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INTRODUCTIE Nationale Opera & Ballet is het ‘huis’ van  
De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. 
Naast een theater is Nationale Opera & Ballet 
een productiehuis. Het hele jaar door creëert, 
produceert en presenteert Nationale Opera  
& Ballet producties van topkwaliteit. Vrijwel  
alles wordt in huis gemaakt, van de muziek  

en de dans tot de decors, de kostuums, de 
pruiken, de special effects en de rekwisieten. 
Het iconische theater ligt in het hart van 
Amsterdam en biedt een prachtig uitzicht  
over de Amstel en Magere Brug. De diverse 
ruimtes vormen een inspirerend decor voor  
een verscheidenheid aan evenementen.  

Trakteer uw relaties of collega’s op een  
bezoek aan een van de vele voorstellingen, 
geniet van de bijzondere ervaringen of 
arrangementen. De combinatie van toptalent, 
ambacht, geavanceerde theatertechniek en 
gastvrijheid zorgt elke keer weer voor een 
betoverende totaalbeleving!
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PANORAMISCH UITZICHT 
OVER DE AMSTEL

STEUN ONS MET UW 
EVENEMENT IN ONS THEATER

CERTIFICERING  
DUURZAAM ONDERNEMEN

GRATIS HIGH-SPEED 
WI-FI

FULL-SERVICE 
EVENEMENTENLOCATIE

GEAVANCEERDE 
THEATERTECHNIEK

ARTISTIEKE EN CREATIEVE 
INVULLINGEN

UITSTEKEND BEREIKBAAR 
PER AUTO EN OV
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RUIMTES Van theaterzaal tot balletstudio. Het theater 
biedt een breed scala aan mogelijkheden 
voor evenementen tot 1600 gasten. Geniet 
overdag van het vele licht, of ’s avonds van alle 
lampjes die een sfeervol decor bieden voor uw 
evenement. De theaterzaal is een bijzondere 
locatie voor een congres, presentatie, award-

show of première. Daarnaast zijn er talloze 
mogelijkheden, zowel klein als groot, voor 
diners, recepties, modeshows, lifestyle events, 
workshops en vergaderingen. Neem contact op 
voor een rondleiding en laat u inspireren!

FOYERS VAN 
14 METER 

HOOG!

MAX 1600 5000+

m2
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De theaterzaal bestaat uit drie niveaus en is met 
1600 zitplaatsen een van Nederlands grootste 
theaterzalen. De zaal wordt gekenmerkt door 
haar ronde vorm waardoor de afstanden kort 
zijn en elke stoel een goed zicht heeft op het 
toneel. Het indrukwekkende sterrenplafond is 
een kunstwerk van Peter Struycken en telt 500 

computergestuurde lampen. Het toneel kan 
worden voorzien van een groot projectiescherm, 
maar kan uiteraard ook op andere creatieve 
manieren worden ingericht. Verras uw bezoekers 
en vraag naar het gebruik van decorstukken of 
maak een opera- of balletvoorstelling onderdeel 
van uw evenement!

AAN-
GRENZENDE 

FOYERS 
INBEGREPEN

THEATERZAAL

1.600 TONEEL  
22M X 16M

6 
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De foyer op zaalniveau beschikt over drie vaste 
bars en leent zich uitstekend voor een receptie, 
beurs, presentatie of diner. Bij een voorstelling 
zijn er voor een kleiner gezelschap ook delen 
van de foyer te gebruiken voor een besloten 
ontvangst of pauze. De imposante trap vanaf 
het entreegebied kan tevens worden ingericht 

als tribune met stoelen en kussens. Hierdoor 
ontstaat er een extra informele, lichte en 
creatieve plek in het theater voor presentaties 
en voorstellingen. De theaterwinkel is eveneens 
in de foyer te vinden en geeft uw bezoekers 
de kans om een mooi aandenken aan een 
voorstelling of evenement te kopen.

