Je eerste stap naar een succesvolle meeting zet je
in het Amsterdam Art Center.
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Get inspired, let’s meet
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“Wij geloven er sterk in dat kunst de creativiteit
tijdens het vergaderen stimuleert. Het gevolg?
Mensen die out of the box denken, waardoor je
als organisatie groeit.”
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Welkom in het Amsterdam Art Center
Inspirerende vergaderingen, enerverende events & creatieve teambuilding – op een unieke
locatie vol kunst. 14 zalen, één kookstudio, meerdere originele workshops.
Op loopafstand van Amsterdam Sloterdijk met gratis parkeergelegenheid.
Kunst inspireert en zorgt voor groei – persoonlijke en die van het bedrijf. Kunst laat mensen ‘out
of the box’ denken, het motiveert en stimuleert het creatieve denkvermogen. En dát is mooi
meegenomen tijdens een vergadering of event.
Op zoek naar een extra creatieve óf culinaire boost? Stap uit je comfortzone en in de schoenen
van een chef of kunstenaar, tijdens één van onze originele culinaire of artistieke workshops. We
hebben heel wat op het menu staan.
Kennismaken? We geven je graag een rondleiding!

Het Amsterdam Art Center team
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Inspirerende vergaderingen
& enerverende events
Van klein teamoverleg, een training tot een meerdaagse conferentie voor een groot
gezelschap; onze 14 zalen bieden volop ruimte, mogelijkheden én inspiratie. Voor iedere
vergadering en elk event een unieke en gepaste ruimte.
De zalen zijn voor één of meerdere dagdelen te huur, kunnen op verschillende manieren
worden ingedeeld en bieden ruimte aan 2 tot 170 personen. Ons enthousiaste team neemt alle
zorgen uit handen, van begin tot eind.
De kookstudio maakt het mogelijk jullie de lekkerste hapjes, drankjes en gerechten te serveren;
van stevige lunch tot feestelijke (na)borrel. Liever zelf de keuken in of op zoek naar een andere
creatieve activiteit? We denken graag met je mee.
-

Vergaderen inclusief WiFi, beamer & flipover
Keuze uit diverse vergaderarrangementen
Blok, cabaret, theater en u-vorm opstelling
14 zalen voor 2 tot 170 personen
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Conferentiezaal

Lezingen & events in prachtige zaal
Een ruime zaal voor groepen tot 170 personen.
Ideaal voor inspirerende lezingen, debatten en
enerverende events. Met een geluidsversterking voor
vier personen (2x headset, 2 keer handheld
microfoons), is deze zaal extra geschikt voor
interactieve en dynamische presentaties.
De dakramen voorzien de gehele ruimte van
daglicht, ’s avonds wordt er gezorgd voor de juiste
sfeer met dimbare verlichting. De ruimte is rondom
voorzien van een onopvallende magneetstrip,
waardoor er door de gehele zaal flipcharts, posters
of presentaties gehangen kunnen worden.
- Grootte - 170 m2
- Beamer & flipover aanwezig
- Schermen voor dubbele presentaties
- Dimbare verlichting
- Daglicht aanwezig
- 2 x headsets
- 2 keer handheld microfoons
- Magneetstrip door gehele zaal
- Airconditioning

Carré

Cabaret

Theater

U-vorm

60

80

170

40
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Atelier Maasdam

Trainingen & workshops in een kunstenaarsatelier
Een unieke ruimte, de werkplaats van de kunstenaar
en ‘thuis’ voor onze creatieve workshops. Inspiratie
gegarandeerd in dit ruime lichte atelier. De gunstige
afmetingen maken diverse opstellingen mogelijk,
ideaal voor presentaties, trainingen en workshops.
Deze ruimte is extra interessant voor trainers die
graag gebruik maken van creativiteit in hun
trainingen en workshops. Zoals de ‘werktafels’ al
doen vermoeden; in het atelier Maasdam mag
geschilderd worden.
- Grootte - 160 m2
- Beamer en flip-over aanwezig
- Dimbare verlichting
- Daglicht aanwezig
- Grote (werk)tafels
- Ruim podium
- Airconditioning

Carré

Cabaret

Theater

U-vorm

45

65

140

35
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Groot & Flink

Mooie ruime zalen voor grotere groepen. Flinke vergaderingen, flexibele opstellingen
Vergaderzaal 5
Een grote ruimte, ideaal voor trainingen, vergaderingen en workshops. De zaal telt meerdere
grote ramen, wat zorgt voor volop daglicht. De Chesterfieldbanken en koffiecorner maken de
start van de dag extra ontspannen.

