Zalen in ICOON
Brochure 2022
Capaciteiten, faciliteiten en tarieven van de diverse zalen in het ICOONtheater
Daarom ICOONtheater voor jouw zakelijke of culturele bijeenkomst
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Centraal gelegen in Midden-Nederland
Gratis parkeren en direct naast NS Station Amersfoort – Vathorst
Professionele theatertechniek
Gunstige tarieven
1 Theaterzaal en meer dan 8 subzalen
1 vast contactpersoon tijdens voorbereiding en uitvoering van congres of voorstelling.

Deze brochure biedt een overzicht van de Theaterzaal, vergaderzalen en kunstvaklokalen in het ICOONtheater. ICOONtheater
wordt beheerd door Scholen in de kunst. ICOON is een gebouw voor de wijk Vathorst, voor Amersfoort en voor alle culturele en
maatschappelijke instellingen van Nederland. De tarieven bij de zalen kunnen verschillen per doel van de bijeenkomst of aard
van de organisator. Wij zijn heel trots dat Gemeente Amersfoort ons subsidieert om culturele huurders een speciaal tarief te
geven voor de huur van onze Theaterzaal. De opbrengsten van onze zakelijke verhuring dragen bij aan het behoud van ons
gebouw en de bevordering van kunst en cultuur in Amersfoort. Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW.
Geïnteresseerd in de zalen van ICOONtheater? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende optie, offerte of om een
afspraak te maken voor een rondleiding. Jouw contactpersoon:
Tessa Harkema
Zakelijke verhuur van de Theaterzaal, lokalen en vergaderzalen
033-4968221
Saskia Heere
Culturele verhuur van de Theaterzaal
033-4968220
info@icoontheater.nl
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Theaterzaal
✓
✓
✓
✓

Uitstekende en complete technische faciliteiten in huis
Flexibele zaalindeling van theateropstelling tot feestelijk diner
Grootste vlakke vloer theaterzaal van Amersfoort
Volledige technische ondersteuning door onze theatertechnici

Capaciteiten:
Theateropstelling
Cabaretopstelling
Vergaderopstelling
Lagerhuis / Catwalk
Feest
Walking dinner
Sit down dinner
Examenopstelling

210 vaste rode stoelen op de tribune, uit te breiden tot 240 personen
80 of 100 personen in een 4- of 5- persoons cabaretopstelling
40 personen op speelvlak
volgt
240 personen
240 personen (incl. speelvlak)
100 personen
70 personen

Tarieven:
Regulier tarief

per dag (8 uur)
daarna per uur

€ 2.450,€ 140,-

Cultureel tarief

per dag (8 uur)
daarna per uur

€ 1.400,€ 100,-

Inbegrepen bij de zaalhuur:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Assistentie door 1 technicus en evenementencoördinator
Gebruik van de geluidsinstallatie
Sfeervol uitlichten zaal en toneel
Gebruik van foyer en centrale hal t.b.v. ontvangst en pauzemomenten (geen exclusiviteit)
Schoonmaak en energiekosten
Gebruik van de kleedkamers
2 gastvrouwen t.b.v. gastenontvangst en horeca
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Vergaderzalen – Begane grond
Vergaderzaal A
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Vergadertafel
Geen beamer aanwezig
Geen geluidsinstallatie aanwezig

Capaciteiten:
Vergaderopstelling
Theateropstelling

12 personen
15 personen
Vergaderzaal A

Vergaderzaal B
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Vergadertafel
Geen beamer aanwezig
Geen geluidsinstallatie aanwezig

Capaciteiten:
Vergaderopstelling

12 personen

Vergaderzaal C
Binnenkort beschikbaar
Tarieven vergaderzalen
Vergaderzaal B
Regulier tarief

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur

€ 125,€ 32,50

Cultureel tarief / Lesgeven

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur
Korting bij reeks

€ 99,€ 27,50
- 35%

De tarieven gelden alleen tijdens de reguliere openingstijden van het ICOONtheater
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Ontvangst en pauzemomenten
Foyer
Faciliteiten:
✓
✓