WEIDS 
UITZICHT 
OVER DE 
AMSTEL

FOYER ZAALNIVEAU
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De hoger gelegen foyers op het 1e en 2e  
balkon beschikken elk over een eigen bar en  
bieden daarnaast ruime zitgelegenheid voor  
uw bezoekers. Deze foyers kunnen los van  
elkaar gebruikt worden, maar ook in combinatie 
met de foyer op zaalniveau. De foyer op het 1e 
balkon biedt tevens toegang tot de exclusieve 

VIP-room waar het theater haar belangrijke 
gasten ontvangt voor een meet & greet, 
perspresentatie of besloten borrel. Neemt men 
een van de trappen naar de foyer op het 2e 
balkon dan kijkt men nog verder weg over de 
Amstel!

FOYER 1E EN 2E BALKON

ruimtes
theaterzaal
foyer zaal
foyers balkons
entresol
vip-room
odeonzaal
studio’s
decoratelier
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De entresol bevindt zich tussen de foyer zaal-
niveau en het 1e balkon en is per wenteltrap en 
lift te bereiken. De grote gebogen glazen gevel 
biedt zowel ’s avonds als overdag een prachtig 
uitzicht over het entreegebied, de Amstel en de 
foyers. Veel licht en twee bijzondere schilderijen 
van de Amsterdamse schilder Armando maken 

de ruimte compleet. De entresol is een ideale 
plek voor een receptie, kleinere presentatie of 
diner. De entresol kan apart worden gebruikt, 
maar ook in combinatie met de aangrenzende 
foyers. Op verzoek is ook een aangrenzend 
semi-privé terras beschikbaar.

EEN  
EIGEN PRIVÉ 

ETAGE

ENTRESOL

165

m2

150

ruimtes
theaterzaal
foyer zaal
foyers balkons
entresol
vip-room
odeonzaal
studio’s
decoratelier



introductie

tarieven & 
capaciteit

arrangementen

bijzondere 
ervaringen

plattegrond

contact & route

m2

40

De naam zegt het al, hier ontvangt het theater 
belangrijke gasten waaronder leden van het 
Koninklijk Huis, maar ook sterren die hebben 
mogen schitteren in een van de vele producties. 
Kenmerkend zijn de kroonluchter en spiegel-
wand die de ruimte een eigen karakter geven.  
De VIP-room heeft een eigen kleine pantry, 

garderobe en toiletten. De VIP-room wordt veelal 
gebruikt voor exclusieve ontvangsten vooraf-
gaand of na afloop van een voorstelling. Op 
aanvraag kan de ruimte ook worden voorzien van 
middelen voor een presentatie of vergadering. 
Een exclusief diner voor een select gezelschap 
behoort tot slot ook tot de mogelijkheden.

VIP-ROOM

30
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De Odeonzaal is de educatiestudio van 
Nationale Opera & Ballet, waar onder andere de 
inleidingen, voorafgaand aan de voorstellingen, 
worden gehouden. De ruimte is ontworpen 
door architect Diederik Dam en interieuront-
werper Richard Hutten. Een spectaculaire, in 
kleur verstelbare glazen lichtkoepel en houten 

vloer zorgen voor een modern karakter. Aan de 
zijkanten zijn verhogingen gerealiseerd waar-
door er op verschillende plaatsen een podium 
kan worden gecreëerd en creativiteit wordt ges-
timuleerd. Een presentatie, receptie, afterparty, 
modeshow, exclusief diner of workshop zijn 
zomaar een greep uit de vele mogelijkheden!