Carré

Cabaret

Theater

U-vorm

40

60

100

30

- Grootte - 140 m2
- Daglicht aanwezig
- Beamer en flip-over aanwezig
- Airconditioning
- Chesterfieldbanken

Vergaderzaal 1
Een flinke zaal en een fijne ruimte voor trainingen, workshops, vergaderingen en presentaties.
Meerdere opstellingen zijn mogelijk en de zaal biedt zitruimte aan groepen tot 50 personen.
Daarnaast beschikt de zaal over een extra ruime koffiecorner.

Carré

Cabaret

Theater

U-vorm

35

35

50

26
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- Grootte - 85 m2
- Dimbare verlichting
- Daglicht aanwezig
- Beamer en flip-over aanwezig
- Magneetwand
- Airconditioning
- Extra ruime koffiecorner

Vinyl & Vintage

Lichte zalen mét een knus vintage interieur. De sfeer van toen, voor nieuwe plannen en ideeën
van nu.
Vergaderzaal 12
Deze vintage ruimte, vol met retro spulletjes, biedt een inspirerende ruimte voor creatieve
brainstormsessies, workshops en vergaderingen. De zaal is sfeervol en licht. De ‘toon’ zet je zelf
met een LP uit onze collectie.

Carré

Cabaret

Theater

U-vorm

30

35

40

23

- Grootte - 75 m2
- Dimbare verlichting
- Daglicht aanwezig
- Beamer en flip-over aanwezig
- Magneetwand
- Airconditioning
- Vintage look & feel

Vergaderzaal 4
Deze mooie en inspirerende zaal is ideaal voor trainingen en creatieve teammeetings. De zaal
straalt rust uit, inspireert en prikkelt meerdere zintuigen. Jij bepaalt de sfeer en de soundtrack,
met een royale vinylcollectie en pick-up.

Carré

Cabaret

Theater

U-vorm

35

35

40

20
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- Grootte - 57 m2
- Dimbare verlichting
- Daglicht aanwezig
- Beamer en flip-over aanwezig
- Magneetwand
- Airconditioning
- Vinylcollectie, pick up

Goed gezelschap

Mooie lichte vergaderzalen - niet te groot niet te klein. Precies goed, voor een goed gezelschap
met goede ideeën.
Vergaderzaal 2 & 6
Fijne ruimtes voor trainingen, workshops, presentaties en vergaderingen voor een goed gezelschap tot 17 personen in een u-vorm.

Carré

Cabaret

Theater

U-vorm

20

20

20

17

- Grootte - 44-50 m2
- (Zaal 2 - dimbare verlichting)
- Daglicht aanwezig
- Beamer en flip-over aanwezig
- Magneetwand
- Airconditioning

Vergaderzalen 3,7 & 8
Mooie zalen, vol daglicht – en alles wat je tijdens een vergadering nodig hebt. Deze ruimtes zijn
geschikt voor groepen tot 11 personen in een u-vorm.

Carré

Cabaret

Theater

U-vorm

16

-

24

11
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- Grootte - 32-35 m2
- Airconditioning
- (Zaal 3 - dimbare verlichting)
- Daglicht aanwezig
- Beamer en flip-over aanwezig
- Airconditioning

Thuis best

Een gezellige zaal waar iedereen zich thuis voelt.
Zelfde gemak, een intieme sfeer en 100% focus.
Vergaderzaal 11
Deze gezellige vergaderzaal voelt aan als een rustige
huiskamer – comfortabel en inspirerend - en bevindt
zich direct tegenover de entree. Ondanks dat deze
zaal geen direct daglicht heeft, is dit een erg fijne
ruimte om te vergaderen. De zaal is gelegen op de
begane grond en is geschikt voor groepen tot 10
personen.
- Grootte - 25 m2
- Beamer en flip-over aanwezig
- Airconditioning

Blok

Cabaret

Theater

U-vorm

10

-

-

-
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Knus plus

Knusse ruimtes voor briljante ideeën, stevige
brainstormsessies en pittige trainingen.
Vergaderzalen 9 & 10
Fijne ruimtes voorzien van alle benodigdheden en
comfort, voor trainingen/workshops, presentaties,
vergaderingen en lezingen voor groepen tot 10
personen.
- Grootte - 18-20 m2
- Daglicht aanwezig
- Beamer en flip-over aanwezig
- Magneetwand
- Airconditioning