Bar
Sfeervol ingericht met diverse zitjes en statafels

Capaciteiten:
Receptieopstelling

250 personen

Centrale hal
Foyer
Faciliteiten:
✓
✓

Bar
Sfeervol ingericht met diverse zitjes en statafels

Capaciteiten:
Receptieopstelling

500 personen

Tarieven op aanvraag

Centrale hal
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Theaterlokalen – Eerste verdieping
T1.1
Faciliteiten:
✓
✓
✓
✓
✓

Ongeveer 80m2
Balletvloer en spiegelwand
Raampartij en uitzicht over de wijk
40” LEDscherm met HDMI aansluiting
Geluidsinstallatie met mini-jack aansluiting

T1.2
Faciliteiten:
✓
✓
✓
✓
✓

T1.1

Ongeveer 80m2
Balletvloer en spiegelwand
Raampartij en uitzicht over de wijk
Geluidsinstallatie met mini-jack aansluiting
Theaterlicht en afstopping

T1.3
Faciliteiten:
✓
✓
✓
✓
✓

Ongeveer 80m2
Balletvloer en spiegelwand
40” LEDscherm met HDMI aansluiting
Geluidsinstallatie met mini-jack aansluiting
Afstopping

T1.2

Alle Theaterlokalen - capaciteiten:
Workshop / staand
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Cabaretopstelling

30 personen
30 personen
30 personen
30 personen

Tarieven theaterlokalen
Regulier tarief

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur

€ 125,€ 32,50

Cultureel tarief / Lesgeven

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur
Korting bij reeks

€ 99,€ 27,50
- 35%

De tarieven gelden alleen tijdens de reguliere openingstijden van het ICOONtheater

T1.3
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Muzieklokalen – Eerste verdieping
M1.1
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Muzieklokaal groot (bruikbare ruimte 4,5 x 5 m.)
Keyboards, drumstel en gitaren
Beamer + Scherm met HDMI aansluiting

Capaciteiten:
Workshop / staand
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Cabaretopstelling

25 personen
30 personen
16 personen
24 personen
M1.1

M1.2/3
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Muzieklokaal groot (bruikbare ruimte 3,7 x 8 m.)
Staande piano, keyboards, drumstel en gitaren
Beamer + Scherm met HDMI aansluiting

Capaciteiten:
Workshop / staand
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Cabaretopstelling

30 personen
30 personen
20 personen
20 personen

M1.2/3
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M1.4
Faciliteiten:
✓
✓

Kleine muziekstudio
Muziekstudio met vleugel en staande piano

Capaciteiten:
Workshop / staand

5 personen

M1.5

M1.4

Faciliteiten:
✓
✓

Kleine drumstudio
Muziekstudio met drumstel en staande piano

Capaciteiten:
Workshop / staand

5 personen

M1.6
Faciliteiten:
✓
✓

Muzieklokaal groot
3 drumstellen, keyboards, gitaren

M1.5

Capaciteiten:
Workshop / staand

8 personen

M1.6
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M1.9
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Muziekstudio middel
Grote raampartij
2 staande piano’s

Capaciteiten:
Workshop / staand

5 personen

M1.10

M1.9

Faciliteiten:
✓
✓

Muziekstudio middel
Staande piano’s

Capaciteiten:
Workshop / staand

8 personen

M1.10

Tarieven muzieklokalen
Regulier tarief

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur

€ 125,€ 32,50

Cultureel tarief / Lesgeven

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur
Korting bij reeks

€ 99,€ 27,50
- 35%

De tarieven gelden alleen tijdens de reguliere openingstijden van het ICOONtheater
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Danslokalen – Tweede verdieping
Alleen toegankelijk met dansschoenen of zonder
schoenen. Geen meubilair toegestaan.

