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Informatie Grote Zaal
Algemeen
Zaalcapaciteit:
Voorzien van:
Verdieping:

1300 gasten staand
725 stoelen (494 begane grond, 191 op 1e balkon, 40 op 2e balkon)
2 grote kleedkamers zonder daglicht, 4 solistenkamers met uitzicht over het IJ
0+

Afmetingen Grote Zaal
Zaalgrootte:
30m x 20m
Zaalhoogte:
Tot aan lichtbrug 10 m
Podium:
20m x 9,75m (diepte)
LED wand Grote Zaal
De Grote Zaal beschikt over een LED wand rondom. Deze wand kunt u in alle gewenste kleuren uitlichten. Gebruik
van de LED wand in één kleur, is bij de zaalhuur inbegrepen. U kunt er ook voor kiezen de LED wand te
programmeren. Hier zijn extra kosten aan verbonden en dit wordt bediend door een lichttechnicus.
Vloerdelen: vlak of getrapt
In overleg kan het podium groter gemaakt worden door aan de achterkant de hef wand omhoog te doen. Het
podium is dan 20m x 15m. De vloer staat getrapt, zodat zichtlijnen optimaal zijn. De zaal kan echter ook vlak
gemaakt worden, de vloer is beweegbaar. Alle stoelen kunnen binnen 10 minuten uit de zaal worden gehaald. De
vloer kan op podiumhoogte worden gebracht, waardoor een vlakke zaalvloer ontstaat van 30m x 20m.
Ook kan een alternatieve opstelling worden geplaatst, zoals een catwalk opstelling, Lagerhuis opstelling of carré
opstelling.
Hijsinstallatie
3 trekken aan achterkant podium (19m).
Alle trekken zijn elektrisch. Trekbelasting: gelijkmatig max. 500kg, puntbelasting max. 40kg (WLLT).
In overleg zijn er diverse vormen van afstopping (gordijnen ect) mogelijk.
Er zijn 24 elektrische kettingtakels, gelijkmatig verdeeld over de zaal. Belasting per takel is max. 500kg (WLLT).
Gebruik van de hijsinstallatie kan alleen worden gedaan door eigen technici.
Geluid - Zaalakoestiek
Het Muziekgebouw beschikt over een systeem met beweegbare plafonddelen waarmee de nagalmtijd in de zaal
ingesteld kan worden tussen ongeveer 1,7 en 2,4 seconden.
Slechthorendeninstallatie
Sennheiser infrarood installatie.
Licht
Lichtbrug boven podium en zaal (10m hoog).
Grid boven zijpodium rechts en links (7m hoog).
Projectie
1x Panasonic PT-RZ970 DLP projector 10.000 ANSI lumen
1x opzicht scherm 8m x 4,5m (16:9)
Video-aansluitingen: HDMI, SDI op podium rechts.
Op podium links, FOH en in regiecabine bevinden zich BNC aansluitingen die op podium rechts patchbaar zijn.
Zie voor alle aanwezige technische middelen & zaalplattegronden:
https://www.muziekgebouw.nl/informatie/technical%20information
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Plattegronden Grote Zaal
Standaardopstelling:

Leeg:
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Informatie Entreehal, Foyerdeck 1 en 2
Entreehal
Algemeen
Zaalcapaciteit:
Garderobe:
Voorzien van:
Verdieping:

725 gasten staand
Capaciteit voor 900 jassen
Aantal hangers met nummer: 918
Kassa’s en twee registratiebalies
0

Afmetingen Entreehal
Zaalgrootte:
410m2
Zaalhoogte:
22m tot aan de roostervloer

Foyerdeck 1
Algemeen
Zaalcapaciteit:
Voorzien van:
Verdieping:

200 gasten staand
1 vaste bar (l) 540cm x (b) 235,5cm x (h) 120cm
1

Afmetingen Foyerdeck 1
Zaalgrootte:
190m2
Zaalhoogte:
17m tot aan de roostervloer

Foyerdeck 2
Algemeen
Zaalcapaciteit:
Verdieping:

