
Maak uw avond compleet

Vanaf 25 personen kunt u de Juliana- of Beatrixfoyer reserveren en vanaf
60 personen is de Spiegelzaal voor u beschikbaar. Een onvergetelijke en 
persoon lijke avond samen met uw gezelschap heeft u al vanaf € 85 per persoon. 
U ontvangt een concertticket met rang 1, een glas mousserende wijn en een 
tafelgarnituur en drankje in de pauze. Garderobe en een programma toelichting 
zijn inbegrepen in de prijs. Maar we maken graag een passend voorstel om aan 
al uw wensen te voldoen.

Cuisine Copines 
Wij werken sinds 2017 regelmatig samen met Cuisines Copines. Met veel plezier 
verzorgen zij de catering voor kleine en grote partijen bij ontvangsten in Het 
Concertgebouw. Speciaal zijn de avonden waar gekookt wordt voor groepen in 
de NedPhO-Koepel. Cuisine Copines doet graag een passend voorstel en houdt 
rekening met elke soort allergie en/of dieetwensen.

Wij delen Het Concertgebouw graag met iedereen die van muziek houdt.
Meer weten?

Xavier Lindner, 020 521 75 51, xavierlindner@nedpho.nl
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Beatrix- of Julianafoyer

25 – 60 personen 
Uw eigen bar

Kleine vergaderingen en seminars
Ontvang uw gasten voor aanvang en in de pauze van 
het concert in een intieme sfeer. De foyers zijn ook 
zeer geschikt voor kleinere vergaderingen en seminars.

Foto: Hans Roggen

Spiegelzaal

60 – 350 personen
Uw eigen bar

Diners en presentaties
De koninklijke sfeer van de Spiegelzaal maakt een avond 
met een groot gezelschap compleet. Veel feestelijke 
ontvangsten en borrels hebben al plaatsgevonden in 
deze zaal. De ruime zaal is ook zeer geschikt voor diners 
en/of presentaties. 
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3 4

 De perfecte ontvangst 

Heeft u een speciale gelegenheid te vieren met collega’s of zakenrelaties? 
Bezoek dan een concert van het Nederlands Philharmonisch Orkest of 
Nederlands Kamerorkest. Maak uw bezoek aan Het Concertgebouw compleet 
met een ontvangst in een van de foyers. Als groep kunt u niet alleen vooraf 
maar ook in de pauze extra genieten van drankjes aan uw eigen bar aangevuld 
met diverse hapjes. Om de beleving compleet te maken is het mogelijk om een 
inleiding te laten verzorgen door een van onze musici of door onze directeur. 
Natuurlijk kan de avond extra verzorgd worden met aankleding en bloemen.

We denken ook graag met u mee over een arrangement op maat voor een 
onvergetelijke avond. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Xavier Lindner, 020 521 75 51, xavierlindner@nedpho.nl


