Kamermuziekzaal - 2021
De zaal
In de Kamermuziekzaal organiseert het Concertgebouw kleinere, intieme concerten en inleidingen bij grote
concerten.
De Kamermuziekzaal biedt tal van mogelijkheden voor bedrijven. Deze zaal is een ideale locatie voor uw congres,
seminarie, lezing of privé-concert. De Kamermuziekzaal heeft ruim 320 zitplaatsen op drie niveaus. De schuin
oplopende balkons rond de scène roepen de sfeer op van een Italiaans palazzo. De verschillende opstellingen
bieden tal van creatieve mogelijkheden voor uw evenement.
Deze zaal is verduisterbaar en standaard voorzien van beamer, scherm en geluid voor meetings en congressen.

Capaciteit
De Kamermuziekzaal is heel flexibel qua opstellingen.
Afhankelijk van het verwachte aantal personen,
overleggen wij met u de zaalopstelling om een intiem
karakter aan uw event te geven. Of u nu met 70 of met
225 personen bent.

Parterre
Balkons
Totaal

Met projectie
Max. 142
Max. 108
Max. 250

Zonder projectie
Max. 142
Max. 180
Max. 322

Mogelijke combinaties
Uw lezing of concert in de Kamermuziekzaal kan gecombineerd worden met Forum 6, Forum 7 of Foyer Parterre
voor onthaalkoffie, lunch, receptie of diner. Bij grote congressen in de Concertzaal kan de Kamermuziekzaal dienen
als grote break-out zaal. Afhankelijk van de beschikbaarheid of uw wens kan de grote inkomhal van het
Concertgebouw of een aparte inkom voor de Kamermuziekzaal gebruikt worden.

Catering
Catering in de Kamermuziekzaal is niet mogelijk. Daarvoor verwijzen we u graag naar de Foyer of Forum 6 & 7. Het
Concertgebouw heeft een samenwerkingsovereenkomst met 2 cateraars waaruit u een keuze kan maken:
• 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.

Parking
Onder het Concertgebouw bevindt zich Parking Centrum ’t Zand (1.434 plaatsen). Het Concertgebouw kan
uitrijtickets regelen zodat uw genodigden de parking niet zelf hoeven te betalen. Facturatie verloopt achteraf via
het Concertgebouw.

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

Prijzen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamermuziekzaal: ........................................................................................................................ € 1.950
Kamermuziekzaal + Forum 7: ...................................................................................................... € 2.250
Kamermuziekzaal + Forum 6: ...................................................................................................... € 2.600
Kamermuziekzaal + Forum 6 & 7: ................................................................................................. € 3.100
Kamermuziekzaal + Foyer Parterre voor catering en zonder standen: ....................................... € 2.700
Kamermuziekzaal + Forum 6 + Foyer Parterre voor catering en zonder standen: ...................... € 3.550
Kamermuziekzaal + Forum 6 & 7 + Foyer Parterre voor catering en zonder standen: ............... € 3.900
Kamermuziekzaal + Foyer voor catering en vanaf 1 tot maximum 5 standen ............................. € 2.900
Foyer Parterre voor catering en minstens 6 standen: ................................................................. € 1.450
Toeslag Foyer voor maximum 5 standen......................................................................................... € 200

Deze prijzen omvatten:
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik van de zaal tussen 09u en 24u, opbouw en afbouw inbegrepen
Congresopstelling met tafel voor sprekers, maximaal 8 vaste microfoons en aangepaste belichting
Projectiedoek en beamer 6.500 AnsiLumen
1 loge
Beschikbaarheid van maximaal 2 technici voor een periode van 10 uur, op- en afbouw inbegrepen
Basis verwarming en schoonmaak
Eventmanager van het Concertgebouw voor de duur van uw evenement

Voor extra diensten worden standaard volgende tarieven gehanteerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onthaalpersoneel, per persoon per uur, minimumprestatie van 3 uur ............................................ € 30
Bijkomend technisch personeel, per persoon per uur, minimumprestatie van 4 uur ...................... € 38
Podiumelement, per element van 2,44 m X 1,22 m ......................................................................... € 30
Extra zaalhuur na 24u tot maximum 2u ......................................................................................... € 440
Draadloze microfoons, per set van 2 .............................................................................................. € 110
Retourscherm voor spreker ............................................................................................................... € 50
Fond doek, witte gobelin, 10 m X 8 m, geplaatst achter scherm ................................................... € 600
Piano: vleugel Steinway B, 442 Hz ................................................................................................... € 450
Stembeurt piano van ma-za 08u-16u .............................................................................................. € 115
Stembeurt piano zo 08u-20u ........................................................................................................... € 158
Gebruik Studio 1 als break-out room .......................................................................................... € 1.080
Gebruik Studio 2 als break-out room ............................................................................................. € 650
Bloemen ................................................................................................. volgens aangepaste prijsofferte

Onthaal
Het onthaal is niet inbegrepen. Er dient steeds minimum 1 onthaalmedewerker voorzien te worden voor de duur
van het evenement. Bij gebruik van de grote inkomhal dient er eveneens permanentie voorzien te worden in de
inkomhal. Het Concertgebouw maakt hiervoor een planning en prijsberekening op. Afrekening gebeurt volgens de
uiteindelijke gewerkte uren. De opdracht van het voorziene onthaalpersoneel wordt bepaald in overleg tussen de
organisator en de eventmanager.

Rondleiding
Wenst u op dit moment 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.

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

