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De Vlugt beschikt over een grote (theater)zaal, twee repetitieruimtes en meerdere vergader/workshop ruimtes die door partijen van
buitenaf gehuurd kunnen worden. Alle zalen zijn uiterst flexibel in te
richten en te gebruiken voor vele doeleinden. Van een vergadering
of workshop tot het monteren van een dansvoorstelling en spelen
voor publiek, bij de Vlugt zijn er volop mogelijkheden!

VERGADERRUIMTES
De drie ruimtes op de begane grond zijn geschikt voor kleine workshops of
vergaderingen.

Aangrenzend aan de horeca op de begane grond bevinden zich twee ruimtes van 40 m2 en een van 60 m2. De ruimtes zijn geschikt voor presentaties,
vergaderingen maar ook een informele brainstorm of workshop behoort
tot de mogelijkheden.

Workshopruimte 1
Te huur

Workshopruimte 2
Te huur

ᵒ v.a. €50,00 per dagdeel*
ᵒ huiselijke inrichting
ᵒ max 12 personen
Bij afname van meerdere dagdelen hanteren wij een oplopend
kortingstarief

ᵒ v.a. €50,00 per dagdeel*
ᵒ verduisterbaar voor presentaties
ᵒ max 12 personen
Bij afname van meerdere dagdelen hanteren wij een oplopend
kortingstarief

Workshopruimte 3
Te huur

* Optioneel is extra (technische)
ondersteuning, beamers, techniek
etc. op aanvraag bij te boeken

ᵒ v.a. €75,00 per dagdeel*
ᵒ multifunctioneel
ᵒ maximaal 25 personen
Bij afname van meerdere dagdelen hanteren wij een oplopend
kortingstarief
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GROTE (THEATER)ZAAL
Speelvlak
150m²

Regie
Coulisse
Ingang

Backstage

Foyer

Lift

Toiletten

Kleedkamers

In de theaterzaal vindt het publieksprogramma van De Vlugt plaats.
Tevens is de zaal te huur voor repetities of het monteren van uw voorstelling.
De zaal biedt vanuit de vaste tribune, met 80 zitplaatsen, goed zicht op de
centraal gelegen vlakke vloer en is voorzien van een basis licht- en geluidsinstallatie. De aangrenzende foyer kan ingezet worden als bijeenkomstruimte
voor spelers of voor andere doeleinden.

Tribune

Geschikt voor dans/theater/ presentaties/lezingen/voorstellingen/ try-outs/
publieksgerichte activiteiten

Backstage

(Theater)zaal

(Theater)zaal
Speelvlak: 10 x 15 m
ᵒ 1ste verdieping
ᵒ zwevende dansvloer
ᵒ grid en basis lichtset
ᵒ geluidsset
ᵒ verduistering
ᵒ lift
ᵒ max 80 man publiek
ᵒ kleedkamer, backstage ruimte
en foyer
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Te huur

ᵒ v.a. €630,00 per dagdeel
Bij afname van meerdere dagdelen hanteren wij een oplopend
kortingstarief
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REPETITIERUIMTE 1
Geschikt voor repetities/montage/try-outs/workshops

De repetitieruimtes zijn zeer geschikt voor repetities en het ontwikkelen
van voorstellingen, of een eerste try-out in besloten kring.
De repetitieruimte op de begane grond beschikt over een zwevende
dansvloer. Beide zalen zijn voorzien van een kleine pantry en een
zithoekje. Op de begane grond zijn douches aanwezig.

Entree

Foyer

Pantry

Spiegels

Toiletten
Productiestudio 1
136m²

Douches

Repetitieruimte 1

Productiezaal 1
Speelvlak: 8.5 x 16 m
ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ
ᵒ
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begane grond
zwevende dansvloer
verduistering
basic grid
eenvoudige geluidsset
max 40 personen
3 douches, 1 toilet en foyer

Te huur

ᵒ v.a. €230,00 per dagdeel
Bij afname van meerdere dagdelen hanteren wij een oplopend
kortingstarief.
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REPETITIERUIMTE 2
De repetitieruimtes zijn zeer geschikt voor repeteren en het ontwikkelen
van voorstellingen, of een eerste try-out in besloten kring. Beide zalen zijn voorzien
van een kleine pantry en een zithoekje. Repetitieruimte 2 is door haar vele grote
raampartijen een lichte ruimte en heeft een aangrenzende berging voor opslag van
materialen.

Productiestudio 2
119m²

Toiletten

Geschikt voor repetities/montage/try-outs/workshops

Opslagruimte

Pantry

Repetitieruimte 2

Productiezaal 2
Speelvlak: 8.5 x 14 m
ᵒ 1ste verdieping
ᵒ verduistering
ᵒ basic grid
ᵒ eenvoudige geluidset
ᵒ max 30 personen
ᵒ berging aan de achterzijde
ᵒ geen lift aanwezig
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Te huur

ᵒ v.a. €220,00 per dagdeel
Bij afname van meerdere dagdelen hanteren wij een oplopend
kortingstarief.
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TECHNIEK

Technische ondersteuning, een beamer en andere diensten zijn optioneel bij te
boeken.
CATERING

In de repetitieruimtes 1 en 2 zijn keukentjes met koelkast aanwezig waar thee en
koffie gezet kan worden. Binnenkort is er uitgebreidere catering mogelijk via de
horeca in het gebouw.
PARKEREN

De Vlugt beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid.
Parkeren aan de Burgemeester de Vlugtlaan en in de achterliggende woonwijken
is gratis voor maximaal twee uur.
INTERNET

In het hele gebouw is beveiligd draadloos internet aanwezig.

ROLSTOELTOEGANKELIJK
De Vlugt is rolstoeltoegankelijk. Onze grote (theater)zaal bevindt zich op de eerste
verdieping en is bereikbaar via een lift. De horeca, workshopruimtes en repetitieruimte 1 bevinden zich op de begane grond. Repetitieruimte 2 is wel enkel bereikbaar
via een trap. Er is een rolstoeltoegankelijke toilet op de begane grond.
AANVRAAG

Vraag een vrijblijvende offerte aan via www.devlugt.amsterdam/zaalverhuur.
Wij streven ernaar binnen 2 werkdagen te reageren op je aanvraag.
Wij zijn daarnaast bereikbaar via zaalverhuur@urbanresort.nl
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Aanvraagformulier
Bedrijf (optioneel): …………………………………………….
Naam: ……………………………………………………………..…….
Functie (optioneel): ……………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………
Email: ……………………………………………………………..………
Website: ……………………………………………………………..…
Partijen die aansluiting hebben met het profiel van
De Vlugt (kunst & Cultuur), het talentontwikkelingsprogramma
of het volwassenen programma hebben een streepje voor,
maar deze binding is geen vereiste om in De Vlugt
te kunnen huren.

Omschrijving van de activiteiten:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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Je doet een aanvraag voor de volgende zaal en data.
kruis hieronder je keuze aan. (meerdere opties is mogelijk)
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