80 gasten staand
2

Afmetingen Foyerdeck 2
Zaalgrootte:
140m2
Zaalhoogte:
2,5m tot aan Foyerdeck 3

5

Plattegrond Entreehal
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Plattegronden Foyerdeck 1 en 2
Foyerdeck 1

Foyerdeck 2
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Informatie Kleine Zaal en Foyerdeck 3
Kleine Zaal
Algemeen
Zaalcapaciteit:
Voorzien van:
Verdieping:

150 gasten staand
120 stoelen
1 kleine kleedkamer met douche, wastafel en toilet
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Afmetingen Kleine Zaal
Zaalgrootte:
144m2
Zaalhoogte:
5m
Podium:
(l) 5m x (b) 2m x (h) 40cm
Opstelling
Het podium is niet vast, dus de grootte en hoogte kan worden aangepast aan uw wensen. NB: Dit gaat ten koste
van zaalstoelen.
De stoelen staan standaard in de breedte van de zaal opgesteld. Er is geen tribune.
Hijsinstallatie/afstopping
Er is geen hijsinstallatie aanwezig.
De zaal kan d.m.v. gordijnen aan een rail (nachtblauw) rondom dichtgemaakt worden.
Aan de westkant (de lange kant) van de zaal bevindt zich een glazen schuifwand. Deze wand kan in het geheel
worden geopend, zodat samen met Foyerdeck 3 een grote ruimte ontstaat.
Projectie
1 x Panasonic PT-DZ570EJ DLP-projector 4000 ANSI lumen.
1 x Opzichtscherm 4,4 m x 2,48 m, aan achterkant podium.

Foyerdeck 3
Algemeen
Zaalcapaciteit:
Voorzien van:
Verdieping:

120 gasten staand
1 vaste bar (l) 270cm x (b) 234cm x (h) 120cm
3

Afmetingen Foyerdeck 3
Zaalgrootte:
120m2
Zaalhoogte:
9,5m tot aan de roostervloer
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Plattegrond Kleine Zaal en Foyerdeck 3
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Informatie Atrium, Atriumzaal en Atriumkamer
Atrium
Algemeen
Zaalcapaciteit:
Verdieping:
Overig:

Afmetingen Atrium
Zaalgrootte:
Zaalhoogte:

400 gasten staand
2
Het Atrium heeft een aparte ingang via de voetbrug.
In het Atrium bevinden zich de Atriumzaal en de Atriumkamer.

500m2
12m tot aan het roostervloer

Atriumzaal
Algemeen
Zaalcapaciteit:
Voorzien van:

Verdieping:

150 gasten staand
120 stoelen
4 break out ruimtes aan weerszijden voor 15 – 20 personen
Beamer Panasonic PT-DZ570EJ DLP-projector, resolutie 1920x1080, 4000 ANSI lumen
Een opzicht rolscherm van 240cm x 135cm
2

Afmetingen Atriumzaal
Zaalgrootte:
12m x 11m (excl. afmeting break out ruimtes)
Zaalhoogte:
3m
Podium:
(l) 2,4m x (b) 4,9m x (h) 20cm. Het podium is vast.
Break out ruimtes:
Twee ruimtes links (l) 5,5m x (b) 3,2m
Twee ruimtes rechts (l) 5,5m x (b) 3,8m

Atriumkamer
Algemeen
Zaalcapaciteit:
Voorzien van:
Verdieping:

20 gasten zittend
Grote ovalen modulaire bamboetafel. Twee x 3m x 1m. 2 halve rondes van 2m x 1m.
2

Afmetingen Atriumkamer
Zaalgrootte:
7,3m x 3,3m
Zaalhoogte:
3m
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Plattegrond Atrium
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Plattegrond Atriumzaal

