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DEBAT LEZING CONFERENTIE
FILM FEEST DINER VERGADERING
CURSUS WORKSHOP VIEWING
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WELKOM
in
Culturele en culinaire
ontmoetingsplek
De Balie is gehuisvest in een voormalig gerechtshof uit het einde van
de 19de eeuw in het hart van Amsterdam. Door de centrale locatie en
authentieke uitstraling een geliefde plek voor ontmoetingen, verdiepingen
en informele gesprekken. Naast de eigen programmering verhuurt De Balie
de zalen aan uiteenlopende bedrijven, stichtingen & organisaties.
De zalen van De Balie (Grote zaal, Salon en Filmzaal) zijn te huur voor
externe evenementen als vergaderingen, lezingen, congressen of
presentaties.
Elke zaal heeft een geheel eigen karakter. Bekijk de mogelijkheden per
zaal en laat u informeren over zaken als catering, kaartverkoop en de
technische mogelijkheden.
Wilt u na het lezen van deze brochure meer informatie over het huren van
een zaal, of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging?
Neem dan tijdens kantooruren contact op via 020-5535150 of
zaalverhuur@debalie.nl

Inhoudsopgave
Grote Zaal					P4
Salon		

				P6

Filmzaal					P8
Banqueting					P10

2

HD Livestream			

P11

Publiciteit & Kassa			

P12

Trouwen				

P13
3

Grote zaal
DEBAT | LEZING | CONFERENTIE | FILM | FEEST | DINER
Deze voormalige rechtszaal is een vlakke vloer theaterzaal, d.w.z. een zaal
zonder podium, met een inschuifbare tribune. De compleet gerenoveerde
Grote zaal is onder andere geschikt voor lezingen, debatten, presentaties
en film- en videoprojectie. De Grote zaal is uitstekend te combineren met
de naastgelegen Salon en Filmzaal.
De Balie programmeert hier ook eigen programma’s. Er zijn verschillende
zaalopstellingen mogelijk. De tribune heeft 142 zitplaatsen maar het aantal
stoelen kan uitgebreid worden tot 250. Tijdens een feest of borrel is er
plaats voor maximaal 600 personen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
•

Afmetingen zaal: 19,5 m x 9,5 m (lengte x breedte). Hoogte: 7 m
(onder lichtbrug), 4,8 m (onder grid).
Afmetingen speelvloer: 8,5 m x 10 m (breedte x diepte bij 142 zitplaatsen).
Hardhouten vloer, zwevend.
Licht en geluid: Uitgebreide mogelijkheden voor programma’s variërend van film en debat tot multimediapresentaties. Technische lijst
beschikbaar op aanvraag.

•
•
•

BESCHIKBARE APPARATUUR
•

Geluid: Zaalversterking voor spraak en/of livemuziek. Diverse microfoons, waaronder DP17 beugelmicrofoons en AKG handzenders, 5.1.
opstelling voor filmvertoning.
Multimedia: Mac Mini en laptop beschikbaar voor presentaties, HD
livestream.
Projectie: Christi DLP Beamer voor digitale cinema (2K), filmprojectoren voor 35 mm.
Video spelers voor: DCP, Blu-Ray, DVD, HDV, miniDV, DVCam, Betacam SP, data-/videoprojector (resolutie 1080p - 1920x1200 - 6000
Ansilumen).
Diversen: Videocamera, DJ set (2 draaitafels, dubbele CD speler,
Dateq DJ mixer en monitors), flip-over.

•
•
•
•

I.O.
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Salon
DEBAT | LEZING | VERGADERING | CURSUS | WORKSHOP | DINER
Een sfeervolle zaal met authentieke glas-in-loodramen, voorzien van een
klein podium en geschikt voor kleinschalige, intieme programma’s zoals
lezingen, debatten, presentaties en workshops voor maximaal 90 personen.
De Salon kan eveneens gebruikt worden voor vergaderingen, waarbij een
opstelling naar wens wordt neergezet. In carréopstelling zijn er bijvoorbeeld
maximaal 30 zitplaatsen. De Salon kan verduisterd worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
•
•
•
•
•

Afmetingen zaal: 9,5 x 6,5 m x 4.8 m (lengte x breedte x hoogte).
Afmetingen podium: 5 x 2,5 m (breedte x diepte).
Vloer: Parketvloer.
Licht en geluid: mogelijkheden gericht op debat en lezingen.
Volledige technische lijst beschikbaar op aanvraag.

BESCHIKBARE APPARATUUR
•

Geluid: Zaalversterking voor spraak en/of livemuziek. Diverse
microfoons, waaronder DP17 beugelmicrofoons en AKG handzenders.
Multimedia: Mac Mini en laptop beschikbaar voor presentaties, HD
livestream.
Projectie: Video spelers voor BluRay, DVD, HDV, miniDV en DVCam,
data-/- videoprojector (resolutie 1024 x 768 - XGA - 2000 Ansilumen).
Diversen: Videocamera, DJ set (2 draaitafels, Pioneer CD speler,
Pioneer DJ mixer en monitors), ﬂip-over.

•
•
•

24

30

18

18

34

90

120

40

Zie voor meer informatie over onze prijzen de tarieven op onze website.
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Filmzaal
VIEWING | LEZING | WORKSHOP
De Filmzaal van De Balie, voorzien van een inschuifbare tribune met comfortabele stoelen, wordt dagelijks gebruikt voor onze reguliere filmvertoningen. Buiten ons reguliere programma om is het mogelijk om de Filmzaal te
huren voor vertoningen.*
Tevens is de zaal geschikt voor lezingen. De tribune heeft een capaciteit
van 54 zitplaatsen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
•
•

Afmetingen zaal: 9,5 m x 6,5 m x 4,8 m (lengte x breedte x hoogte).
Afmetingen speelvlak: 5 m x 2,5 m (breedte x diepte bij
54 zitplaatsen). Bij ingeschoven tribune: 6,5 x 6,5 m.
Vloer: Marmoleum.

