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Uw event op een unieke locatie 
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ENERGIEHUIS
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Van harte welkom in Schouwburg Kunstmin 
& Energiehuis...........................
 

Wij heten u van harte welkom in Schouwburg Kunstmin en het Energiehuis, twee prachtige locaties in Dordrecht, met een unieke 

uitstraling, centraal gelegen in Nederland. Voor elk evenement bieden wij een passende ambiance. Groot of klein, meerdere zalen 

of juist een intieme setting. Het is allemaal mogelijk. 

Robuust, stijlvol, 
industrieel.....................
 

De Schouwburg en het Energiehuis bieden voor elk denkbaar 

event een passende uitstraling. Van authentiek en stijlvol tot 

robuust en eigentijds. Wij maken uw evenement graag samen 

met u tot een groot succes. 

Kunstmin heeft bedrijfs-
leven veel te bieden .......................................
 

Met twee prominente locaties in de regio, ontmoetingsplekken 

voor ruim 75.000 bezoekers per jaar, is Kunstmin eveneens 

een aantrekkelijke partner voor het bedrijfsleven. Bedrijven 

die Kunstmin een warm hart toedragen, hebben zich verenigd 

in de Bedrijfsvrienden van Kunstmin. Bedrijfsvrienden hebben 

de gelegenheid hun eigen netwerk in de regio uit te breiden 

door de relaties die zij bij en rond Kunstmin opdoen. Ander-

zijds treden ze op als onze ambassadeurs. Het is een win-win 

situatie, waarbij het wederzijds belang voorop staat. 

Kunstmin nodigt bedrijven in de regio van harte uit zich aan 

te sluiten en kunst en cultuur te steunen. De bijdrage van de 

Bedrijfsvrienden maakt bijzondere programma’s mogelijk zoals 

de jaarlijks terugkerende kerstproductie voor de hele familie. 

Word ook Bedrijfsvriend van Kunstmin. Neem contact op via 

078 - 204 01 99 of bedrijfsvrienden@kunstmin.nl



4  EVENTS Kunstmin Kunstmin  EVENTS 5

Vergadering .........................
 

Zakelijk of ongedwongen. Informeel tot theatraal. Wij verzorgen 

uw congres of vergadering geheel naar uw wensen. Altijd gastvrij 

en steeds tot in de puntjes verzorgd. Onze professionele technici 

denken graag met u mee over de technische invulling, zoals belichting 

en geluidsversterking. Ook op culinair gebied zijn de mogelijkheden 

onbeperkt; van een koffieontvangst, uitgebreide borrel tot een 

informeel diner. Wij denken graag met u mee. 
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Bruiloften & Feesten ........................................
 

Wist u dat Schouwburg Kunstmin een erkende trouwlocatie is en alles heeft in huis heeft om uw feest tot een onvergetelijk moment 

te maken? Wilt u een spetterend feest of zoekt u een theatrale invulling? Wij bieden u talloze mogelijkheden voor een onvergetelijke 

dag en wij werken daarbij samen met de beste cateraars. Vertrouw uw mooiste dag aan ons toe en geniet van een zorgeloos feest 

bij Schouwburg Kunstmin met uw genodigden, familie en vrienden.

Uw uitvoering in 
de spotlights?...........................
Wat is er plezieriger dan uw voorstelling 

te spelen in een sfeervol theater of op 

een stoere locatie? Uw publiek neemt 

plaats op het pluche in de Grote Zaal of in 

een van onze andere sfeervolle zalen, en 

uw uitvoering wordt begeleid door onze 

professionele licht- en geluidstechnici. De 

kaartverkoop, plaatsaanwijzing en catering 

nemen wij u graag uit handen, zodat u zich 

optimaal kunt focussen op de opvoering 

van uw voorstelling of concert. 
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In het kort .....................
• 750 zitplaatsen  • Toneel 10 x 18 meter

• Geluids-, licht- en trekkenwand  • Klassieke inrichting

   installatie  • Lijsttheater

• Bijbehorende kleedkamers  • Laad- en los mogelijkheid

• Diner of receptie op toneel  • Gratis WIFI 

Grote Zaal 
Schouwburg Kunstmin..........................................
 

Schouwburg Kunstmin combineert stijl en intimiteit met 

de wow-factor en biedt voor elke zakelijke bijeenkomst 

een inspirerende omgeving. Dit prachtige, klassieke en 

tegelijkertijd eigentijds ingerichte pand vormt het ideale 

decor voor congressen, vergaderingen, feesten, tv-op-

names en productpresentaties. De multifunctionele 

theaterzalen en foyers bieden eindeloze mogelijkheden. 

Alle ruimtes zijn technisch uitstekend geoutilleerd.

Rondom de Grote Zaal zijn meerdere foyers met een 

bar die te gebruiken zijn voor een ontvangst, pauze of 

als breakout ruimte voor workshops. 