5,5m

5,5m

3,8m

12m

Podium / Stage
2,43 (w) x 4,9 (l) x 0,2(h) m

11m

3,2m

5,5m

5,5m

Max cap: 120

ATRIUMZAAL
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Plattegrond Atriumkamer
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Informatie Studio 1, 2 en 3
Het Muziekgebouw beschikt over 3 studio’s annex repetitieruimtes. De studio’s bevinden zich op de begane grond
in het backstage gedeelte van het gebouw. Het is alleen mogelijk de studio’s te gebruiken als ruimte voor
parallelsessies of workshops als onderdeel van een congres.
Studio 1
Capaciteit
Afmeting
Omschrijving
Overig

Maximaal 50 personen
(l) 15m x (b) 11m x (h) 8m
Box-in-box ruimte, volledig geluiddicht en trillingvrij, twee grote ramen
3 afzettafels

Studio 2
Capaciteit
Afmeting
Omschrijving
Overig

Maximaal 36 personen
(l) 13m x (b) 6m x (h) 4m
Box-in-box ruimte, volledig geluiddicht, geen ramen
2 afzettafels

Studio 3
Capaciteit
Afmeting
Omschrijving
Overig

Maximaal 20 personen
(l) 8m x (b) 6m x (h) 4m
Box-in-box ruimte, volledig geluiddicht, geen ramen
1 afzettafel

Afzettafel
(l) 240cm x (b) 60cm x (h) 110cm
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Plattegrond Studio’s
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Internet
WIFI
Bij uw evenement in het Muziekgebouw kunt u een eigen WIFI netwerk aanvragen met zelfgekozen
gebruikersnaam en wachtwoord. Dit netwerk heeft een bandbreedte van 50Mbit/50Mbit up/download snelheid.
Dit draadloze netwerk is door het hele gebouw beschikbaar. Het is mogelijk twee gescheiden WIFI netwerken aan
te vragen. Het broadcast netwerk wordt dan gebruikt voor het tweede WIFI. Mail de gewenste naam en
wachtwoord een week voor aanvang van uw evenement naar: events@muziekgebouw.nl.
Vaste verbindingen
In de Grote Zaal, Kleine Zaal, Atriumzaal, Entreehal en in het Atrium zijn verschillende vaste internetaansluitingen.
Voor vaste verbindingen dient u of uw technisch bedrijf zelf de bekabeling mee te nemen.
Technische gegevens netwerk:
Subnet
Netmask
Gateway
DNS 1
DNS 2
DHCP scope
Maximaal aantal clients

10.5.0.0
255.255.248.0
10.5.7.254
195.169.149.37
195.169.149.57
10.5.0.10 - 10.5.7.230
2000

Broadcast netwerk
Het broadcast netwerk is bedoeld voor streaming diensten of voor netwerkapparatuur waarbij het netwerk zo min
mogelijk belast is met attributen. Denk hierbij aan audio en video streaming. Tevens is het broadcast netwerk ook
via het Wifi te bereiken voor draadloze apparatuur.
Technische gegevens broadcast netwerk:
Subnet
Netmask
Gateway
DNS 1
DNS 2
DHCP scope
Maximaal aantal clients

10.16.0.0
255.255.252.0
10.16.3.254
195.169.149.37
195.169.149.57
10.16.0.50 - 10.16.3.200
900

Publiek
Het Muziekgebouw is standaard voorzien van een open Wifi netwerk. Dit netwerk is vrij toegankelijk voor
bezoekers van het Muziekgebouw en heet Publiek. Op dit netwerk zitten snelheids- en beveiligingsrestricties Dit
kan ertoe leiden dat niet alle applicaties en websites correct functioneren. De snelheid van dit netwerk is 10 Mbit
/10 Mbit up/down.
Bandbreedte
De snelheden op de verbindingen zijn standaard 50 Mbit / 50 Mbit met uitzondering van Publiek. Als er meer
snelheid nodig is, dan zijn deze netwerken op te hogen naar 200 Mbit / 200 Mbit per netwerk. Voor een enkel
netwerk zou dit uitkomen op 400 Mbit / 400 Mbit, variaties met andere snelheden en netwerken zijn mogelijk.
Voor extra snelheid worden extra kosten in rekening gebracht.
Prijzen op aanvraag.
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Stroomvoorziening
Krachtstroom
Grote Zaal, podium:
Grote Zaal, zijpodium links:
Grote Zaal zijpodium rechts:
Grote Zaal, zaal:
Linker & rechter ingang Grote Zaal :