•

BESCHIKBARE APPARATUUR
•
•
•

Geluid: 5.1. cinema opstelling.
Multimedia: Mac Mini en laptop beschikbaar voor presentaties.
Projectie: Christi DLP Beamer voor digitale cinema (2K), filmprojectoren voor 35 mm.
Video spelers voor: DCP, Blu-Ray, DVD, HDV, miniDV, DVCam, Betacam SP, data-/videoprojector (resolutie 1080p - 1920x1200 - 6000
Ansilumen).

•

* Doordeweeks en in het weekend is de Filmzaal tot 15:00 uur beschikbaar
voor verhuur.
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Zie voor meer informatie over onze prijzen de tarievenlijst op onze website.
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Banqueting
ONTBIJT | LUNCH | BRUNCH | BORREL | DINER | FEEST
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HD livestream
UW EVENEMENT LIVE OP INTERNET,
SMARTPHONE OF TABLET?

De Balie beschikt over een eigen bar en keuken en kan ontbijt, lunch, hapjes en diners verzorgen voor 15 tot 200 personen. Zowel de Salon, de Grote
Zaal, en het Entresol zijn uitermate geschikt voor een diner dat speciaal op
uw wensen kan worden afgestemd. De Bovenfoyer geeft ruimte aan maximaal 150 personen en biedt een sfeervolle locatie voor
een walking dinner of luxe borrel.

De Balie beschikt in zowel de Salon als de Grote Zaal over HD meer-cameraregie met opname- en streamfaciliteiten waarmee meer dan 1000
kijkers tegelijk bediend kunnen worden. Hierdoor hoeven ‘thuisblijvers’
of mensen in het buitenland niets van uw programma te missen! Uw
bijeenkomst kan live worden
gevolgd, naar wens via een open of besloten kanaal.

Voor meer informatie, onze banquetingbrochure en reserveringen kunt u
contact opnemen met de afdeling Horeca & Banqueting via
horeca@debalie.nl of 0205535134.

Zie voor een prijsindicatie onze tarieven op de site of informeer naar de
mogelijkheden via zaalverhuur@debalie.nl.
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Publiciteit &

Trouwen

PUBLICITEITSPAKKETTEN

DE BALIE IS EEN OFFICIËLE TROUWLOCATIE

De Balie biedt publiciteitspakketten aan om uw evenement onder de aandacht te brengen van een groot en divers publiek. Denk aan Twitter (18.000
volgers), Facebook (27.000 volgers) en onze nieuwsbrief (16.000 abonnees).
Hieronder vindt u meer informatie over de tarieven en mogelijkheden van
een publiciteitspakket.

De Balie is een officiële trouwlocatie. Het karakteristieke gebouw stamt uit
1849 en heeft geschiedenis: het is het vroegere Amsterdamse kantongerecht. In 2011 zijn de zalen gerenoveerd en in klassieke staat hersteld.

PAKKET 1 - 160 EURO (EX. BTW)

•
•
•

Vermelding op de website en opname in onze agenda carrousel
Eenmaal opname in de digitale nieuwsbrief
Eén post op Twitter

PAKKET 2 - 280 EURO (EX. BTW)

•
•
•
•

Vermelding op de website en opname in onze agenda carrousel
Eenmaal opname in de digitale nieuwsbrief
Twee posts op Twitter, één post op Facebook
Ruimte in één posterframes (A2) aan de voorgevel van de Balie vanaf
twee weken voor evenement (poster zelf aanleveren)

KASSAPAKKETTEN

De Grote zaal en de Salon zijn beide geschikt voor een ceremonie, receptie, diner of feest. De Grote zaal is zoals de naam al impliceert een grootse
ruimte en heeft een eigen bar. De Salon is wat kleiner en wordt gekenmerkt
door authentieke glas-in-loodramen met het wapen van de stad Amsterdam. Spreek je geloftes uit op de plek waar sinds jaar en dag het gesproken
woord centraal staat en trouw op een karakteristieke, historische locatie in
het centrum van Amsterdam.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Balie ligt op loopafstand van het Vondelpark en is goed te bereiken met
het openbaar vervoer. Er is een grote parkeergarage op 5 minuten afstand
lopen. Direct achter De Balie is het mogelijk aan te meren met een boot.
De Balie kan de catering verzorgen.
Neem contact op over de mogelijkheden voor trouwen in De Balie via horeca@debalie.nl.

Naast onze publiciteitspakketten kunnen we uw programma ook opnemen
in de webshop van De Balie waardoor gasten online een kaartje kunnen
aanschaffen. Daarnaast kunnen bezoekers ook telefonisch reserveren via de
kassa-telefoon (020-5535100). Op de dag van het evenement is een kassamedewerker minimaal 1 uur voor aanvang aanwezig om de kaartcontrole te
begeleiden.

KASSAPAKKET SALON - 155 EURO (EX. BTW)

•
•
•
•

Online verkoop via de Balie
Verkooplink beschikbaar voor eigen gebruik
Telefonisch reserveren
Professionele begeleiding van onze kassa medewerker op de dag zelf

KASSAPAKKET GROTE ZAAL - 215 EURO (EX. BTW)

•
•
•
•
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Online verkoop via de Balie
Verkooplink beschikbaar voor eigen gebruik
Telefonisch reserveren
Professionele begeleiding van onze kassa medewerker op de dag zelf

13

