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Hét decor voor uw evenement

De muren hebben jaren lang geluisterd naar grootheden
uit de muziekwereld, de planken zijn getuige geweest van
ontelbare premières, ontroering en hilariteit. De toekomst is
naar Musis gebracht met de komst van de nieuwe Parkzaal en
de applausserenades van de vele premières klinken voort in
alle hoeken van het Stadstheater. Iedere m2 ademt cultuur.

Welkom bij Musis & Stadstheater Arnhem
Hét decor voor uw evenement!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twee locaties in hartje Arnhem
Groen én in het groen!
Historie en toekomst
Van groots (3000 pers.) tot intiem (25 pers.)
Unieke ontmoetingsplaatsen
Nieuwe, multifunctionele concertzaal met unieke glazen wand
achter podium die open kan
Backstage-mogelijkheden
Parkeergarage voor de deur
Bus- en treinstation op loopafstand
(h)eerlijke catering met oneindige variaties

Uw congres, bedrijfsfeest of complete andere creatieve invulling in Musis of het Stadstheater?
Neem contact op met de afdeling Evenementen voor meer informatie.
Wij zijn open: dus we nemen graag live een kijkje met u voor de mogelijkheden!
Afdeling Evenementen
026-3720 710
evenementen@musisenstadstheater.nl
musisenstadstheater.nl

The floor is yours!
Musis is groot en groots, maar ook dichtbij en midden in het groen.
Uw evenement in één van onze zalen of foyers? We vertellen u graag meer over de mogelijkheden!

PARKZAAL
Groots, nieuw, icoon, groen. De Parkzaal: direct gelegen
aan het Lauwersgrachtpark waar u op uitkijkt dankzij
de unieke glazen schuifpui achter het podium. Binnen
no-time van dampend dancefeest tot groot pianoconcert,
bedrijfsfeest, congres of modeshow, wij draaien ons hand
er niet voor om. De Parkzaal kent oneindige mogelijkheden,
heeft vier ingebouwde bars en is een nieuw, bijzonder icoon
van Arnhem.
® Capaciteit: 1016 zitplaatsen , 1700 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 8.

MUZENZAAL
De historie is in oude luister hersteld, de Muzenzaal,
onderdeel van ’s lands eerste concertgebouw, heropende
in januari 2018. Een klassieke uitstraling met hedendaags
comfort. De groten der aarde reizen jaarlijks af naar Arnhem
om in deze zaal concerten te geven. De zaal kan zowel
groots als intiem ingericht worden. Van presentatie tot beurs
en van feest tot intiem diner op het podium waarbij de zaal
uw decor is. Wij tonen u graag de mogelijkheden!
® Capaciteit: 752 zitplaatsen, 900 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 8.
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BALKONZAAL
Zachte kleurcontrasten, klassieke ornamenten in moderne
stijl in een warme sfeer. Vanuit deze zaal bent u zo op het
balkon van de Muzenzaal.
® Capaciteit: 120 zitplaatsen, 160 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 8.

VAN
BEINUMZAAL
JUBILEUMZAAL
Eervol hersteld: de Van
Beinumzaal.
Deze
bevindt
jubileumzaal.
Deze
zaalzaal
bevindt
zich op
zich
op de begane
grond
vanenMusis
enaan
grenst
de
de begane
grond van
Musis
grenst
de aan
Muzenzaal.
Muzenzaal.
of intieme concertzaal
voor een
VergaderingVergadering
of intieme concertzaal
voor een conferentie?
conferentie?
Wij zorgen ervoor!
Wij zorgen ervoor!
® Capaciteit: 80 zitplaatsen, 100 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 8.

PARKFOYER
Een multifunctionele sfeervolle ruimte midden in het
groen door het aangrenzende Lauwersgrachtpark.
Met openslaande glazen deuren voor in de zomer.
® Capaciteit: 130 zitplaatsen, 260 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 8.

MUZENFOYER
Een lichte ruimte waarin de klassieke ornamenten uit de
Muzenzaal zijn doorgetrokken. Direct naast de Muzenzaal
en de Van
Beinumzaal.
Jubileumzaal.
® Capaciteit: 50 zitplaatsen, 200 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 8.