ODEONZAAL

325300

CREATIVITEIT 
EN DESIGN
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De balletstudio’s van Het Nationale Ballet 
en repetitieruimtes van De Nationale Opera 
worden dagelijks intensief gebruikt. Wanneer 
de dansers en zangers geen gebruik maken van 
deze ruimtes, kunt u uw gasten ontvangen in het 
hart van ons theater. Geniet van een backstage-
ervaring en organiseer hier uw eigen evenement 

of een workshop met thematiek gekoppeld aan 
een van de kunstvormen. Maak uw backstage-
ervaring compleet met een rondleiding door het 
theater, die een uniek kijkje achter de schermen 
biedt. De beschikbaarheid en capaciteit van de 
studio’s varieert en is op aanvraag.

BACKSTAGE 
BELEVING

STUDIO’S

WISSELEND
PER STUDIO

m2

VARIABEL WISSELEND
PER STUDIO
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OP AANVRAAG

Het decoratelier in Amsterdam Zuidoost is 
een unieke industriële locatie waar alle decors 
worden gemaakt. Honderden rijen van op maat 
gemaakte kostuums en rekwisieten worden 
daarnaast hier bewaard en wachten op het 
moment dat zij weer mogen schitteren op het 
toneel. De beschikbaarheid en capaciteit van  

het decoratelier varieert en is op aanvraag.  
De locatie kan geheel naar wens worden 
voorzien van licht, geluid en catering. Alles uit 
handen geven? Geen probleem! Wij zorgen voor 
transport en een programma op maat waarbij u 
ook een bezoek kunt brengen aan een van onze 
voorstellingen!

DECORATELIER

VARIABEL

m2

INDUSTRIEEL 
IN ZUIDOOST
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TARIEVEN & CAPACITEIT

OCHTEND (€
) 

MID
DAG (€

)

AVOND (€
) 

OCHTEND + M
ID

DAG (€
) 

MID
DAG + AVOND (€

) 

HELE DAG (2
4H) (€

) 

O.A.= OP AANVRAAG

THEATERZAAL 8.500 9.500 17.500 16.000 O.A. O.A. 1600 300 -  X 2500

FOYER GEHEEL 3.500 4.500 12.500 7.000 14.500 16.500 250 1000 1600 X  2900

FOYER ZAALNIVEAU 1.050 1.150 2.950 2.100 3.500 4.500 250 450 1000 X  1300

FOYER 1E BALKON 950 1.050 2.550 1.900 3.200 4.200 150 300 400 X 800

FOYER 2E BALKON 850 950 2.150 1.700 2.800 3.800 150 300 400 X 800

ENTRESOL 650 750 850 1.300 1.500 1.700 120 70 150 40 165

VIP-ROOM 350 450 550 700 900 1.100 30 16 25 X  40

ODEONZAAL 850 950 1.050 1.500 1.800 1.900 200 150 350 60  325

STUDIO’S O.A. O.A. O.A. O.A. O.A. O.A.  O.A.  O.A.  O.A.  O.A.  O.A.

DECORATELIER O.A. O.A. O.A. O.A. O.A. O.A.  O.A.  O.A. O.A.  O.A.  O.A.

NO&B EXCLUSIEF O.A. O.A. O.A. O.A. O.A. O.A.  1600  1000 1600 X  X

m2
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ARRANGEMENTEN Het theater biedt verschillende mogelijkheden 
voor een unieke avond uit. Neem uw gasten mee 
naar een van de vele voorstellingen en geniet 
van een ontvangst-, pauze-, borrel- of diner- 
arrangement. Laat uw avond aankleden met een 
rondleiding achter de schermen, meet & greet  
of inleiding voorafgaand aan de voorstelling.

Alle arrangementen zijn vanaf 20 personen  
en inclusief:
→ Luxe programmaboek
→ Bemande garderobe
→ Een apart gereserveerd gedeelte  

van het theater
→ Eigen gastvrouw/gastheer

KLIK HIER VOOR EEN 
ACTUEEL OVERZICHT

https://operaballet.nl/nl/sales-events/groepsarrangementen
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 OPTREDEN OP LOCATIE
Vier een bijzonder moment met een exclusief 
optreden van onze dansers en/of zangers op een 
door u gekozen locatie. Optredens kunnen zowel 
binnen als buiten plaatsvinden.