4 x16 Amp
2x16 Amp, 1x32 Amp, 1x63 Amp, 1x 125 Amp
2x16 Amp, 1x32 Amp, 1x63 Amp, 1x 125 Amp
2x16 Amp, 1x32 Amp, 1x63 Amp, 1x 125 Amp
3x32 Amp, 1x 63 Amp

Entreehal:

3x32 Amp, 1x 16 Amp, 2 x 32 Amp

Foyerdeck 1:
Foyerdeck 2:

1x63 Amp
1x16 Amp, 1x 63 Amp

Kleine Zaal:
Foyerdeck 3:

1x16 Amp, 1x 32 Amp, 1x 63 Amp
1x63 Amp, 2x 32 Amp, 2x 16 Amp

Atrium:
Atriumzaal:
Atriumkamer:

3x16 Amp, 2x32 Amp, 1x63 Amp, 1x 125 Amp
1x32 Amp, 3x63 Amp
1x32 Amp

Loadingdock:

2x16 Amp, 2x32 Amp, 1x63 Amp
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Overige faciliteiten
Catering
Catering in het Muziekgebouw wordt uitgevoerd door Grand Café 4’33 of door één van onze prefered caterers:
Verhaaf Catering, De Borrelfabriek, Hotmamahot! en Vineyard Catering. Elke cateraar heeft zijn eigen specialiteit
en wij adviseren graag welke cateraar het beste past bij uw evenement.
Een eigen cateraar meenemen mag uiteraard. Dit wel altijd in overleg met het Muziekgebouw en zolang hij wel op
onze lijst van erkende en in het Muziekgebouw toegestane cateraars staat. De afdracht voor een externe cateraar
bedraagt 17,5% over de gehele cateringfactuur.

Laden & lossen
Vrachtwagens kunnen terecht in het Loading Dock van het Muziekgebouw om te laden en lossen. Parkeren kan hier
niet! Er zijn twee stroken beschikbaar voor laden en lossen, altijd in overleg. Er zijn 2 dock levellers en een
goederenlift. Personenauto’s en bestelbusjes moeten lossen en parkeren in de parkeergarage (2,6m hoog). Ook
vanuit de garage kunt u lossen via een goederenlift naar backstage.

Liften
Personenlift Atrium
Liftafmetingen:
Max. gewicht:

(l) 2,1m x (b) 1,1m (liftdeuren gaan tot 88cm open!) x (h) 2,1m
1.050 kg (14 personen)

Goederenlift naar Atrium
Liftafmeting:
(l) 2,9 x (b) 1,96m x (h) 2,1m
Max. gewicht:
3.375 kg (45 personen)
(Goederen)lift naar Foyerdecks en Kleine Zaal
Liftafmeting:
(l) 2,9m x (b) 1,96m x (h) 2,1m
Max. gewicht:
3.375 kg (45 personen)
Goederenlift van parkeergarage naar Backstage
Liftafmeting:
(l) 2,9x (b) 1,96m x (h) 2,1m
Max. gewicht
3.375 kg (45 personen)

