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Welkom op de mooiste set  
van Nederland  

In ons iconische gebouw aan het IJ zetten 
we alles in scène om je gast een belevenis 
van hoog niveau te bieden. In een creatieve, 
open en dynamische omgeving. Met prachtige 
ruimtes, high-end faciliteiten en een schat aan 
ervaring. Plus: de ondersteuning door ons 
professionele en toegewijde team.  
Kortom, alles waarmee je van draaiboek  
tot afbouw de regie houdt over je grote of 
kleinere event. Of dat een seminar is, of 
meerdaagse summit, vakcongres of  
corporate dinner. Een productpresentatie, 
lezing, receptie, kick-off, themadag of  
branded bedrijfsfeest. Van 15 of 300 gasten: 
we regelen alles zó dat je gast de hoofdrol 
heeft. 



‘You had me at “hello”.’ 
Jerry Maguire (1996)



beweegt, trekt er als een film aan je voorbij.  
Een panoramische en inspirerende omgeving die  
op de bezoekers van je event een onuitwisbare 
indruk achterlaat. Neem zelf alvast een kijkje met 
deze virtuele tour!

Partners in productie  

Compromisloos in kwaliteit en uitstraling, flexibel 
in maatwerkoplossingen en samenwerking. Dat is 
wat Eye ook kenmerkt. Of het nu om apparatuur 
gaat, wifi, branding of extra services, achter 
de schermen hebben we van alles in huis om 
jou de zorgen uit handen te nemen. We werken 
nauw samen met topleveranciers. Onze vaste 
cateringpartners zijn Select Catering voor grote 
groepen, Eye Banqueting voor kleinere groepen. 

Eyecatcher voor je grote of kleinere event 

Samen maken we van je event een gebeurtenis 
die ogen opent. Eye ligt midden in Amsterdam 
aan het IJ,tegenover Amsterdam Centraal, 
uitstekend te bereiken met het ov, de auto en 
per boot. Het museum is vormgegeven door 
het Weense architectenbureau Delugan Meissl 
Associated Architects. Zij hebben het gebouw 
ontworpen met veel glas, smaakvol toegepast 
hout, overal invallend licht en strakke lijnen. Als 
een opvallend kristal, dat met het daglicht mee lijkt 
te veranderen. 
Na de spectaculaire entree worden je bezoekers 
binnen verwend met prachtige uitzichten op het 
water. Een haast cinematografische ervaring: 
iedere ruimte is een andere scène - de een open, 
de ander meer privé. Alles wat buiten en binnen 

Zij denken graag met je mee over de optimale 
opzet en uitvoering om je gasten te verwennen 
met ruime mogelijkheden aan catering. 

Eye can do it for you: voor 
elk type event de optimale ruimte

Van meerdaagse congressen tot intieme 
meetings: in Eye bruist de inspiratie. Die onuitwis-
bare indruk ervaart je bezoeker overal en in alles. 
Voor het organiseren van je event heb je de keuze 
uit vier filmzalen, een foyer en vier unieke ruimtes. 
Elk met een eigen karakter en uitstraling. 
Plan je bijvoorbeeld een event voor 100 tot 300 
gasten? Dan kun je kiezen uit drie filmzalen, de 
Foyer of het hele gebouw*. Cinema 1 is gebouwd 
voor een superieure en comfortabele audiovisuele 

https://www.eyefilm.nl/bezoek/ontdek-het-gebouw
https://www.eyefilm.nl/evenementenlocatie/catering
https://www.eyefilm.nl/evenementenlocatie/catering


Cultuur en creativiteit: diep verankerd in ons DNA

Eye Filmmuseum bewaart, restaureert en presenteert film en heeft een 
wereldvermaarde collectie Nederlandse en internationale films, affiches, 
foto’s en persoonlijke archieven. Als culturele instelling brengen we film 
in de meest brede zin van het woord: als kunst, cultuur, amusement en 
als fundament van de eigentijdse beeldcultuur. 
Voor je gasten vertaalt zich dat met name naar een decor dat inspireert 
en betrokkenheid versterkt; in een onovertroffen pand, vormgegeven 
door toonaangevende architecten. Eye kan bovendien meerwaarde 
toevoegen met een inhoudelijk aspect aan je programma: een 
rondleiding, bezoek aan de tentoonstelling, filminhoudelijke workshop 
of een speciaal voor je event geselecteerde film. Partners van Eye 
ontvangen korting op de huurprijs.
Het gebouw is dagelijks open voor publiek. Een aantal keer per jaar is 
Eye als geheel te huur voor een bijzonder evenement tot 900 personen. 
Eye is daarnaast een officiële trouwlocatie.