De Grote Zaal met sierlijke loges en ornamenten is riant 

en intiem tegelijk. U kunt de Grote Zaal boeken tot een 

maximum van 750 personen.
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Theatercafé.........................
 

Het sfeervolle, eigentijdse Theatercafé van 

Schouwburg Kunstmin heeft een gastvrije 

uitstraling. Het is gevestigd in de half-

ronde aanbouw die architect Sybold van 

Ravesteyn in de jaren dertig van de vorige 

eeuw aan de Schouwburg toevoegde. 

Het café is rondom voorzien van ramen 

waardoor de ruimte licht en ruimtelijk is. 

Blikvangers zijn onder meer de vloer, het 

strokenparket in verschillende tinten, de 

moderne witte bar en de thonetstoelen in 

pasteltinten.

In het kort.....................
• 178 personen (tribune) • Blindering

• 300 personen (zonder tribune) • Toneel 8 x 13 meter

• Inschuifbare tribune  • Daglicht

• 225 vierkante meter • Gratis WIFI

• Geluids-, licht- en trekkenwand 

   installatie

Kleine Zaal 
Schouwburg Kunstmin..........................................
 

De Kleine Zaal is uitermate geschikt voor uw congres, 

productpresentatie, vergadering of receptie. De zaal is 

voorzien van ramen die desgewenst geblindeerd kunnen 

worden. De tribune biedt plaats aan 170 personen en is 

bovendien inschuifbaar en meerdere denkbare opstel-

lingen zijn mogelijk. Door het inschuiven van de tribune 

ontstaat een zaal met een oppervlakte van 225 vierkante 

meter. Een mobiele bar maakt de zaal zeer eveneens 

geschikt voor uw feest met een band of DJ. De Kleine 

Zaal beschikt over alle technische faciliteiten voor een 

zeer geslaagd event. 

Verheul foyer...........................
 

De Verheul foyer is een passende ambiance voor uw  

vergadering of bijeenkomst voor een gezelschap tot  

aan 35 personen. Maar ook ideaal voor een exclusief  

onthaal van gasten voorafgaand aan een voorstelling  

of evenement. Kenmerkend zijn het eigentijdse interieur, 

vormgegeven door Studio Makkink & Bey, en het foto-

werk van de Rotterdamse fotograaf en Zilveren Camera 

winnaar Lenny Oosterwijk.

Foyers
Schouwburg Kunstmin............................................
 

Rondom de Grote en Kleine Zaal zijn meerdere foyers die te gebruiken voor ontvangst, als pauze- of borrelruimte of als breakout ruimte 

tijdens een bijeenkomst. Zo beschikt Kunstmin over de Balconfoyerr, de foyer beneden en de Verheul foyer waar kleinere groepen een 

workshop of sessie kunnen volgen. 
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In het kort .....................
• Plenair: 275 personen • Toneel 10 x 16 meter 

• Feest: 520 personen  • Geluids- en lichtinstallatie

• Flexibele tribune  • Industriële uitstraling

Machine 3 
Energiehuis......................
 

Deze stoere en industriële zaal is ons paradepaard. De 

grote raampartijen, die desgewenst geblindeerd kunnen 

worden, geven Machine 3 een unieke uitstraling. De zaal 

is uitermate geschikt voor een congres, productpresen-

tatie of seminar. De tribune geeft goed zicht op de 

toneelvloer. Mede dankzij de inschuifbare tribune 

bestaan er talloze mogelijkheden voor het gebruik 

van de zaal. Het plaatsen van een bar maakt de zaal 

zeer geschikt voor een feest, receptie of borrel. Na het 

inschuiven van de 275 tribuneplaatsen, ontstaat er een 

vloer voor ruim 500 gasten.
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Ketel1 - Energiehuis..........................................
 

De multifunctionele Ketel 1 heeft een industriële, impo-

sante en eigenzinnige uitstraling. De zaal is voorzien van 

grote ramen waardoor er natuurlijk daglicht binnenvalt. 

De ramen zijn tevens te verduisteren, wat de intimiteit 

versterkt. De tribune biedt plaats aan 150 gasten en is 

bovendien inschuifbaar waardoor er een ruimte ontstaat 

voor bijvoorbeeld een feest. Vanwege de fantastische 

akoestiek is Ketel 1 geschikt voor een verscheidenheid 

aan evenementen. Ketel 1 is bovendien te koppelen aan 

het prachtige, hoge en hippe Grand Café Khotinsky. 

In het kort .....................
• 150 personen (tribune)  • 200 personen (feest) 

• 100 personen (zittend diner)  • Toneel 7 x 12 meter

• 192 vierkante meter inschuifbare  • Geluids- en lichtinstallatie      

   tribune • Daglicht 



Schouwburg Kunstmin
Sint Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht

Energiehuis
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

..................................................

KUNSTMIN.NL

Uw event in
de hoofdrol

Neem contact met ons op 
voor meer informatie en 
een vrijblijvende offerte. 
www.kunstmin.nl/events

078 – 204 01 99

events@kunstmin.nl