Toiletten
Toegankelijk voor gasten
Entreehal (-1)
6 dames wc’s 5 heren wc’s + 3 urinoirs, 1 rolstoeltoegankelijke wc
Foyerdeck 1
5 dames wc’s 2 heren wc’s + 4 urinoirs
Foyerdeck 2
5 dames wc’s 2 heren wc’s + 4 urinoirs
Atrium
6 wc’s genderneutraal
Backstage ruimte
In alle kleedkamers zijn een wc, douche, wastafel en kluisje aanwezig.
In de kleedkamer van de Kleine Zaal is een wc, douche & wastafel aanwezig
Artiestenfoyer: 2 dames, 2 heren, 1 rolstoeltoegankelijke wc.
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Bereikbaarheid en routebeschrijving
Algemeen
Het Muziekgebouw ligt op ca. 10 minuten lopen vanaf het Centraal Station. U loopt door het station richting het IJ
(uitgang Noord), waar u rechtsaf slaat. Langs het water loopt u de brug op en vervolgens ziet u aan uw linkerkant
de loopbrug naar het Muziekgebouw/ Bimhuis.
Openbaar Vervoer
Tram 26 richting IJburg: vanaf Centraal Station in 3 minuten naar halte Muziekgebouw/Bimhuis.
Voor meer informatie over openbaar vervoer belt u 0900 -9292 (€ 0,75 per minuut) of kijkt u op www.9292ov.nl
Fietsen
Vanaf het Centraal Station richting de Piet Heinkade over de lange brug fietsen. Aan het einde van de brug gaat u
bij de PTA linksaf en fietst u langs de PTA naar het Muziekgebouw. Er is een overdekte bewaakte fietsenstalling
direct onder het Muziekgebouw.
Auto
Neem vanaf de Oostelijke ringweg A10 afslag S114 richting Centrum. U rijdt de Piet Hein tunnel in. Aan het eind
van de tunnel rechtsaf richting Centraal Station. Na het derde stoplicht de tweede afslag naar rechts nemen. De
inrit van de parkeergarage bevindt zich voor de PTA. Vanuit Haarlem volgt u de S103.
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Parkeren
Het Muziekgebouw biedt verschillende parkeermogelijkheden. U kunt uw auto parkeren in de Piet Hein Garage die
onder ons gebouw ligt en direct toegang biedt tot het Muziekgebouw. U kunt ook gebruik maken van Parking
Centrum Oosterdok of P+R Zeeburg.
Parkeren in de Piet Heingarage (onder ons gebouw):
588 plaatsen
Hoogte: 2,6m.
(linksaf is het 2,6m hoog, rechtsaf slaan in de garage is het 2,15m hoog.)
(Navigatie)adres: Piet Hein garage - Piet Heinkade 59 - 1019 GM Amsterdam.
Tarief per uur: € 3,80 incl. btw
Aanvragen uitrijkaarten
 Uiterlijk 6 werkdagen van tevoren bestellen, minimaal 10 kaarten
 Prijs per uur voor uitrijkaarten: € 3,80 + € 10,00 verzendkosten voor aangetekend versturen
 Ongebruikte kaarten ( >10 en <100) kunnen retour worden gestuurd binnen 3 dagen, of afgegeven worden
aan de Floormanager of portier na afloop van het evenement. Het Muziekgebouw stuurt de kaarten terug
en stuurt u een afrekening van de gebruikte, ongebruikte kaarten en de verzendkosten. Deze factuur
ontvangt u later en apart van de afrekening van uw evenement. Kosten: € 2,50 per kaart.
 Handlingkosten : 10% over gehele factuur
 Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
Geef bij aanvraag uitrijkaarten aan:
1. Welke naam er op de kaart moet komen te staan ( maximaal 12 karakters lang)
2. Aantal kaarten
3. Vanaf hoe laat en tot hoe laat ze geldig moeten zijn. Dit kan alleen op hele uren zoals 18.00 uur.
Gebruik uitrijkaarten
Bij vertrek kunnen uw gasten direct doorrijden naar de slagboom om daar de uitrijkaart in het kastje bij de
slagboom te stoppen.
Vertrekt men later dan de uiterlijke tijd, dan stopt men de uitrijkaart in de betaalautomaat, het restant dient op
normale wijze te worden betaald (met muntgeld of betaalpas).
Andere parkeermogelijkheden:
Parking Centrum Oosterdok
Parking Centrum Oosterdok, op 10 minuten loopafstand van Muziekgebouw, beschikt over 1700 parkeerplaatsen.
Deze garage wordt 24 uur per dag bewaakt door middel van cameratoezicht. Voor meer informatie zie
http://www.parkingcentrumoosterdok.nl/.
P+R Zeeburg
Een goed alternatief is parkeren buiten het centrum bij P+R Zeeburg. Vanaf hier bent u per tram 26 in vijf tot tien
minuten bij het Muziekgebouw. Het P+R parkeertarief is afhankelijk van de inrijdtijd bij P+R Zeeburg. Voor
openingstijden, tarieven, beschikbaarheid, voorwaarden en route zie http://www.parkeren-amsterdam.com/przeeburg.
PTA busterminal
Verder bestaat er de mogelijkheid om extra parkeergelegenheid af te nemen bij de naast het Muziekgebouw
gelegen Passenger Terminal Amsterdam. Er kunnen maximaal 50 auto’s geparkeerd worden in de busterminal van
PTA en 100 auto’s in Piet Hein Buildings (gebouw naast PTA). Dit alles op basis van beschikbaarheid en met inzet
van verkeersbegeleiders. Vraag ons naar de mogelijkheden en kosten.
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Meubilair
Klaptafels, 29 stuks
(l) 140cm x (b) 80cm x (h) 72,5cm

