evenementen
en zaalhuur

inhoudsopgave
Op de mooiste locatie van Leeuwarden komt
uw evenement nóg beter uit de verf. Bekend
van toptentoonstellingen als Alma Tadema,
Escher op reis en Rembrandt & Saskia biedt het
Fries Museum culturele allure. Ons moderne en
goed bereikbare gebouw leent zich uitstekend
voor uiteenlopende evenementen: van een
professionele presentatie tot een luxe diner
of vergaderen met uniek uitzicht.
Natuurlijk kunt u uw evenement ook
uitbreiden met catering en/of een inspirerend
museumbezoek. Dwaal met uw gezelschap
door de collectie of laat u verrassen door onze
voortdurend wisselende tentoonstellingen.
Zo krijgt uw bijeenkomst een geheel eigen
karakter.
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Kom gerust eens langs om vrijblijvend
kennis te maken. Dan geven we u graag een
rondleiding en advies. Wat voor evenement u
ook in gedachten heeft, samen maken we er
iets bijzonders van.
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Vergaderen met het mooiste uitzicht over
Leeuwarden? Met een gezelschap van maximaal
16 personen bent u van harte welkom in de stijlvolle
Panoramazaal. Gelegen op de derde verdieping van
het Fries Museum heeft u een schitterend uitzicht
over de binnenstad. Deze ruimte is voorzien van Wifi,
een interactief scherm, flip-over en oplaadpunten
voor laptops; ook handig als u moet presenteren
dus. En wat dacht u van een sfeervol privédiner of
uitgebreide lunch? We verzorgen dit graag tot in
de puntjes.

PANORAMAZAAL
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HAL
De ruime opzet en uitnodigende uitstraling maken
onze museumhal tot de ideale locatie voor een
gezellige borrel, walking dinner, buffet of een feestje!
Met onze museumhal kunt u groots uitpakken.
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THEATER
ZAAL
In de Theaterzaal houdt u presentaties voor grote
gezelschappen (maximaal 80 personen). De
comfortabele bioscoopstoelen en goede akoestiek
maken dit ook een prettige ruimte voor een congres
of symposium. De Theaterzaal beschikt over Wifi,
een computer en een projectiescherm. Laptops en
iPads kunnen niet op het grote scherm aangesloten
worden dus vergeet uw USB-stick niet!
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Het Rabobank Atelier is een multifunctionele,
creatieve ruimte. Het is dé plek voor een interactieve
workshop, presentatie of vergadering. Alle
benodigdheden voor een actief en inspirerend
evenement zijn binnen handbereik. U en uw gasten
(30-50 personen) kunnen direct aan de slag!

RABOBANK ATELIER
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BALKON EERSTE
VERDIEPING

Een intieme receptie of borrel organiseert u bij ons
de op de eerste verdieping. Het balkon is geschikt
voor een feestelijke gelegenheid met een select
gezelschap van maximaal 30 gasten. Dankzij de
glazen gevel heeft deze ruimte veel daglicht en kijkt
u uit over het centrum van Leeuwarden.
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BALKON TWEEDE
VERDIEPING
Op de tweede verdieping dineert u in stijl met maximaal
40 personen. U geniet van een smakelijke maaltijd op
een steenworp afstand van onze toptentoonstellingen
en met het mooiste uitzicht over Leeuwarden.
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Zoekt u het hogerop? Dan is ons balkon op de
derde verdieping een goede optie voor een diner
(maximaal 30 personen), een walking dinner (maximaal
50 personen) of een feestelijke borrel (maximaal 80
personen).
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BALKON DERDE
VERDIEPING
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CAFÉ
THÚS
Café Thús, het restaurant naast de hoofdingang van het Fries
Museum, is onlosmakelijk verbonden met het karakter van de
provincie. De ruimte beschikt over een grote bar, eigen toiletten en
prachtig uitzicht over het Wilhelminaplein. Eventueel kan het terras
aan de voorzijde van het gebouw tijdens de warme maanden van
het jaar ook gebruikt worden. Kleine gezelschappen kunnen tijdens
openingstijden in het café terecht; voor grotere groepen is het café
buiten openingstijden exclusief af te huren. Café Thús leent zich
voor borrels, feesten en diners voor groepen tot 150 personen.
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CATERING
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Blijft u gezellig eten? Het Fries Museum
beschikt over jarenlange ervaring met
catering op maat. Door het gebruik
van lokale ingrediënten in stoere,
pure en eigenzinnige gerechten
ademt het menu Friesland. Van een
smakelijke vergaderlunch tot een
groots walking dinner voorafgaand
aan een feest; onze koks staan voor
u klaar! Laat u vooraf nog even weten
wat de specifieke wensen van u en uw
gezelschap zijn? Op onze website vindt
u ons banquetingboek ter inspiratie.
Natuurlijk doen we voor iedere
aanvraag graag een voorstel op maat.
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tarieven
uurprijs 8 - 17 uur *

uurprijs 17 - 23 uur *

panoramazaal

€ 100

€ 150

hal

€ 250

€ 350

theaterzaal

€ 150

€ 200

interactief scherm

•

rabobank atelier

€ 100

€ 175

wifi

•

balkon eerste verdieping

€ 150

€ 200

flipover

•

•

balkon tweede verdieping

€ 150

€ 250

stroompunten

•

•

balkon derde verdieping

€ 150

€ 250

betaalde parkeergelegenheid

•

faciliteiten standaard aanwezig
panorama
zaal

hal

theaterzaal

geluidsinstallatie
met microfoon

Museumentree is bij de prijs inbegrepen.
Wilt u uw gezelschap iets extra’s aanbieden?
Voor € 90 per uur boekt u een rondleiding.

faciliteiten

begane grond - 0

balkon 1e
verdieping

balkon 2e
verdieping

balkon 3e
verdieping

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

groot
projectiescherm

* minimale afname 3 uren

rabobank
atelier

•

•
op aanvraag.
met vaste
microfoon
of headset

met vaste
en losse
microfoon

mezzanine

op aanvraag.
met vaste
microfoon
of headset

1e verdieping

mogelijkheden en capaciteit per ruimte
panorama
zaal
vergadering

16

presentatie of
lezing

16

hal

theaterzaal

rabobank
atelier

balkon 1e
verdieping

balkon 2e
verdieping

balkon 3e
verdieping

30
80

film

garderobe

50

80

walking dinner

150

zittend diner

50

16

borrel of receptie

40
500

workshop

30

30

30
80

30

symposium of
congres

500

bruidsfotografie

in overleg
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50
in overleg

in overleg

in overleg

2e verdieping

3e verdieping

legenda
panoramazaal [p4]
hal [p6]
theaterzaal [p8]
rabobank atelier [p10]
balkon eerste verdieping [p12]
balkon tweede verdieping [p14]
balkon derde verdieping [p18]
café thús [p22]
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contact
U bereikt ons via:
evenementen@friesmuseum.nl
of 058 255 55 00.
fries museum
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden
058 255 55 00
www.friesmuseumzakelijk.nl

route
Het Fries Museum ligt aan het Wilhelminaplein in het
hart van Leeuwarden, vlakbij de invalswegen en het
openbaar vervoer. Pal onder het museum vindt u
een ruime parkeergarage, hiervoor volgt u P-Route
Zaailand. Het bus- en treinstation bevindt zich op
5 minuten loopafstand.

