SEMINARIEFORMULE “FORUM”
Het Concertgebouw is dé locatie voor uw meetings: uniek, eigentijds, vlot bereikbaar & comfortabel.
De seminarieformule “Forum” laat u genieten van onze vergaderruimte voor meetings van 24 tot 70 personen.
U kiest de opstelling (theater-, school-, cabaretopstelling of U-vorm) en combineert uw meeting moeiteloos met
verzorgde catering in dezelfde of een dichtbijgelegen zaal. Voor deze formule kunnen we een all-in prijs per
persoon bieden.
Forum 6
De meeting vindt plaats in Forum 6. Vanop de 6e verdieping van de
Lantaarntoren van het Concertgebouw geniet u van een uniek uitzicht
op de historische binnenstad.
Overdag heeft u een prachtig vergezicht, ’s avonds zorgen de verlichte
torens van de Brugse binnenstad voor een adembenemend panorama.

Forum 7
De lunch wordt geserveerd in Forum 7. Deze ruimte met aanpalend
dakterras is gelegen op de bovenste verdieping van de Lantaarntoren.
Vanaf dit hoogste punt wordt u verrast door het unieke uitzicht van de
historische kern van Unesco werelderfgoedstad Brugge tot aan de
kust.

9 goede redenen om te vergaderen in Concertgebouw Brugge
o Volledig ingerichte vergaderzaal
o Zaal is te verduisteren of te gebruiken bij daglicht
o Technische faciliteiten zijn standaard voorzien
o Dakterras met prachtig uitzicht over de stad
o Op wandelafstand van station en binnenstad
o Ondergrondse fiets- en autoparking bij het Concertgebouw
o Professionele begeleiding
o 2000 hotelkamers in de nabije omgeving
o Combinatie mogelijk met muzikale activiteiten in het
Concertgebouw
Bij gebruik van Forum 6 voor meetings van 24 tot 50 personen tijdens
de dag kan Concertgebouw u de volgende formule voorstellen:

Seminarieformule “Forum”: 55 € per
persoon
Deze prijs is inclusief:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wifi toegang
Projectie
Geluidsinstallatie met micro (met draad)
Spreekgestoelte
Flipover, papier en stiften
Waters doorlopend aanwezig tijdens de meeting
Koffiepauze (koffie, thee, waters, koekje, fruit)
Broodjeslunch met koffie, thee, waters
Opstelling in theaterstijl, U-vorm, vierkant of schoolstijl
Elektriciteitsaansluitingen voor laptops, smartphones, …

Deze prijs is als volgt samengesteld: € 37 zaalgebruik en diverse diensten plus € 18 catering. Het cateringpakket kan verder
aangepast worden aan uw wensen. Deze prijs wordt aangeboden voor een minimum van 24 personen.

Capaciteit
o
o
o
o
o

Theaterstijl: ................... max 70 pers
U-vorm: ......................... max 36 pers
Schoolstijl:...................... max 32 pers
Vierkant: ........................ max 36 pers
Cabaret .......................... max 70 pers

Voor grotere groepen kan Concertgebouw offertes op maat uitwerken
waarbij gebruik gemaakt wordt van andere locaties.

Extra’s
o
o
o
o
o

Welkomkoffie, prijs per persoon: ..................................................... 3,50 €
Mini boterkoekjes bij welkomkoffie prijs/stuk .................................. 0,60 €
Onthaalpersoneel, prijs per uur, minimum 3 uur: .......................... 28,00 €
Wijn bij de middaglunch, per fles, afrekening volgens verbruik: .. 14,88 €
Frisdranken bij middaglunch, afrekening volgens verbruik: ........... 1,90 €

Wij kunnen aangepaste prijsofferte bezorgen voor:
o Uitgebreidere lunch, walking dinner, slotreceptie
o Extra audiovisuele ondersteuning
o Parkingtickets

Het Concertgebouw zorgt voor de facturatie van het totaalevent, u
krijgt slechts één factuur.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Het Concertgebouw behoudt zich het recht voor om de vermelde
prijzen te kunnen herzien. Gelieve het Concertgebouw te contacteren
voor een bindende prijsofferte.

Virtuele rondleiding
Wenst u op dit moment de lege zalen te bekijken? Dat kan! Klik op
Forum 6 of Forum 7 om de virtuele rondleiding doorheen het
Concertgebouw te openen.

Reserveringen en info
An Merlier, Coördinator Business&Events
T 050 47 68 43
an.merlier@concertgebouw.be
Website
www.concertgebouw.be