Bamboetafels, 9 stuks
(l) 169cm x (b) 80cm x (h) 75,5cm

Bamboe statafel, 25 stuks
Doorsnede 60cm

Bankjes, bamboe & zwart leer, 24 stuks
43cm x 126cm
Klein vierkant tafeltje, 7 stuks
42cm x 42cm x 42cm

Paal en koord:
10x zwart en 10x rood
21

Katheder Grote Zaal
(b) 81cm x (h) 144cm

Katheder Kleine Zaal
(b) 63,5cm x (h) 125cm

Registratiebalie, 2 stuks
(l) 275cm x (b) 75cm x (h) 110cm

Stoelen, 250 stuks
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Branding
Banieren
Onderstaand een foto van XL banieren in de Entreehal, boven de Foyerdecks en boven de grote trap richting het
Atrium.

Banieren podium Grote Zaal
Als er op het projectiescherm wordt geprojecteerd is er een horizontale ruimte van ca. 6m links en rechts van het
scherm. Het advies is om de banieren 2m tot 3m boven het podium te laten eindigen. Voor de symmetrie is het
advies om 2m tot 3m boven de banieren vrij te houden. Dit resulteert in ca. 5m tot 6m hoge banieren van ca. 2m
tot 3m breed.
De banieren moeten voorzien zijn van een ophangsysteem volgens de geldende veiligheidseisen.
Uw leverancier kan u hierover adviseren en dit ook voor u uitvoeren. De meeste banieren worden met
ophangsysteem geleverd. Prijzen zijn op aanvraag.