MAAR HEEL MUSIS IS TE HUUR…
De kleedkamers induiken voor brainstorms of
deelpresentaties? Een kijkje achter de schermen nemen in
Musis? Een muzikant in de ontvangstfoyer voor uw gasten
of misschien wel dineren in de artiestenfoyer! Goede
ideeën, nieuwe concepten en creatieve ontwikkelingen
komen nu eenmaal beter tot stand op een unieke locatie.
Wij nemen graag alle mogelijkheden met u door!

SINGELFOYER
And then… there was light! In de Singelfoyer is het aan
alle kanten open en licht met mooie uitzichten over de
stad. Deze foyer bevindt zich op de eerste verdieping van
Musis en heeft een eigen bar. Door de openheid is er een
verbinding met de centrale hal en directe entree naar het
balkon van de Parkzaal en de Muzenzaal.
® Capaciteit: 120 zitplaatsen, 200 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 8.

FROMBERGFOYER
PROMENOIR
Frombergfoyer
is gelegen
optweede
de tweede
verdieping
De Promenoir
is gelegen
op de
verdieping
van
van Musis.
intieme
die direct
grenst
het balkon
Musis.
Een Een
intieme
zaalzaal
die direct
grenst
aan aan
het balkon
van
vanMuzenzaal.
de Muzenzaal.
de
® Capaciteit: 80 zitplaatsen, 100 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 8.
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In al onze ruimten zijn de mogelijkheden m.b.t. licht,
techniek en catering enorm uitgebreid. Neem gerust
contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken!
Afdeling Evenementen
026-3720 710
evenementen@musisenstadstheater.nl
musisenstadstheater.nl

Stadstheater Spots on, lights off
Neem plaats in koninklijk blauw, welkom in Stadstheater Arnhem.
Uw evenement in één van onze zalen of foyers? We vertellen u graag meer over de mogelijkheden!

GROTE ZAAL
In de Grote Zaal zetelt u in koninklijk blauw. Ruim 700 stoelen
en geschikt voor activiteiten waarbij veel theater- en of
presentatietechniek nodig is. De zaal is voorzien van een
groot podium met bijbehorende licht- en geluidfaciliteiten.
Diezelfde sfeervolle zaal kan ook de achtergrond zijn van uw
netwerkevenement of bedrijfsfeest, wanneer u het podium
inricht naar eigen wens.
® Capaciteit: 735 zitplaatsen
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 9.

KLEINE ZAAL
Beneden vindt u de Kleine Zaal. Een vlakke vloerzaal met
200 stoelen. De tribune is inklapbaar waardoor de zaal ook
heel goed in te zetten is als diner- of feestlocatie.
® Capaciteit: 200 zitplaatsen, 150 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 9.
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CAFÉ FOYER
Direct gelegen aan de Kleine Zaal: een gezellige ruimte
met een vaste bar en eigen garderobe.
® Capaciteit: 50 zitplaatsen, 80 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 9.

FENIKSFOYER
De hoge, lichte ruimte heeft nog al haar authentieke
elementen: de houten vloer, muurschilderingen, koperen
bar en de in het glas op u neerkijkende feniks waaraan de
ruimte haar naam te danken heeft.
® Capaciteit: 60 zitplaatsen, 150 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 9.

GROTE FOYER
De naam verraadt het al: deze foyer is bijzonder ruim
opgezet. De foyer heeft een vaste bar, scherm voor
presentaties, authentieke elementen en een retro-uitstraling
door ronde lampen en het karakteristieke plafond.
® Capaciteit: 100 zitplaatsen, 200 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 9.