belevenis. In Cinema 2 is de tribune verschuifbaar: prettig als je de 
volle oppervlakte van de ruimte wilt benutten. Cinema 3 is volledig 
verduisterbaar, de Foyer is bij uitstek geschikt voor walkingdinners, 
borrels, vergaderingen en presentaties. 

Voor kleinere groepen zijn er vijf intiemere ruimtes: Cinema 4 (ingericht 
in art-decostijl), Room at the Top, de Studio en twee intiemere zalen aan 
het water: Waterfront en de IJ-Lounge. 

Bij elke ruimte heb je de mogelijkheid een bar toe te voegen. Je gasten 
kunnen daar ontspannen met hapjes en drankjes en een bijzonder 
uitzicht op de Eye-Arena of het IJ. Hierna zie je wat per ruimte de 
specifieke mogelijkheden en faciliteiten zijn. Maar voor welke setting 
je ook kiest, je gast heeft steeds de ervaring midden in de spotlights te 
staan. 

* Deze mogelijkheid is een aantal keer per jaar beschikbaar voor bijzondere events.



‘Toto, I’ve a feeling  
we’re not in Kansas 
anymore.’ 
The Wizard of Oz (1939)



90 m2 75 33 36 70 90

Cinema 1: superieure kijk- en luisterervaring
De grootste cinema telt 310 ruime stoelen met extra beenruimte in een 
vaste theateropstelling. Van 4K tot 70mm: je kunt hier alle soorten films 
state-of-the-art projecteren. Ook het geluid is met zorg ingericht, zodat 
films en sprekers voor iedere bezoeker goed te volgen zijn. Bijzonder is 
verder het orgel in de zaal, dat al in 1929 in gebruik was in het Passage 
Theater in Den Haag. Het kan gebruikt worden voor het spelen van 
muziek of het voortbrengen van geluidseffecten. Deze zaal is bij uitstek 
geschikt voor première voorstellingen en congressen. 
Voor je event kun je de aangrenzende Foyer aan Cinema 1 koppelen. In 
deze combinatie heb je alle ruimte en rust om catering aan te bieden. De 
Foyer biedt een exclusief zicht op de Arena, de prachtige centrale ruimte 
van Eye, en maakt je gezelschap onderdeel van het museum. 

– Topkwaliteit beeld en geluid 
– Goed zicht en goede verstaanbaarheid vanaf elke stoel
– Grote vlakke vloer vóór het scherm: veel ruimte voor sprekers of panels 
– Aangrenzende Foyer zeer geschikt voor catering 

Cinema 1

Cinema 1

400  m2 310



‘You had my curiosity. 
But now you have  
my attention.’ 
Django Unchained (2012)

Foto: Ter Burg



90 m2 75 33 36 70 90

150  m2 127 84 72 130

Cinema 2: inschuifbare tribune 
Multifunctionele cinema met 127 comfortabele zitplaatsen. We kunnen de 
tribune voor je inschuiven. Daardoor kun je deze ruimte prima gebruiken 
voor een event waarvoor je het volle vloeroppervlak wilt benutten: een 
interactief debat, workshop, (theater)voorstelling, informatiemarkt of 
corporate feest waarbij gedanst mag worden. Het grote scherm en 
geluidsvoorziening rondom zorgt ervoor dat presentaties voor iedere gast 
overal in de ruimte goed te volgen zijn. 

–  Inschuifbare tribune maakt flexibele opstelling mogelijk  
(bijvoorbeeld als classroom) 

– Eersteklas technische faciliteiten voor beeld en geluid 
–  Volledige vloeroppervlak beschikbaar: geschikt voor  

uiteenlopende events 

Cinema 2

Cinema 2



90 m2 75 33 36 70 90

150  m2 127

Cinema 3: ‘black box’ 
Wil je een beleving met ultieme focus voor je event creëren? Alles in 
Cinema 3 is uitgevoerd in zwart. Deze ‘black box’ kun je bovendien 
volledig laten verduisteren. Dat garandeert een grote impact van 
(product)presentaties, premières of bijvoorbeeld lezingen. 

