Forum 6 & 7 - 2021
Forum 6
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.
Forum 6 is een ideale locatie voor een huwelijksfeest of privé-feest met uitzicht op de romantische Brugse
binnenstad.

Forum 7
Het dakterras is gelegen op de bovenste verdieping van de Lantaarntoren. Vanaf dit hoogste punt kunt u genieten
van het unieke uitzicht op de historische kern van werelderfgoedstad Brugge tot aan de kust. Het is een
uitstekende zaal voor recepties en exclusieve walking dinners.
Forum 7 is standaard voorzien van hoge statafels en barkrukken. Voor een ombouw naar een andere opstelling
wordt € 150 gerekend.

Capaciteit
Receptie
Walking Dinner
Zittend Diner

Forum 6
Max. 270
Max. 200
Max. 180

Forum 7
Max. 70
Max. 50
Max. 40

Afhankelijk van het concept en de opstelling van uw event, kan bovenstaande capaciteit minder zijn. Bij gebruik
van de dansvloer vermindert de capaciteit met 20 personen.

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
• Gebruik Forum 7 .............................................................................................................................. € 800
• Gecombineerd gebruik Forum 6 en 7 ...........................................................................................€ 1.710
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
Gebruik van Forum 6/7 na 24u, tot max. 2u ................................................................................... € 450
Gebruik van Forum 6/7 na 24u, tot max. 3u ................................................................................... € 900
Gebruik van Forum 6/7 na 24u, tot max. 4u ................................................................................ € 1.250
Dansvloer, inclusief plaatsing .......................................................................................................... € 150
LED-scherm ...................................................................................................................................... € 150
Ombouw standaardopstelling Forum 7 ........................................................................................... € 150
Op- of afbouwdag ............................................................................................................................ € 850

Muziek
Volgens de VLAREM-milieuwetgeving is muziek op Forum 6 toegelaten tot maximum 85 dB(A) gemeten over 15
minuten. Dansfeesten met DJ zijn mogelijk: de DJ dient zijn mengpaneel aan te sluiten op onze versterker met XLRkabels die hij zelf meebrengt. De DJ dient ook eigen licht mee te brengen. Elektronisch versterkte live-bands en
fuiven worden niet toegelaten op Forum 6. Voor Forum 7 is er geen toestemming voor livemuziek of dansfeest.

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 zalen virtueel te bekijken? Dat kan! Klik op Forum 6 of Forum 7 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