EVENEMENT BACKSTAGE?
Deelbrainstorms of dinervergaderingen in de ruimten
waar Huub Stapel, Introdans, Theo Maassen en
Toneelgroep Oostpool zich voorbereiden op hun
Arnhemse avond? Ook in het Stadstheater is backstage
van alles mogelijk! Wij denken graag met u mee of
compleet voor u!
In al onze ruimten zijn de mogelijkheden m.b.t. licht,
techniek en catering enorm uitgebreid. Neem gerust
contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken!
Afdeling Evenementen
026-3720 710
evenementen@musisenstadstheater.nl
musisenstadsthetater.nl

2 E BALKON FOYER
Hoog in het theater en een hoge mate van privacy. Met een
bar biedt deze middelgrote foyer veel mogelijkheden voor
uw evenement!
® Capaciteit: 50 zitplaatsen, 80 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 9.

SALON
Op zoek naar een kleine ruimte die voldoende privacy
biedt voor een vergadering of brainstorm? Dan vertellen
we u over een van de best bewaarde geheimen van het
Stadstheater: de Salon. Uiteraard zijn ook hier weer veel
mogelijkheden m.b.t. lunch of diner!
® Capaciteit: 30 zitplaatsen, 60 staanplaatsen.
Zie voor mogelijke opstellingen pagina 9.
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Smaakt het naar meer?

Bij ons kríjgt u meer! Bij ieder evenement hoort een specifieke smaak.
Van burgers tot oesters en van een wijnproeverij tot een tapasbuffet, in overleg met
u kijken we naar de mogelijkheden. Onze catering is (h)eerlijk, wij werken met zoveel
mogelijk biologische producten en bij voorkeur met lokale leveranciers!
De mogelijkheden zijn oneindig en divers!
Afdeling Evenementen
026-3720 710
evenementen@musisenstadstheater.nl
musisenstadstheater.nl
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Opstelling en zalencapaciteit

Theater

Cabaret

Carre

Diner

Receptie

Schoolopstelling

Feestavond

Muzenzaal inclusief balkon

752

—

—

—

—

—

—

Muzenzaal

504

250

50

270

475

260

918

Podium Muzenzaal

100

75

40

80

90

—

—

Balkonzaal

120

90

30

70

120

70

—

Van
Beinumzaal
Jubileumzaal

80

60

20

60

100

60

—

Frombergfoyer
Promenoir

80

50

20

50

100

—

—

Muzenfoyer

80

50

20

50

100

—

—

Parkzaal inclusief balkon

1016

—

—

—

—

—

—

Parkzaal

725

300

70

350

550

—

1710

Parkzaal podium

150

80

30

100

125

—

—

Parkfoyer

130

100

—

200

260

—

—

Singelfoyer

50

—

—

120

200

—

—

Ontvangstfoyer

—

—

—

200

315

—

—

Artiestenfoyer beneden

40

—

20

80

60

—

—

Artiestenfoyer boven

—

—

—

15

70

—

—

Indeling

Bovengenoemde aantallen zijn indicatief.
Afhankelijk van de specifieke wensen kunnen de exacte aantallen per zaal bepaald worden.
* vloeroppervlak speelruimte is 14x8. Tribune kan helemaal ingeschoven worden. Dan wordt het speeloppervlak 14x13.
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Stadstheater

Opstelling en zalencapaciteit

Theater

Cabaret

Carre

Diner

Receptie

Grote Zaal met balkons

735

—

—

—

—

Grote Zaal zonder balkons

388

—

—

—

—

Grote Zaal 1e balkon

114

—

—

—

—

Grote Zaal 2e balkon

233

—

—

—

—

Podium Grote Zaal

150

100

40

150

200

Kleine Zaal*

200

—

30

100

150

Grote foyer

100

70

30

80

250

Café foyer

—

—

—

50

80

Feniks foyer

60

50

30

60

150

2e balkonfoyer

50

40

20

30

80

De Salon

30

15

20

—

—

Artiestenfoyer

—

—

20

—

—

Indeling

Bovengenoemde aantallen zijn indicatief.
Afhankelijk van de specifieke wensen kunnen de exacte aantallen per zaal bepaald worden.
* vloeroppervlak speelruimte is 14x8. Tribune kan helemaal ingeschoven worden. Dan wordt het speeloppervlak 14x13.
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