– Volledige verduistering mogelijk voor maximale focus en impact 
– Hoge kwaliteit projectiescherm, geluid rondom 
–  127 vaste zitplaatsen met zeer comfortabele stoelen 

Cinema 3

Cinema 3



90 m2 75 33 36 70 90

100 m2 67

Cinema 4: sfeervolle art-decostijl 
Cinema Parisien was één van de eerste bioscopen in Amsterdam. 
Cinema 4 is daar een ode aan. De art-decostijl zorgt met 67 nostalgische 
rode stoelen voor een sfeervolle ambiance. Geraffineerde led’s kunnen 
onafhankelijk van de gedecoreerde wandpanelen elke gewenste kleur 
aannemen.

– Intieme sfeer 
– Geen geluidsversterking nodig door uitstekende akoestiek  
–  Zaalverlichting mogelijk in elke gewenste kleur, bijvoorbeeld de 

corporate kleuren 
 

Cinema 4

Cinema 4



90 m2 75 33 36 70 90

220  m2 84 315

De Foyer: exclusieve topspot voor catering 
Met een eigen bar en ontvangstruimte is de Foyer dé plek om je gasten te 
verwennen met een hapje en een drankje. Je kunt de Foyer reserveren in 
combinatie met één van de Cinema’s. Bovendien kun je deze ruimte apart 
huren voor bijvoorbeeld een lunch, borrel of walkingdinner. 

–  Besloten ruimte met uitzicht over de Eye-Arena en het IJ
– Uit te breiden met het Arenaplateau 
– Eigen projectie mogelijk 

Foyer

Foyer



90 m2 75 33 36 70 90

IJ-Lounge: privé-ingang, aan de kade 
Lichte ruimte met vrij uitzicht over het IJ. De eigen entree versterkt het 
gevoel van exclusiviteit. Je gasten hebben hier directe toegang tot 
de kade. Uitstekend geschikt voor middelgrote events als (product)
presentaties, kick-offs, (bedrijfs)feesten, diners of vergaderingen. Je 
gasten hebben meteen (gratis) toegang tot Panorama, de ruimte met de 
permanente expositie van Eye.

–  Ligging aan het water met eigen toegang naar de kade, lekker naar 
buiten tijdens de pauzes 

– Plug-and-play-systeem voor presentaties 
– Ook goed te combineren met Cinema 4 en Waterfront

IJ-Lounge

IJ-Lounge

90  m2 70 70 36 33 90



90 m2 75 33 36 70 90

Waterfront: spectaculair uitzicht, voor kleinere groepen 
Een lichte ruimte met een cinematografisch uitzicht over het IJ. 
Uitstekend geschikt voor middelgrote events als (product)presentaties, 
kick-offs, (bedrijfs)feesten, diners of vergaderingen. Ook hier kunnen 
je gasten (gratis) rondkijken bij de permanente expositie van Eye, in het 
Panorama.

–  Flexibele ruimte, dus geschikt voor allerlei soorten events 
– Plug-and-play-systeem voor presentaties 
– Intiem, bij uitstek geschikt voor kleinere gezelschappen
–  Goed te combineren met de IJ- Lounge, ontvangst in Waterfront, 

vervolgens dineren in de IJ-Lounge 

Waterfront

Waterfront

70  m2 60 35 30 27 70



90 m2 75 33 36 70 90

100  m2 85 49 48 33 90

Room at the Top: privacy op niveau
Eén van de mooiste stukjes Eye, helemaal alleen voor jou en je gasten. 
Met weergaloos uitzicht over het IJ en een spannende doorkijk naar het 
interieur van het gebouw. Voor kleinere events als (product)presentaties, 
meetings, lezingen en vergaderingen.

