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De Majellakerk in de jaren vijftig.

3De NedPhO-Koepel in Amsterdam-Oost

De NedPhO-Koepel in 
Amsterdam-Oost 

is het huis van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Deze 
voormalige kerk is niet alleen de perfecte plek 
voor concerten en repetities, het is ook een 
zeer bijzondere locatie voor evenementen, 
ontvangsten en vergaderingen.

Wij werken graag samen met iedereen die van 
muziek houdt. Meer weten over de mogelijk-
heden? Neem contact met ons op.

Xavier Lindner 
020 521 75 51 
xavierlindner@nedpho.nl
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Yakult Zaal 

De Yakult Zaal is het hart van de NedPhO-Koepel. 
Het is een moderne concertzaal waarin de historie 
van het gebouw en de sfeer van het orkest samen-
komen. De Yakult Zaal beschikt over een flexibele 
publiekstribune en is door de akoestiek een ideale 
ruimte voor evenementen en concerten.

Aantal personen

Concertopstelling 150 - 220

Receptie 300 

Diner 150

Faciliteiten

Beamer (366 x 229 cm)

Geluidsapparatuur inclusief microfoon 

Orkestpiano
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De foyers  

De NedPhO-Koepel beschikt over 2 foyers. 
Deze zijn ideaal om gasten te ontvangen voor 
uw evenement in de Yakult Zaal, maar zijn 
ook afzonderlijk te gebruiken. Denk aan 
vergaderingen, intieme ontvangsten of borrels.

Aantal personen

Receptie 80

Diner 35

Theateropstelling 60

Faciliteiten

Flipover 

Geluidsapparatuur

Kleine keuken
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Ensemblekamer 

In de top van de Koepel bevindt 
zich de prachtige Ensemblekamer. 
Een inspirerende ruimte voor 
vergaderingen en workshops voor 
kleine groepen. 

Aantal personen

Vergadering  12

Presentatie 25

Faciliteiten

LCD/TV scherm

Comfortabele zithoek

Flipover
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Kleine vergaderkamer

11Extra ruimtes 

Extra ruimtes  

De kleedkamers zijn geschikt voor kleine workshops of break-out 
sessies voor groepen tot 30 personen. 

De kleine vergaderkamer biedt ruimte aan kleine groepen tot 10 personen. 

De NedPhO-Koepel heeft meerdere solistenkamers, geschikt om rustig te 
werken of een-op-een te overleggen. 

Kleedkamer

Solistenkamer



13Workshops - Repetitiebezoek

Contact & Route 

De ingang van de NedPhO-Koepel is gelegen aan de 
Batjanstraat 3 in Amsterdam en is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer en de auto.

NedPhO-Koepel 
Batjanstraat 3 
1094 RC Amsterdam

020 521 75 00 
info@nedpho.nl

Neem voor meer informatie over
een repetitie bezoek of de workshops
contact met ons op.

Xavier Lindner 
020 521 75 51 
xavierlindner@nedpho.nl


