ZAALVERHUUR

VAN BRUILOFT TOT BUSINESS MEETING

Bent u op zoek naar een
prachtige en authentieke
locatie voor een zakelijk
evenement, een culturele
bijeenkomst of een
feestje? Dan zit u bij
Museum Speelklok goed.
Gehuisvest in de middeleeuwse Buurkerk
in het centrum van Utrecht, heeft
Museum Speelklok jarenlange ervaring in
het ontvangen van vele (inter)nationale
gezelschappen binnen en buiten de
reguliere openingstijden.
Een historische locatie waarin u wordt
omgeven door een prachtige collectie
van soms wel eeuwenoude zelfspelende

muziekinstrumenten. Een sfeervolle,
muzikale en gastvrije omgeving.
Iedereen is welkom bij ons, zowel particu
liere als zakelijke gebruikers. Wij hechten
veel waarde aan gastvrijheid en persoon
lijkheid. Graag denken wij mee met uw
wensen en bieden maatwerk waar mogelijk.
Samen met u zorgen wij voor een feestje of
bijeenkomst dat u nog lang zal bijblijven!

RONDLEIDING
{ MUZIKALE
Wilt u uw ontvangst net dat beetje extra geven?
Wij verzorgen graag een Muzikale Rondleiding voor u
langs de kleinste speeldoosjes en de grootste dansen draaiorgels. Tijdens deze korte tour, die wij voor u
op maat samenstellen, worden enkele topstukken van
onze collectie zelfspelende muziekinstrumenten live
aan u gedemonstreerd. Wanneer u het museum buiten
openingstijden huurt, kunt u de rondleiding zelfs
volgen onder het genot van een hapje en een drankje.
Een vrolijke onderbreking of exclusieve afsluiting van
uw dag.
EN DRINKEN
{ ETEN
In Museumcafé Klok zijn altijd lunch, koffie, thee en
alle overige gewenste dranken beschikbaar. Ook is er
de mogelijkheid om een exclusief hapje bij de borrel
te nuttigen, of te genieten van een high tea. Voor
grotere gelegenheden zoals een uitgeserveerd diner
of walking dinner werkt Museum Speelklok samen
met gerenommeerde cateraars.

{ TROUWEN
Museum Speelklok behoort tot één van de mooiste
trouwlocaties in Utrecht. Voor zowel de ceremonie zelf,
een receptie, huwelijksdiner of spetterend dansfeest
kunt u bij ons terecht. Al onze museumzalen zijn hier
voor beschikbaar. Zo kunt u bijvoorbeeld samen met uw
gasten aan een mooi gedekte tafel tussen de collectie
stukken dineren. Dat wordt een onvergetelijke dag!

ONZE ZALEN
{ MIDDENSCHIP
Het grote en centrale Middenschip met de prachtige
monumentale gewelven brengt een sprookjesachtige
sfeer met zich mee en biedt meer dan genoeg ruimte
voor grote bijeenkomsten. Ook ons professionele
podium, inclusief technische ondersteuning, is hier tegen
een meerprijs beschikbaar. Het Middenschip is geschikt
voor concerten, congressen, symposia, diners en zelfs
dansfeesten voor grote gezelschappen. Er kunnen zeker
500 personen terecht.
Bent u met een kleiner gezelschap, maar wilt u wel
genieten van de ambiance van deze zaal? Dan passen wij
de inrichting van de ruimte zonder problemen voor u aan.

{ TRANSEPTZAAL
De glazen Transeptzaal heeft
een moderne, transparante en
lichte sfeer. U zit in de nok van
de middeleeuwse kerk en heeft
een prachtig uitzicht over het
Middenschip van het museum.
De Transeptzaal is zeer geschikt
voor groepsactiviteiten zoals
presentaties, vergaderingen,
zakelijke bijeenkomsten en door
u te organiseren workshops.
De Transeptzaal biedt ruimte aan
10 tot 100 personen.

KLOK
{ MUSEUMCAFÉ
In Museumcafé Klok zijn de authentieke details van
de Buurkerk samengesmolten met een moderne uit
straling. Het café biedt, omgeven door de instrumenten
uit het museum, een unieke ruimte voor het organise
ren van een borrel, receptie of een andere feestelijke
gelegenheid. Het museumcafé biedt plaats aan 10 tot
150 personen en is goed te huren in combinatie met
andere zalen.

}

DANSZAAL
De Danszaal vormt, met de prachtige kroonluchters en grote
dansorgels, een unieke locatie in de sferen van de jaren ‘20.
De Danszaal is geschikt voor lezingen, diners en feesten en biedt
plaats aan 10 tot 200 personen. Is uw groep groter? Dan kunnen
de mogelijkheden worden uitgebreid naar 500 plaatsen in
combinatie met één van onze andere zalen.
OVERIGE MUSEUMZALEN
Ook de overige museumzalen zijn te huur voor de organisatie van
uw evenement. De robuuste Techniekzaal, de levendige Straat
orgelzaal of het spannende Hoorspel belichten ieder een ander
deel van de collectie van het museum. Met behulp van meubilair
zijn deze aan te passen aan uw wensen.

THEATER
OPSTELLING

CABARET
OPSTELLING

VERGADER
OPSTELLING

DINER
OPSTELLING

STAANDE BORREL/
DANSFEEST

BESCHIKBAARHEID

TRANSEPTZAAL

max. 100
personen

max. 40
personen

max. 32
personen

max. 48
personen

max. 100
personen

tijdens en buiten de openingstijden

DANSZAAL

max. 150
personen

max. 80
personen

max. 64
personen

max. 150
personen

max. 200
personen

buiten de openingstijden

MIDDENSCHIP

max. 350
personen

max. 100
personen

max. 100
personen

max. 200
personen

max. 500
personen

buiten de openingstijden

MUSEUMCAFÉ
KLOK

max. 60
personen

zitplaatsen café:
65 personen

n.v.t.

max. 65
personen

max. 150
personen

tijdens (afhankelijk van de grootte van

en op maandag
en op maandag
en op maandag
de groep) en buiten de openingstijden
en op maandag

ZAALINDELING
OPENINGSTIJDEN
Na 17.00 uur en op de maandagen is het
museum beschikbaar voor verhuur. Wilt
u tijdens de openingstijden, dinsdag t/m
zondag tussen 10.00 uur en 17.00 uur,
iets huren? Ook dat kan in overleg goed
worden geregeld.
BEREIKBAARHEID
Museum Speelklok is gelegen in het hart
van het historische centrum van Utrecht.
Vanaf Utrecht Centraal Station is het

slechts 10 minuten lopen. Komt u liever
met de auto? Dan zijn de garages
Springweg en Hoog Catharijne goede
gelegenheden die op 5 minuten loop
afstand van het museum liggen.
TECHNISCHE FACILITEITEN
Museum Speelklok beschikt over een
professioneel podium. In samenwerking
met onze technici is er veel mogelijk op
het gebied van techniek, muziek en licht.

CONTACT
Voor meer informatie, onze tarieven
en/of het maken van een reservering
kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen via het telefoonnummer
(030) 232 60 81 of stuur een email naar
verhuur@museumspeelklok.nl.

BEZOEKADRES
Steenweg 6, 3511 JP Utrecht
t (030) 231 27 89
e info@museumspeelklok.nl
w www.museumspeelklok.nl