– Exclusieve privacy: een eigen verdieping zonder inkijk van buitenaf 
– Speelse architectuur met hoge plafonds en schuine muren 
– Plug-and-play-systeem voor presentaties 

Room at the Top

Room at the Top



90 m2 75 33 36 70 90

Studio: creatief en inspirerend
Interactieve sessies, meetups, brainstorms, boardmeetings: de Studio is 
er om de creativiteit van je team te inspireren en faciliteren. Ook heten we 
hier scholen welkom als onderdeel van educatieve programma’s.

–  Inspirerende ruimte met alle faciliteiten voor creatieve sessies 
–  Plug & Play-systeem voor presentaties 

Studio

Studio

94  m2 40 16 21 30



90 m2 75 33 36 70 90

Arenaplateau: prachtig panorama voor je catering
Deze open ruimte ligt direct aan de trappen van de Arena. De Arena 
is de indrukwekkende centrale ruimte van Eye, die alle andere ruimtes 
met elkaar verbindt. Je kunt deze ruimte reserveren voor kleinere 
cateringevents. Óf zet het Arenaplateau in combinatie met een andere 
ruimte in om je gasten catering aan te bieden.

–  Bij uitstek geschikt voor catering van je gasten  
–  Rondom uitzicht 
–   Middenin de Arena, recht tegenover de spectaculaire glaswand  

aan het IJ

Arenaplateau

Arenaplateau

60



90 m2 75 33 36 70 90

Eye Exclusief: héél Eye een paar keer per jaar beschikbaar 
Voor een event uit het hoogste echelon op zoek naar een locatie van 
wereldklasse? Een paar keer per jaar stellen we Eye in z’n geheel 
beschikbaar. Alle ruimtes kunnen gebruikt worden, alle faciliteiten zijn 
voorhanden. Als extra optie hoort een sit-down dinner voor maximaal 350 
gasten tot de mogelijkheden. 
Goed om te weten: bar en restaurant van de Arena, de centrale ruimte 
van Eye, kun je niet apart huren. Wél zijn bar en restaurant inbegrepen 
als je héél Eye huurt.

–  Eye in z’n geheel, exclusief voor je gasten
–  Unieke beleving, dit kan slechts vier keer per jaar 
–  Inclusief Arena: bar-restaurant in de centrale ruimte van Eye
– Zeer beperkt beschikbaar en alleen op maandag, dinsdag of woensdag 

Eye Exclusief

Eye Exclusief

500 345 900



Ons oog voor jullie detail
Een event plannen bij Eye betekent: zo min mogelijk werk voor jou.  
Jij bedenkt hoe je het graag zou willen, wij zorgen dat jouw gasten de 
best mogelijke ervaring hebben. Daarom denken we graag met je mee 
over inrichting, catering, ontvangst en inhoud van jouw event. En daar zijn 
onze relaties blij mee. Tenminste, dat pikken we op uit de feedback én uit 
het feit dat wie een keer iets bij ons heeft georganiseerd, graag nog een 
keer terugkomt. 

The Data of Tomorrow Conference van Stibo Systems
‘Fijn dat jullie op alle gebieden met ons mee konden denken. Wij zijn heel 
tevreden over het verloop en de service vanuit het Eye Filmmuseum’.

Vodafone Business Partner of the Year Event
‘Dit was volgens velen het allerbeste BPOTY-event sinds we dit concept 
uitrollen. Van de zeven edities staat deze absloluut op nummer één. Alles 
klopte, inhoudelijk en qua inspirerende omgeving.’ 

Première speelfilm Broers
‘Wij hebben een heel leuk feestje gehad en ik ben ontzettend blij dat alles 
gelopen is zoals het is gelopen! Het is een geweldige locatie.’ 

Meer ervaringen van opdrachtgevers

Internationaal erkend duurzaam
Goed om te weten: als je kiest voor Eye, kies je voor een duurzame 
locatie. We zijn trots op het certificaat van BREEAM-NL. Dat 
hebben we, omdat het gebouw hoog scoort op 9 verschillende 
duurzaamheidsonderwerpen, waaronder energie, materialen en afval.

https://www.eyefilm.nl/bezoek/ontdek-het-gebouw
https://www.eyefilm.nl/evenementenlocatie/referenties


‘I’ll be back.’  
The Terminator (1984) 