 EXCLUSIEVE VOORSTELLING
Het gehele theater alleen voor uw genodigden. 
Geheel verzorgd met een ontvangst, pauze, borrel 
of diner. Een avond om niet te vergeten!

 WORKSHOPS & TRAININGEN
Overeenkomsten worden gezocht tussen het 
bedrijfsleven en onze kunstvormen. Thema’s als 
leiderschap, communicatie en samenwerken 
komen hierbij aan de orde.

 BIJWONEN REPETITIE
Dagelijks trainen de dansers en zangers met passie, discipline en overgave om op 
wereldniveau te presteren. Het bijwonen van een repetitie is een unieke ervaring  
waarbij u van heel dichtbij ziet wat er bij hun werk en dagelijkse training komt kijken.

 RONDLEIDINGEN
Tijdens een rondleiding komt u zowel voor als achter de schermen van het theater. 
Loop langs het indrukwekkende podium, de coulissen, solistenkleedkamers, ballet- 
en operastudio’s, rekwisietenatelier, de kap- en grimeafdeling en het kostuumatelier.
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-1
ODEONZAAL
Een verrassing onder 
het theater! Een plek 
voor een inleiding, 
presentatie, diner of 
feest.

0
BEGANE GROND
Een overzichtelijke 
en ruime entreehal. 
Genoeg mogelijkheden 
voor registratie, 
branding en informatie-
voorziening.

 1
ZAALNIVEAU
1300 m2 creatieve 
vloeroppervlakte, 
plafonds van 14 m  
hoog en drie vaste bars 
voor uw evenement.

 2
 1E BALKON
Toegang tot de  
VIP-room en entresol.
Zowel overdag als  
’s avonds een uitzicht 
om niet te vergeten. 

 3
2E BALKON
De hoogst gelegen 
foyer van het theater. 
Hoe ver kunt u over  
de Amstel kijken?

De foyers en entresol bieden een prachtig uitzicht 
over de Amstel, Blauwbrug, Magere Brug en 

markante grachtenpanden.
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CONTACT & ROUTE

CONTACTROUTE

Nationale Opera & Ballet is eenvoudig te 
bereiken met auto of openbaar vervoer.  
Daarnaast is er voor de hoofdingang van het 
theater een aanlegsteiger voor rondvaart- 
boten. Wij adviseren u graag over de beste 
route, parkeermogelijkheden of zorgen voor  
passend vervoer.

OPENBAAR VERVOER
Vanaf station Amsterdam Centraal of 
Amsterdam Amstel brengt de metro (lijn 51, 
53, 54) u in een paar minuten naar de halte 
Waterlooplein waar ook tramlijn 14 stopt.  
Neem de uitgang ‘Stadhuis - Nationale Opera  
& Ballet’ en u loopt binnen ongeveer twee 
minuten naar de hoofdingang.

AUTO
Vanaf de ringweg A10 neemt u afslag S-112 
of S-116, richting Centrum. Volg de borden 
‘Stadhuis - Nationale Opera & Ballet’.

PARKEREN
Onder het theater bevindt zich een gemeen-
telijke parkeergarage met 400 parkeerplaatsen. 
Op loopafstand zijn daarnaast nog andere 
parkeergarages te vinden. Betaalkaarten voor de 
parkeergarage onder het theater zijn op verzoek 
bij de afdeling Sales & Events te bestellen.

ADRES
Hoofdingang theater
Amstel 3 
1011 PN Amsterdam

Artiesteningang/kantoren
Waterlooplein 22
1011 PG Amsterdam

CONTACT
Afdeling Sales & Events

 020-551 8123 (ma-vr)
 events@operaballet.nl

mailto:events%40operaballet.nl?subject=
https://goo.gl/maps/7Gcy22zeSRihApcx5