Banieren op het podium naast het projectiescherm

23

Specificaties en voorwaarden banieren















Ruimte tussen de spanten die van boven naar beneden lopen is 5,4m.
Afmetingen ramen: (h) 143,5cm x (b) 275cm.
Een banier in de Entreehal hangt altijd 1m tot 1,5m van het raam af.
De banier moet een zoom boven en onder hebben, de binnendiameter daarvan moet 60mm zijn.
In de onderste zoom moet een aluminium buis worden geplaatst met een buitendiameter van 48mm. De
lengte van deze onderste buis is net zo breed als de bannerbreedte. Deze onderste zoom moet afsluitbaar
zijn d.m.v. een klittenband o.i.d. zodat deze er niet uit kan vallen.
In de bovenste zoom moet ook een aluminium buis met een buitendiameter van 48mm worden geplaatst,
die 20cm breder is dan de banner, zodat er aan beide zijden van de bovenste zoom 10cm uitsteekt. Aan
deze uitstekende 10cm worden de hijsmaterialen bevestigd.
Leverancier van de banier verzorgt ook de twee aluminium buizen (staal of hout is niet toegestaan)
Muziekgebouw levert de hijsmaterialen.
Het Muziekgebouw moet minimaal 2 weken van te voren de afmetingen plus het totale gewicht van de
banner weten
Banier moet voldoende brandwerend zijn (volgens EN13501-1 norm). Bedrijven zoals bijvoorbeeld Firma
Bolderdijk kunnen hierin adviseren en zorg voor dragen
Banieren kunnen voor de ramen alleen worden opgehangen (rigging) door technici van het Muziekgebouw.
De technici van het Muziekgebouw werken volgens de richtlijnen van de ARBO wet- en regelgeving.
Het Muziekgebouw behoudt zich het recht om tijdens de opbouwwerkzaamheden het banier op
brandwerendheid te testen. Hiermee kan het Muziekgebouw de beslissing nemen om de banier niet te
plaatsen.
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Foliebanners en statische stickers
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Specificaties foliebanners en statische stickers
Opmaak/aanleveren
Vormgever moet het bestand opmaken in 4 pdf’s (een voor elk raam) van 295 x 144 mm (dit is op 10% van de
werkelijke grootte), op een resolutie van 300dpi.
Productietijd is ongeveer een week, mits op tijd (1-2 weken van te voren) ingepland bij S-Color. S-Color plaatst de
foliebanners en haalt ze na afloop van uw evenement ook weer weg.
Prijzen op aanvraag.
Voorwaarden plaatsing foliebanners op ramen van het Muziekgebouw
Voorwaarden binnenzijde gebouw:
 Geen donkere kleuren
 Niet meer dan 25% van een raamoppervlak beplakken
 Bij voorkeur foliebanners van materiaal met kleine perforaties
 Licht doorlatend materiaal
 Vooraf voorbeeld aanleveren
 Bij glasbreuk dient direct alles verwijderd te worden, reparatiekosten voor aanbrenger
Voorwaarden buitenzijde gebouw:
 Geen grote donkere oppervlakken
 Folie moet voorzien zijn van kleine perforaties
 Vooraf voorbeeld aanleveren
 Bij glasbreuk dient direct alles verwijderd te worden, reparatiekosten voor aanbrenger
 Aan de binnenkant mogen geen grote voorwerpen tegen het raam aan worden geplaatst i.v.m.
hitteopbouw
Deze voorwaarden zijn gesteld i.v.m. opbouw warme lucht door de zon tussen het dubbele glas, daardoor kan een
raam springen. Het beplakken van de ramen en gevel van het Muziekgebouw kan alleen na overleg met en
toestemming van het Muziekgebouw.
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Vloerstickers
In verband met onze onbewerkte houten vloer mogen tapijt en vloerstickers alleen met door Muziekgebouw
geleverde tape worden bevestigd. In het geval van vloerstickers moet er eerst een lijmtest worden uitgevoerd.

Vloersticker

Vloersticker

Vlaggen

Vlaggen op golfbrekers

Vlaggen op de Piet Heinkade

Posterframes
Er zijn in het Muziekgebouw verschillende posterframes, formaat A0. Deze kunt u gratis gebruiken. De gewenste
posters moeten over de posters van het Muziekgebouw worden geplaatst en na afloop van het evenement meteen
weer weg worden gehaald. Let op: de posterframes waarin BIMHUIS posters zitten kunnen niet worden gebruikt.
De volgende frames zijn beschikbaar:
 2x4 bij de hoofdingang beneden
 1x links van de kassa
 1x links van de garderobe
 3x bij de garage
 3x bij de toiletten
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Beeldschermen / narrowcasting
In het voorgebouw van het Muziekgebouw hangen 6 LED schermen. Deze schermen kunt u gebruiken om
informatie op af te spelen of logo’s weer te geven. Wilt u gebruik maken van deze schermen, dan is het van belang
dat u het gewenste artwork in de juiste specificaties aanlevert zodat dit geprogrammeerd kan worden:
Locaties in het Muziekgebouw
Entreehal:
4 schermen (boven garderobe, achter registratiebalie, boven kassa, bij rechter ingang Grote Zaal)
Atrium:
1 scherm
Atriumzaal:
1 scherm
Aanleveren
Uw beeld(en) of filmpje uiterlijk een week van tevoren aanleveren via de mail aan uw accountmanager of via
events@muziekgebouw.nl.
Beeldverhouding:
16:9 (1920 x 1080 pixels)
Format:
JPEG
Of een filmpje:
mpeg, MOV, MPG, MP4, M4v, SWF WMV (maximaal 500MB)