Partnership: Eye is altijd op zoek naar verbinding

Partners van Eye hebben bij ons een streepje voor. Als partner van Eye 
ondersteun je het onderhoud van filmisch erfgoed, beeldeducatie voor 
kinderen en jongvolwassenen, grensverleggende tentoonstellingen en 
VR-ervaringen en de promotie van Nederlandse films in het buitenland. 
Partners genieten van exclusieve privileges en krijgen toegang tot het 
indrukwekkende zakelijke en particuliere netwerk van Eye.
Voor onze partners kunnen we themavoorstellingen organiseren, 
workshops of seminars, ondersteund met filmfragmenten. Ook zijn 
exclusieve en interactieve rondleidingen door de tentoonstellingen mogelijk 
of ‘familiedagen’ voor medewerkers en relaties. Heb je interesse in een 
partnership met Eye? Op de afdeling Development praten we graag met je 
verder. Bel 06 24 710 229 of mail naar maartjejansen@eyefilm.nl.
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1 dagdeel 2 dagdelen* 3 dagdelen* m2 theater sit down school U-vorm receptie

Cinema 1 € 2.500 € 4.250 op aanvraag 400 310

Cinema 2 € 1.400 € 2.380 op aanvraag 150 127 84 72 130

Cinema 3 € 1.400 € 2.380 op aanvraag 150 127

Cinema 4 €     900 € 1.530 op aanvraag 100 67

Foyer** €     900 € 1.530 € 2.295 220 84 315

IJ-lounge €     650 € 1.105 € 1.658 90 70 70 36 33 90

Waterfront €     575 €     978 € 1.466 70 60 35 30 27 70

Room at the Top €     550 €     935 € 1.403 100 85 49 48 33 90

Studio €     475 €     808 € 1.211 94 40 16 21 30

Arenaplateau €     375 €     638 €     956 60

Eye Exclusief op aanvraag 500 345 900

Prijzen

Dagdelen bestaan uit: ochtend 08.00 – 12.00 uur, 
middag 13.00 – 17.00 uur, avond 18.00 – 23.00 uur.

De beschikbaarheid van filmzalen is ’s avonds 
beperkt. Dat heeft te maken met de functie die we 
richting publiek vervullen. Alle prijzen zijn exclusief 
21% btw en eventuele kosten voor de inzet van onze 
medewerkers.

Reserveer je de IJ-Lounge voor de avond? Dan kun 

je daar het Waterfront bij reserveren voor € 250 in 
plaats van € 575 als je die afzonderlijk reserveert. 
(Maximaal 90 minuten beschikbaar.)

Prijzen filmzalen inclusief: projector, 
bioscoopscherm, standaard geluid & 
theaterverlichting, Eye-meubilair, katheder, vaste 
internetkabel, één vaste microfoon en reguliere 
schoonmaak. 
Bij het huren van Cinema 1 adviseren wij met onze 

leverancier Beamsystems te werken. Voor Cinema 
2 t/m 4 bieden we techniekpakketten.

Prijzen unieke ruimtes(ook wel break-outs) 
inclusief: Eye-meubilair, katheder, flip-over, basis 
evenementondersteuning, beperkt wifinetwerk en 
reguliere schoonmaak.  
Je kunt een techniekset (laptop, projector, scherm 
en speakers) reserveren voor € 100 voor een 
dagdeel, of € 150 voor twee of meer dagdelen.

  *  Als je op één dag een 
ruimte voor meerdere 
dagdelen reserveert, 
ontvang je 15% korting. 
Deze korting is al in de 
tabel verwerkt

**  Combineer je de Foyer 
met een cinema? Dan 
ontvang je 25% korting 
op de Foyer, in plaats van 
de combinatiekorting van 
15% voor de Foyer



Centraal in Amsterdam, mét parkeergelegenheid

Eye is goed bereikbaar: met het ov, met de auto en zelfs met de boot. Met de 
gratis pont vanaf het Centraal Station duurt de reis nog geen tien minuten. 
Gasten die met de auto komen, kunnen naast Eye parkeren in de garage 
van de A’DAM Toren. Kom je per boot? Eye heeft een eigen aanlegsteiger!

We helpen je graag verder 

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw grote of kleinere event?  
Bel of mail naar ons Sales- & Eventsteam: (020) 5891 401 of  
events@eyefilm.nl. We helpen je graag verder!
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