Evenementenzaal of vergaderlocatie op klassieke toplocatie?
Het Zuid-Afrikahuis heeft een aantal prachtige ruimtes beschikbaar. De ruimtes
zijn historisch karaktervol en modern afgewerkt met alle voorzieningen die u
nodig heeft voor het welslagen van uw evenement of vergadering.
THEATERZAAL
De theaterzaal biedt een zitplaats aan 30 tot 50 personen en
staanplaats aan max. 80 personen. De zaal kijkt uit op de
Keizersgracht. De historische plafonds, de parketvloer, de
tuindeuren en marmeren schouw zorgen voor een stijlvolle
uitstraling van uw evenement. In gebruik is de zaal zowel zakelijk
als intiem, en daarmee geschikt voor zeer uiteenlopende
bijeenkomsten. De zaal wordt gebruikt voor symposia, lezingen,
filmevenementen, akoestische geluidsevenementen, debat,
boekpresentaties en borrels.
Capaciteit







30 stoelen (geschakeld); 20 extra klapstoelen indien gewenst; max. 80 staanplaatsen
Professionele geluidsinstallatie voor evenementen met sprekers, muziek of filmvertoningen; 6kanaals met versterking (3 microfoons)
Beamer, scherm, laptop voor vertoning van films en presentaties
Piano (Petrof, Ypma) voor begeleiding van akoestische muzikale evenementen
WIFI beschikbaar
Cateringmogelijkheden op aanvraag

De theaterzaal bestaat uit twee delen: de hoofdzaal en het voorhuis. De delen kunnen ook afzonderlijk
gehuurd worden voor uw evenement.
HET VOORHUIS
Het voorhuis is de ontvangstkamer van het Zuid-Afrikahuis en apart
te huren. Direct bij de vooringang bevindt zich de sfeervolle kamer
met een statige schouw, versierd plafond en parketvloer. Deze
ruimte is geschikt voor ontvangsten, kleine bijeenkomsten, borrels,
lunch & diner en staande recepties van max. 50 personen. Er zijn in
deze ruimte geen technische faciliteiten aanwezig.
Capaciteit
 25-30 zitplaatsen, max. 50 staanplaatsen
 Flexibele opstelling van meubilair (borreltafels, zitjes)
 WIFI beschikbaar
 Borrelservies beschikbaar
 Cateringmogelijkheden op aanvraag

VERGADERZAAL
De vergaderzaal van het Zuid-Afrikahuis biedt een zitplaats aan
11 personen. De zaal kijkt uit op de binnentuin. De vergaderzaal is
geschikt voor vergaderingen, kleine bijeenkomsten, workshops,
trainingen, netwerkbijeenkomsten en kleinschalige programma’s
als wijnproeverijen of literaire leeskringen. Ook behoren een
exclusieve lunch, borrel of diner tot de mogelijkheden in
samenwerking met onze vaste cateringpartner.
Capaciteit
 Vergadertafel met 11 vergaderstoelen
 Kleine pantry met koelkast
 Tafelscherm, beamer en laptop (op aanvraag)
 Uitgebreid servies voor wijnproeverij, kookworkshops
 Cateringmogelijkheid op aanvraag
 WIFI beschikbaar
 Printmogelijkheid (op aanvraag)
ALGEMENE FACILITEITEN VOOR ALLE ZALEN
 Basale keukenvoorziening: keuken met koelkast, koffiemachine, servies, afwasmachine etc.
 Catering (op aanvraag; preferred partner: Noord-Holland Catering)
 Garderobe voor ca. 40 jassen
 Medewerker van het Zuid-Afrikahuis tijdens de duur van uw evenement
MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Isabelle Vermeij. Telefoon: 020-6249318; email: evenementen@zuidafrikahuis.nl
PRIJZEN ZAALHUUR 2018

THEATERZAAL
HET VOORHUIS
VERGADERZAAL
ALLE RUIMTES

9.00-18.00 UUR
350,100,200,550,-

19.00-23.00 UUR
450,125,250,650,-

9.00-23.00 UUR
850,250,550,1000,-

Voorwaarden zaalhuur
 Genoemde zaalhuurkosten zijn inclusief personele kosten medewerker Zuid-Afrikahuis.
 Er is een garderobe voor circa 40 jassen aanwezig; de verantwoordelijkheid valt onder de huurder.
 Catering: wordt apart berekend. Wij kunnen suggesties doen op basis van uw cateringwensen.
 Het Zuid-Afrikahuis bepaalt of er een extra technicus en technische apparatuur moet worden ingehuurd.
 De studiezaal (bibliotheek en archief) is niet te gebruiken door derden; de tuin is in overleg in te zetten.
 Vernieling van de inrichting tijdens het gebruik door derden: de kosten worden doorberekend.
 Luidruchtige borrels of feesten zijn niet toegestaan; versterkte muziek is niet toegestaan.
 Een avond sluit uiterlijk om 22.30 uur (met uitloop tot 23.00 uur) door de week; in het weekend om 23.00
uur (met uitloop tot 23.30 uur).

