Forum 6 - 2021
De zaal
Vanop de 6de verdieping van de Lantaarntoren van het Concertgebouw geniet u van een
uniek uitzicht op de historische binnenstad. ’s Avonds bezorgen de verlichte torens van
werelderfgoedstad Brugge u en uw genodigden een adembenemend panorama.
Deze ruimte is zeer geschikt voor de organisatie van uw meeting.

Capaciteit
Forum 6 leent zich uitstekend om tijdens uw meeting het principe van social distancing te handhaven.
cabaret: zittend aan ronde tafels ( 2 personen per tafel )
u-vorm
schoolstijl
Zittend diner
congres: één meter tussen elke bezoeker, zonder tafel
Bovenstaande aantallen zijn exclusief personeel en technici.
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Bij gebruik van plexi schermen tussen de aanwezigen kan, in overleg en onder voorbehoud, afgeweken worden van
bovenstaande capaciteiten. De maximale capaciteit bedraagt 86 personen.

Coronaproof event
Concertgebouw hanteert een aantal principes om uw event volledig coronaproof te laten verlopen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Respect voor social distancing & hygiëne.
Concertgebouw heeft een poetsprogramma om het verspreiden van het virus te voorkomen.
De ventilatie is ingesteld op 100 procent verse lucht.
Iedere bezoeker dient de handen te ontsmetten bij het betreden van het gebouw.
Mondmaskerplicht geldt voor alle bezoekers en personeel.
De bezoeker volgt de aangeduide signalisatie en de instructies van de host.
Er is geen vestiaire beschikbaar.
U houdt als organisator een contactregister bij van alle deelnemers.

Catering
Het Concertgebouw heeft een samenwerkingsovereenkomst met 2 cateraars waaruit u een keuze kan maken.
Deze cateraars zijn:
• D’s Deldycke

• Traiteur Cardinal

Het Concertgebouw brengt u graag in contact met deze cateraars zodat u een gepersonaliseerde offerte volgens
uw wensen en budget ontvangt. Het Concertgebouw zorgt voor de facturatie van het zaalgebruik en de catering.

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

Prijzen
• Gebruik Forum 6 ........................................................................................................................... € 1.280
Deze prijzen gelden voor het gebruik van de ruimtes tussen 09 en 24u en omvatten:
• Geluidsinstallatie met vaste microfoon en spreekgestoelte
• Sfeerverlichting
• Verwarming en schoonmaakkosten
Voor extra diensten worden standaard volgende tarieven gehanteerd:
• Onthaalpersoneel, prijs per uur per persoon, minimumprestatie van 3 uur .................................... € 30
• LED-scherm ...................................................................................................................................... € 150

Muziek
Volgens de VLAREM-milieuwetgeving is muziek op Forum 6 toegelaten tot maximum 85 dB(A) gemeten over 15
minuten.

Parking
Onder het Concertgebouw bevindt zich Parking Centrum ’t Zand (1.434 plaatsen). Bij InterParking kan u terecht
voor uitrijtickets zodat uw genodigden de parking niet zelf hoeven te betalen.

Rondleiding
Wenst u op dit moment de zaal virtueel te bekijken? Dat kan! Klik op Forum 6 om de rondleiding doorheen het
Concertgebouw te openen. Wenst u een bezoek ter plaatse? Contacteer An Merlier op onderstaande gegevens.

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