Beeldscherm boven de kassa

Beeldscherm bij registratiebalie

Leveranciers branding
Alle genoemde vormen van branding kunt u laten maken bij onze volgende leverancier:
Bedrijf
Maxtension BV
Adres
Computerweg 4
3542 DR Utrecht
Contactpersoon:
Ilse Spies
T:
035 69 53 711
E:
ilse@maxtension.nl
W:
www.maxtension.nl
Mocht u gebruik maken van uw eigen leverancier, stuur dan alle specificaties door volgens de specificaties en
voorwaarden.
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Gobo’s
Gobo
Met een gobo kunt u uw logo op een muur projecteren. De gobo moet worden gekocht en wordt dus uw
eigendom. U kunt een gobo meerdere malen gebruiken. Een gobo is een ronde glasplaat en heeft een diameter van
4,95mm. De twee lenzen van de lamp kunnen we in- en uitzoomen. Eén lens is om de grootte van het beeld op de
muur te bepalen en de andere lens voor het scherpstellen.
Mogelijkheden
 Zwart/wit gobo
 Een kleurlaag gobo
 Full colour gobo
Prijzen op aanvraag.
Aanlevering bestand
De leverancier heeft grote voorkeur voor een EPS (Adobe Illustrator) bestand. Zo ontstaat er geen kwaliteitsverlies.

Leverancier gobo’s
Gobo image
Oorkondelaan 3, unit 30-8
2033 MN Haarlem
T: 023 545 1471
E: post@gobo-image.nl
Prijzen op aanvraag.

Gobo op wand naast scherm en stickers op wand

Projectie op de wand boven trap naar Entreehal
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Huishoudelijk reglement


















Als er tapijt wordt neergelegd in het Muziekgebouw, dan is bij gebruik van dubbelzijdig tape eerst een laag
door het Muziekgebouw toegestane gele gaffer tape verplicht. Deze tape trekt nl geen vezels uit onze
onbewerkte houten vloer mee en laat geen lijmresten achter.
Het is niet toegestaan om zonder overleg met Muziekgebouw materialen of stickers te bevestigen aan
palen, muren, plafonds en vloeren.
Het gebruik van plakband en dubbelzijdig tape is niet toegestaan. Alleen Pritt poster buddies zijn
toegestaan.
In het Muziekgebouw is het gebruik van kaarsen en waxinelichtjes niet toegestaan.
Cateraars en huurders dienen de gebruikte ruimtes veegschoon op te leveren. Afval dient te worden
meegenomen.
Externe cateraars moeten hun werkruimten en losse bars altijd afdekken (zeil of visvijverfolie) zodat de
houten vloeren worden beschermd.
Na de huurperiode is het niet toegestaan goederen te laten staan ter opslag, tenzij hiervoor door
Muziekgebouw toestemming is gegeven. Achtergebleven materialen moeten binnen een week worden
opgehaald. Anders worden deze weggegooid.
Muziekgebouw is niet verantwoordelijk voor schade aan, diefstal of vermissing van deze goederen.
Roken is niet toegestaan in het Muziekgebouw behalve in de speciale rookruimte in de Artiestenfoyer.
Muziekgebouw is niet verantwoordelijk voor storingen en/of het niet functioneren van de door
opdrachtgever zelf aangelegde internetlijnen.
Alle brandwerende deuren in Muziekgebouw dienen te allen tijde open en dicht te kunnen en niet
geblokkeerd te worden.
Het gebruik van confetti of vergelijkbaar materiaal is niet toegestaan, tenzij het Muziekgebouw hiervoor
toestemming heeft gegeven.
Ballonnen met helium zijn toegestaan, mits deze goed vastgemaakt zijn. Wanneer ze toch losraken en in
het dak terecht komen en u deze zelf niet kan verwijderen, dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te
brengen, à € 150,- per ballon.
Prijzen in offertes en huurovereenkomsten zijn altijd exclusief 21% btw.
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