
VERHUUR INFORMATIE

AFDELING SALES 020-311 39 33
SALES@BIJLMERPARKTHEATER.NL 

WWW.BIJLMERPARKTHEATER.NL
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Take the floor. it’s yours.

The price is right

Create your space

Whatever your appetite

That’s what they said

How to get (t)here
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Geluidsapparatuur

Projectie apparatuur

Meubilair

Overig

Personeel (per uur)

Zaal specificaties

Referenties

Bus

Metro

Trein

Looproute vanaf station Bijlmer Arena

Auto

Parkeergarages in de buurt

INHOUDSOPGAVE
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Het Bijlmer Parktheater is al bijna tien jaar hét 
professionele podium voor dans, theater, cabaret 
en muziek in Amsterdam Zuidoost. Jong talent 
krijgt er de gelegenheid zich te ontwikkelen. 
Het theater is professioneel, gastvrij, intiem, 
levendig en community-based. Een plek waar 
iedereen zichthuis voelt! Het Bijlmer Parktheater 
noemt zich met trots het Theater van het nieuwe 
Nederland. Maar het Bijlmer Parktheater is naast 
een kleurrijk theater voor uw voorstellingen en 
culturele activiteiten ook een inspirerende locatie 
voor andere evenementen; onze verschillende 
zalen bieden tal van mogelijkheden op maat. Een 
combinatie met buitenactiviteiten is heel goed 
mogelijk vanwege de ligging aan het Nelson 
Mandelapark en het Anton de Komplein.

Mogelijkheden
Wij zijn uw partner voor bedrijfsevenementen 
van klein tot groot. Denk aan een vergadering, 
filmvertoning, borrel of congres. De theaterzaal, de 
foyer, onze drie ruime studio’s en de vergaderzaal 
bieden gezamenlijk ruimte aan groepen tot 300 
personen. Onze ruimtes zijn vanzelfsprekend ook 
allemaal individueel te huur. Door onze expertise 
op het gebied van educatie en talentontwikkeling 
hebben wij ook alles in huis voor een geslaagde 
teambuildingsdag naar wens met trainingen, 
workshops en/of entertainment.

Voorzieningen op maat
Wij hebben alle theater technische voorzieningen 
die u van een professioneel theater mag 
verwachten, met een vaste technische ploeg 
en een floormanager om van uw evenement 
een succes te maken. Daarbij bieden wij een 
gevarieerd aanbod aan cateringmogelijkheden. 
Het Bijlmer Parktheater verzorgt lunches, hapjes 
en dinerbuffetten. Op aanvraag bieden wij 
gerechten uit alle windstreken.

TAKE THE FLOOR. IT’S YOURS.
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Ruimte

Theaterzaal

Theaterzaal + zijtribunes

Studio 1

Studio 2

Studio 3

Vergaderzaal

Foyer

Afmeting

96 m2 

96 m2 

101 m2

101 m2

76 m2

33 m2

200 m2

Max. aantal 

zitplaatsen

162

230

60

40

30

15

Max. aantal 

staanplaatsen

n.v.t.

n.v.t.  

80

80

60

175

Minimale 

afname

4 uur

4 uur 

2 uur 

2 uur

2 uur

2 uur

Commercieel 

tarief

€195,-

€195,- 

+ 1x toeslag €129,-

€53,-

€47,-

€45,-

€39,-

€195,-

Cultureel tarief

€136,50,-

€136,50,- 

+ 1x toeslag €129,-

€39,-

€33,-

€28,-

€30,-

€136,50

THE PRICE IS RIGHT
ZAALVERHUUR
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Geluidsapparatuur

Licht- en geluidsinstallatie Theaterzaal         €150,-

Geluidsinstallatie studio met 2 microfoons studio       €25,-

Microfoon           €25,-

Headset           €100,-

Gitaarversterker, Fender Mustang III V2        € 25,-

Basversterker, Gallien & Krueger         €25,-

Projectie apparatuur

Beamer 5500L, op horizondoek          €60,-

Beamer 3500L, studio 1         €40,-

Beamer 3500L, studio 2         €40,-

Beamer 2500L, studio 3         €40,-

Projectiescherm 3x4m          €45,-

Meubilair

Statafel afgerokt          €21,-

Stoel           €2,-

Tafel, 1.40 x 0.70 cm          €6,-

Tafelkleden           €3.50

Barkruk           €6,50

Barkruk (houten)          €6,50

Overig

Rookmachine          €49,-

Podiumdelen 1x2m, per stuk  (20,40,60,80,100 cm hoog)       €15,-

Piano (elektrisch), Yamaha Clavinova        €50,-

Vleugel inclusief stemmen         €450,-

Zijtribune 2x34 stoelen          €129,-

Afzetpaal met koord          €21,-

Flipover           €17,50

Katheder           €27,-

Rode loper (buiten)          € 25,-

Catering standplaats          €75,-

Kopie, A-4 per stuk          €0,10

Administratie- en verwerkingskosten per geprinte kaart       €1,-

OVERIGE VERHUUR 

Personeel (per uur)

Techniek           €43,-

Floormanager          €43,-

Kassamedewerker (minimaal 3 uur)        €25,-

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Over de huurcomponent wordt géén BTW geheven. Prijswijzingen en drukfouten voorbehouden. 