Blok

Cabaret

Theater

U-vorm

10

-

-

-
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Kookstudio, workshops & gameruimte
Kom nader tot elkaar, gezellig samen in de keuken. In onze professionele kookstudio maken
we van iedereen een chef. Kook en geniet van de heerlijkste creaties, door jullie zelf gemaakt
tijdens één van onze smaakmakende kookworkshops.
Stap samen uit de comfortzone, in de schoenen van een kunstenaar. Laat je collega’s de artiest
in zichzelf ontdekken en ‘out of the box’ denken. Kies voor creatieve teambuilding met één van
onze dynamische, artistieke workshops.
In onze gameruimte vind je maar liefst twee tafelvoetbaltafels, één tafeltennistafel, één dartbord
en een schaakbord. Serieus spelen? We organiseren graag een toernooitje voor jullie om een
vergadering of event sportief af te sluiten. Gezellig borrelen kan natuurlijk ook!
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Vergaderarrangementen, zalen & tarieven
Wij hebben – of halen - alles ‘in huis’ om van jullie vergadering of event een groot succes te
maken. Van snelle WiFi, flipover & beamers, microfoons tot statafels. Speciale wensen? We horen
ze graag.
Geniet van diverse arrangementen, voor inspirerende vergaderingen en gezellige afsluiters. We
serveren originele, lekkere lunches & snacks, feestelijke borrels en heerlijke bites, geschikt voor
diverse groepen en gelegenheden.

Vergaderarrangementen

Koffie arrangement
Een dagdeel koffie, thee, water, koekjes en mini cakejes
Fris arrangement
Een dagdeel frisdrank, koffie, thee, water, koekjes en 		
mueslirepen

€

7,50

€

9,50

Extra versnaperingen tijdens de meeting:
Luxe koeken
Muffins
Hartige snack (bladerdeeghapjes mix van vega en vlees)
Fruitmand (per persoon)

€
€
€
€

1,75
2,50
2,50
1,25

Lunch

€ 16,75

Waanzinnig lekker lunchbuffet met heerlijke huisgemaakte
soep, diverse belegde sandwiches, salades en sappen
Pasta buffet - vanaf 15 personen
Een uitgebreid buffet met vega-, vlees-, en vispasta’s,
salades, tapenades, vers brood en dessert
incl. wijn, bier, fris en koffie
Dag arrangement
Koffie arrangement per dagdeel
Lunch
Frisarrangement per dagdeel
Totaal
AAC prijs

€ 32,50

€
7,50
€ 16,75
€
9,50
€ 33,75
€ 30,75

Na-borrel LIGHT max. 3 kwartier
Bier, wijn, fris, nootjes, kaasstengels, lekker brood met tapenade
Na-borrelen EXTRA max. 5 kwartier
Kaasplankje, gedroogde worstjes, tomaat/mozzarella sticks,
albondigas (Spaanse gehaktballetjes), toast met makreel/
bietensalade en meer

€

10,25

€

16,50

Kookworkshop voor groepen vanaf 12 personen €69,- incl. wijn, bier en fris
www.amsterdamartcenter.nl/kookworkshop
Prijzen van arrangementen zijn per persoon; alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW
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ZALEN (incl beamer en flip-over)
Vanaf 1 januari 2019
Conferentieruimte
Atelier Maasdam
Vergaderruimte 1
Vergaderruimte 2
Vergaderruimte 3
Vergaderruimte 4
Vergaderruimte 5
Vergaderruimte 6
Vergaderruimte 7
Vergaderruimte 8
Vergaderruimte 9
Vergaderruimte 10
Vergaderruimte 11
Vergaderruimte 12

EXTRA
Laptop
Beamer (incl scherm)
Flip-over (incl stiften)
Microfoonset
(Conferentiezaal, Atelier Maasdam en
Vergaderzaal 5)
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m2
170
160
80
50
35
57
140
44
33
31
20
18
25
75

1 dagdeel
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

495
495
275
225
190
245
425
225
190
190
145
145
155
275

€
€
€
€

30
30
20
75
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2 dagdelen

3 dagdelen

800
800
445
365
305
400
690
365
310
310
235
235
250
445

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.050
1.050
585
475
400
525
905
475
405
405
310
310
330
585

€ 50
€ 50
€ 30
€ 125

€
€
€
€

60
60
35
150

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Meet onze Meeting Consultants
‘Wij maken van jouw vergadering of event er één die bijblijft.’
Wanneer wij mensen met een glimlach zien vertrekken, hebben wij ons werk goed gedaan. En
daar streven we naar. Steeds weer. Een vergadering, event of workshop, groot of klein. Wij
bieden bedrijven ervaringen die bijblijven; positieve én creatieve herinneringen.
Als Meeting Consultant is onze rol heel breed: van het maken van reserveringen en offertes, het
verwelkomen van gasten tot zorgen dat alles soepel verloopt. Vanaf het eerste contact tot aan
de laatste afhandelingen op de dag of avond zelf.
Een unieke ruimte vol kunst, creativiteit én een vijf-sterren-service. Een vergadering of event tot
in de puntjes verzorgd. Een toegankelijke sfeer, een plek waar iedereen zich welkom voelt. Wij
staan voor je klaar, met jarenlange ervaring, enthousiasme én een goede glimlach.
Een zaal reserveren of workshop boeken? Bel of mail ons gerust.

Donauweg 23
1043 AJ Amsterdam
+31 (0) 20 624 11 24
reserveren@amsterdamartcenter.nl
www.amsterdamartcenter.nl
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