D2.1
Faciliteiten:
✓
✓
✓
✓
✓

Ongeveer 80m2
Zwevende vloer met balletvloer
Spiegelwand
Raampartij en uitzicht over de wijk
Geluidsinstallatie met mini-jack aansluiting

D2.2
D2.1

Faciliteiten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ongeveer 80m2
Zwevende vloer met balletvloer
Spiegelwand en barre
Raampartij en uitzicht over de wijk
Geluidsinstallatie met mini-jack aansluiting
40” LEDscherm met HDMI aansluiting

D2.3
Faciliteiten:
✓
✓
✓
✓
✓

Ongeveer 80m2
Zwevende vloer met balletvloer
Spiegelwand en barre
40” LEDscherm met HDMI aansluiting
Geluidsinstallatie met mini-jack aansluiting

D2.2

Alle Danslokalen – capaciteiten:
Workshop / staand

30 personen

Tarieven danslokalen
Regulier tarief

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur

€ 125,€ 32,50

Cultureel tarief / Lesgeven

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur
Korting bij reeks

€ 99,€ 27,50
- 35%

De tarieven gelden alleen tijdens de reguliere openingstijden van het ICOONtheater

D2.3
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Lokalen beeldende kunst – Begane grond en tweede verdieping
B0.1 & B0.2
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Ruime lokalen half gesplitst door een wand
Creatieve werkruimte met 28 werkplekken aan schooltafels
50” LEDscherm met HDMI aansluiting

Capaciteiten:
Workshop / staand
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Cabaretopstelling

30 personen
30 personen
30 personen
30 personen

B2.3
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Ruim lokaal
Creatieve werkruimte met 30 werkplekken aan schooltafels
50” LEDscherm met HDMI aansluiting

Capaciteiten:
Workshop / staand
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Cabaretopstelling
Schoolopstelling

ICOONtheater
Leeghwater 1-3
3825 MR Amersfoort
www.icoontheater.nl

30 personen
30 personen
30 personen
30 personen
30 personen

B0.1 & B0.2

B2.3
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B2.4
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Ruim lokaal
Creatieve werkruimte met 30 werkplekken (krukjes) aan schooltafels
40” LEDscherm met HDMI aansluiting

Capaciteiten:
Workshop / staand
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Cabaretopstelling
Schoolopstelling

30 personen
30 personen
30 personen
30 personen
30 personen

B2.4

B2.6
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Schoollokaal met veel daglicht
Standaard opstelling is een schoolopstelling voor 30 personen
40” LEDscherm met HDMI aansluiting

Capaciteiten:
Workshop / staand
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Cabaretopstelling
Schoolopstelling

30 personen
30 personen
25 personen
30 personen
30 personen

Tarieven lokalen beeldende kunst
Regulier tarief

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur

€ 125,€ 32,50

Cultureel tarief / Lesgeven

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur
Korting bij reeks

€ 99,€ 27,50
- 35%

De tarieven gelden alleen tijdens de reguliere openingstijden van het ICOONtheater

ICOONtheater
Leeghwater 1-3
3825 MR Amersfoort
www.icoontheater.nl

B2.6
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Leerhuis H
Faciliteiten:
✓
✓
✓

Schoollokaal met veel daglicht
Standaard opstelling is een informele opstelling met tafels en stoelen voor 70 personen
LEDscherm met HDMI aansluiting

Capaciteiten:
Workshop / staand
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Cabaretopstelling

70 personen
70 personen
40 personen
40 personen

Tarieven:
Regulier tarief

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur

€ 175,€ 32,50

Cultureel tarief / Lesgeven

1e dagdeel (max. 4 uur)
daarna per uur
Korting bij reeks

€ 99,€ 27,50
- 35%

De tarieven gelden alleen tijdens de reguliere openingstijden van het ICOONtheater

ICOONtheater
Leeghwater 1-3
3825 MR Amersfoort
www.icoontheater.nl