Bij een openbare activiteit met kaartverkoop via het Bijlmer Parktheater is genoemde prijs inclusief standaard plaatsing op de website 

onder voorwaarde dat duidelijk beeldmateriaal en tekst wordt aangeleverd. Eventueel noodzakelijke redactie door de afdeling PR 

of publiciteitswensen zijn op verzoek mogelijk tegen meerprijs. Voor kaartverkoop wordt € 1,- aan administratiekosten per geprinte  

kaart in rekening gebracht. Voor aanvullende technische voorzieningen of specifieke wensen kunt u contact opnemen met sales@

bijlmerparktheater.nl
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Hieronder staat de plattegrond van de zalen. 
De theaterzaal heeft 162 zitplaatsen op de 
centrale tribune en twee maal 34 zitplaatsen op 
de zijtribunes. De zijtribunes zijn standaard 
ingeklapt en op verzoek beschikbaar.

 Het podium is op straatniveau en 11,8 m breed, 
8 m diep en 7,40 m hoog tot de brug.

De laad en los deur is 2,4 m breed en 3 m hoog en 
komt direct uit op het achtertoneel.

CREATE YOUR SPACE
ZAAL SPECIFICATIES

Voor specifieke informatie over de overige zalen, onze voorwaarden en technische specificaties 
verwijzen wij u naar onze website:

Verhuur -  www.bijlmerparktheater.nl/verhuur
Technisch specificaties - www.bijlmerparktheater.nl/techniek
Algemene voorwaarden - www.bijlmerparktheater.nl/algemene-voorwaarden
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Het Bijlmer Parktheater biedt een gevarieerd 
aanbod aan cateringmogelijkheden. Wij verzorgen 
lunches, hapjes en dinerbuffetten voor kleine en 
grote gezelschappen en op aanvraag bieden wij 
gerechten uit alle windstreken.  Wij werken zoveel 
mogelijk met dagverse, biologische en duurzame 
producten. Zo houden wij bij het samenstellen van 
uw menu rekening met eventuele speciale wensen 
van u of uw gasten. Diverse supplementen zijn 
mogelijk naar uw wens.
Wij denken graag met u mee!

Lunches minimale afname 10 personen, diners 
minimaal 20 personen en hapjes minimaal 60 
stuks.

WHATEVER YOUR APPETITE
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“Bedankt! Door jullie is de wereld een stuk mooier

geworden!”

Directeur MZO, 
Marco de Souza 

“Namens Rotary Club Amsterdam-Arena wil ik

jullie hartelijk bedanken voor de mooie avond die

we met elkaar ‘gezet’ hebben. Een programma met 

afwisseling, kwaliteit en een inhoudelijke verbinding rond het 

onderwerp ‘talent’; en dat alles met een Caribische twist.”

Directeur CBK,

Annet Zondervan

“Wij kijken terug op een geslaagde ledenborrel.

Het was een sfeervolle avond waarbij de VAZOleden echt 

onder de indruk waren van het Bijlmer Parktheater.”

Directeur VAZO,

Huib van Santen 

“Het was fijn te merken dat de medewerkers van het theater 

hun best deden om mee te denken om zo bij te dragen aan het 

succes van het TV programma In Goed Gezelschap’.”

TV Producent

Meyer Media / VARA

THAT’S WHAT THEY SAID
REFERENTIES
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Bus
Op drie minuten loopafstand van het theater ligt 
bushalte Anton de Komplein. Stadsbussen die
langs deze halte rijden zijn lijn 41 (richting 
Gaasperplas), lijn 47 (richting Station Holendrecht) 
en lijn 66 (richting IJburg).

Metro
Het dichtstbijzijnde metrostation is Bijlmer Arena. 
Metrolijnen die langs dit station komen zijn lijn
50 (Isolatorweg / Gein) en lijn 54 (Centraal Station 
/ Gein).

Trein
Het dichtstbijzijnde treinstation is Bijlmer Arena. 
Ga naar de NS website voor actuele
treininformatie.

Looproute vanaf station Bijlmer Arena
Vanaf station Amsterdam Bijlmer Arena loopt u via 
winkelcentrum de Amsterdamse Poort
in ongeveer een kwartier naar het Bijlmer 
Parktheater. Op de groene borden is het Bijlmer
Parktheater aangegeven. Het eerste plein in de 
Amsterdamse Poort is het grote Bijlmerplein. 
Steek dit plein over en ga links of rechts tussen 
de winkels door naar het kleine Bijlmerplein. 
Loop langs de KFC en vervolgens onder het 
viaduct door naar het Anton de Komplein. Aan 
de rechterkant van het plein vindt u het Bijlmer 
Sportcentrum en het politiebureau. Loop tussen 
deze twee gebouwen door en recht voor u treft u 
het Bijlmer Parktheater aan.

HOW TO GET (T)HERE

Auto
Ons theater beschikt over twee 
invalidenparkeerplaatsen. Afgezien van deze 
plaatsen zijn er aan de voorzijde van het gebouw 
géén parkeerfaciliteiten voor theaterbezoekers. 
Bezoekers die toch hun auto voor het theater 
parkeren lopen het risico op een parkeerboete.

Parkeergarages in de buurt
QPARK - P23
Bijlmerplein 700
1102 DZ Amsterdam

QPARK - P24
Flierbosdreef
1102 DZ Amsterdam

Een alternatieve locatie waar u kunt parkeren is de 
Pikoletstraat (1102 SJ). Vanuit deze straat ligt
ons theater aan de andere kant van de loop/
fietsbrug, op één minuut loopafstand.
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Neem contact op met de afdeling Sales van het 
Bijlmer Parktheater voor een offerte op maat! Wij 
helpen u graag verder met uw specifieke wensen. 

Bel met de afdeling Sales via 020 311 39 33 of 
stuur een mail naar sales@bijlmerparktheater.nl. 

CONTACT



WWW.BIJLMERPARKTHEATER.NL | ANTON DE KOMPLEIN 240, AMSTERDAM ZUIDOOST | 020-3113933 


