
Zalen & Studio’s van de VLUGT Theaterzaal
Geschikt voor dans/theater/
presentaties/lezingen/voorstellingen/
try-outs/ publieksgerichte activiteiten 
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.

Vanaf juli 2021 Beschikt De Vlugt over een grote zaal, twee 
productiestudio’s 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 velerlei 
doeleinden.  
Bijvoorbeeld: 
                Jij bent theatermaker en je hebt voor twee maanden een        
                repetitieruimte nodig waar je ook enkele try-outs kan spelen.

 Jouw dansgezelschap zoekt voor de zomerperiode een studio 
               om een voorstelling met jongeren te maken en uit te voeren.

 Uw hogeschool wil een heel studiejaar op woensdag- en 
               vrijdagmiddag danscolleges geven in een productiestudio.

 Uw maatschappelijke instelling wil een lezingenreeks houden 
               over internationale vrouwenrechten.

 Uw startup heeft nog geen vaste locatie en huurt voor de d
               duur van een week een vergaderzaal om daar potentiele 
               partners te ontvangen.

Partijen die aansluiting hebben met het profiel van de broedplaats, het 
talentontwikkelingsprogramma of het volwassenen programma hebben een streepje 
voor, maar deze binding is geen vereiste om in De Vlugt te kunnen huren.

Speelvlak: 10 x 15 m
o zwevende dansvloer
o grid en basis lichtset
o geluidsset
o verduistering
o lift
o max 80 man publiek
o beschikking over douches, 
kleedkamer, backstageruimte 
en foyer
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Productiezalen
Geschikt voor repetities/montage/try-outs/workshops
De productie zalen zijn zeer geschikt voor repetities en het ontwikkelen van voorstellingen, of 
een eerste try-out in besloten kring. De productiezaal 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.
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Multi-inzetbare studio 
Geschikt voor lezingen/workshops/
presentaties/tentoonstellingen en 
exposities
Deze studio is ideaal voor trainingen of 
workshops met kleinere groepen, maar ook 
voor het werken aan een tentoonstelling 
of expositie. Door de ligging in het pand, 
grenzend aan de theaterzaal op de eerste 
verdieping, is deze studio zeer geschikt voor 
een aftertalk. 

o 110 m2
o max 25 personen

Vergaderruimtes op de 
begane grond
Geschikt voor kleine workshops of 
vergaderingen
Twee ruimtes van 40 m2 en een van 60 m2,          
aangrenzend aan de horeca.
 

Voorstel op maat
 
Bij de verhuur van onze zalen maken wij gebruik van verschillende tarieven 
voor kunstenaars en culturele ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
commerciële instellingen. 

Voor informatie over tarieven of een voorstel op maat kunt u contact opnemen met 
Shai Langen via shai@urbanresort.nl

Algemeen
De Vlugt is rolstoeltoegankelijk. Onze theaterzaal bevindt zich op de eerste 
verdieping en is bereikbaar via een lift.

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. 

In het hele gebouw is beveiligd draadloos internet aanwezig.

Productiezaal 1 (begane grond)
o Speelvlak 8.5 x 16 m
o zwevende dansvloer
o verduistering
o basic grid
o eenvoudige geluidsset / incl mics
o max 40 personen
o 3 douches and 1 toilet

Productiezaal 2 (1e verdieping)
o speelvlak 8.5 x 14 m
o verduistering
o basic grid
o eenvoudige geluidsset / incl mics
o max 30 personen
o berging aan de achterzijde


