14

8011 ZZ Zwolle

Afdeling Sales & Events

038 - 42 77 383

evenementen@zwolsetheaters.nl

Theater de Spiegel

Schouwburg Odeon

www.zwolsetheaters.events


