Concertzaal – voorstellingen met
ticketverkoop voor publiek - 2020
De zaal
De Concertzaal is een prachtige moderne zaal met een perfecte akoestiek, geschikt voor diverse types
voorstellingen voor een zittend publiek.
De Concertzaal beschikt over een volledig uitgeruste theatertoren. Ons technisch team kan instaan voor de
geluids- en lichttechniek. Volgens de wensen van het desbetreffende orkest of gezelschap, bezorgen wij
hiervoor een prijsvoorstel. In de zaalprijs zijn de basistechniek en het onthaal inbegrepen.

Capaciteit
De capaciteit van de Concertzaal varieert tussen de 1132 en 1289 plaatsen. Afhankelijk van de configuratie van
de zaal, kunnen er stoelen worden opgesteld op de orkestzone (orkestbak) of kan er ruimte gemaakt worden
voor een technisch eiland (28 plaatsen).
In de overeenkomst is voorzien dat 25 plaatsen ter beschikking gesteld worden voor het Concertgebouw.

Prijs
De prijs voor het gebruik van de Concertzaal bedraagt 6.800 €. Voor dit bedrag wordt de zaal ter beschikking
gesteld, opbouw en afbouw inbegrepen, tussen 09 en 24 uur.
Prijs voor één voorstelling op een dag, voor meerdere voorstellingen wordt een offerte gemaakt.
Bij voorstellingen zonder pauze is er een pauze buy-out/bar penalty van € 450.
Deze prijs omvat:
▪ Onthaal, vestiaire en plaatsaanwijzing inbegrepen tot 30 minuten na de voorstelling.
▪ Gebruik van de Concertzaal met standaardpodium en stoelen
▪ Gebruik FOH-Soundsysteem (aanwezige luidsprekers D&B Q-set en versterkers)
▪ Gebruik aanwezig front- en tegenlicht licht voor de scène
▪ Eventuele akoestische schelp, orkestopstelling, podiumelementen
▪ Eventueel gebruik orkestbak voor orkest
▪ Bar met bediening door onthaalpersoneel van het Concertgebouw tijdens de pauze
▪ Kleedkamers volgens behoefte
▪ Beschikbaarheid van drie technici voor een maximumperiode van tien uur per dag, opbouw, afbouw,
repetitie en voorstelling inbegrepen
▪ Een productieverantwoordelijke van het Concertgebouw
▪ Communicatie van de publieksvoorstelling op de website en in het Concertgebouw Magazine.
▪ Standaardverlichting, verwarming- en schoonmaakkosten zijn uiteraard ook inbegrepen.

Reserveringen en info
An Merlier, Coördinator Business & Events
+32 50 47 68 43 – zaalhuur@concertgebouw.be

Voor extra diensten worden standaard volgende tarieven gehanteerd:
▪ Concerten zonder pauze van min. 20 minuten: pauze buy-out ________________________________ 450 €
▪ Bijkomend gebruik van de Foyers voor recepties ____________________________________ 650 € - 1300 €
▪ Bijkomende uren zaalgebruik na 24u, prijs per uur _________________________________________ 400 €
▪ Bijkomend technisch personeel, prijs per uur per persoon, minimumprestatie van 4 uur____________ 38 €
▪ Bijkomend onthaalpersoneel, prijs p. uur p. persoon_________________________________________ 30 €
▪ Piano: concertvleugel Steinway D-442 Hz of rechtsnarige piano Chris Maene ____________________ 450 €
▪ Stembeurt piano van ma-za 08u-16u ___________________________________________________ 110 €
▪ Stembeurt piano zo 08u-20u __________________________________________________________ 153 €
▪ Projector (HD projector -15.000 ansi) vaste breedhoeklens 0,8/1, inclusief projectiedoek 23x11m) __ 850 €
▪ Projectiedoek 23 x 11 m (bij gebruik van eigen projector) ____________________________________ 220 €
▪ Gebruik boventiteling_________________________________________________________________ 200 €
▪ Gebruik en plaatsing balletvloer ________________________________________________________ 220 €
▪ Uitprinten van (concert) tickets voor volledige zaal _________________________________________ 210 €
Concertgebouw kan een aangepaste prijsofferte bezorgen voor:
▪ Levering van catering voor artiesten en crew
▪ Bloemen voor artiesten
▪ Zaal voor organiseren van cateringgelegenheden (banket, receptie)
Standaard wordt geluid en licht verzorgd door de bezoekende artiest.
Geluid: de artiest staat in voor geluidstafel, micro’s, randapparatuur, monitors, … en bediening hiervan.
Indien gewenst kan Concertgebouw deze dienst verzorgen. Op basis van een technische fiche zal hiervoor een
offerte gemaakt worden.
Licht: Algemeen front- en tegenlicht is standaard aanwezig en kan gebruikt worden door de artiest. Voor een
uitgebreidere lichtinstallatie kan Concertgebouw op basis van een lichtplan een offerte bezorgen.
Concertgebouw kan kortingen voorzien voor organisatoren die meerdere voorstellingen per jaar boeken.

Catering
Alle publiekscatering in het Concertgebouw wordt exclusief aangeboden door het Concertgebouw dat hiervoor
een samenwerkingsovereenkomst heeft met een aantal preferentiële cateraars. Voor artiestencatering kan de
organisator zelf instaan.

Ticketverkoop
U kan hiervoor contact opnemen met Brugge Plus. Zij kunnen online ticketverkoop verzorgen en hebben een
fysiek verkooppunt in het kantoor van In & Uit, aan het Concertgebouw. Info bij Stefaan Geldhof,
stefaan.geldhof@bruggeplus.be, 050 44 20 06. U bent vrij om de ticketverkoop ook zelf te organiseren of
samen te werken met een ander ticketservice. Ticketmaster, TeleTicketService en Oxynade (TeleTicketEasy)
kennen de zaalplannen en de werking van het Concertgebouw.

Rondleiding
Wenst u de zalen virtueel te bekijken? Dat kan! Ga naar de Virtual Tour om de rondleiding doorheen het
Concertgebouw te openen. Wenst u een bezoek ter plaatse? Contacteer An Merlier op onderstaande gegevens.
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.
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