Max. aantal
personen

*
*
*
**

Grootte
in m²

Prijs
per dagdeel*

MUSEUMCAFÉ

Receptie: 200
Buffet: 150
Diner: 65100

Koosjer

127 m²

€ 950

AUDITORIUM

Lezing: 80
Boardroom: 25

Koosjer

67 m²

€ 950

GROTE SYNAGOGE JHM

Lezing: 70

Koosjer

400 m²

€ 2450

PORTUGESE SYNAGOGE

850

Koosjer ORT

1200 m²

€ 3450

CABANE

Receptie: 40
Buffet: 30
Diner: 20

Koosjer ORT

25 m²

€ 550

MA’AMAD

Receptie: 70
Buffet: 50
Diner: 25

Koosjer ORT

45 m²

€ 950

FILMRUIMTE

Receptie: 90
Buffet: 70
Diner: 40

Koosjer ORT

120 m²

€ 950

SAFRA BINNENPLAATS

Receptie: 400
Buffet: 300
Diner: 150

Koosjer ORT

250 m²

€ 550

WINTERSNOGE

70

Koosjer ORT

65 m²

€ 1450

WALTER SÜSKINDZAAL

Lezing: 60
Boardroom: 25

Koosjer

100 m²

€ 550

STUDIO MET
ONTVANGSTRUIMTE

Lezing: 60
Ontvangst: 60

Koosjer

60 m²

€ 550

VIOTTASTRAAT

Lezing: 40
Receptie: 70
Diner: 40

Koosjer

60 m²

€ 550

inclusief btw
exclusief avondtoeslag € 300, na 17.00 uur
exclusief kosten beveiliging, techniek en catering
Catering in het Joods Cultureel Kwartier; alle
ingrediënten van de gerechten zijn bij onze
leveranciers Onder Rabbinaal Toezicht bereid of
goedgekeurd door de rabbinaten van de NIHS,
PIG en NIK en voldoen aan de spijswetten. In
het Portugese Synagoge complex is uitsluitend
koosjere catering ORT toegestaan.
Zaalverhuur in overleg. Op sjabbat en joodse
feestdagen beperkte mogelijkheden.

CONTACT

Catering**

Afdeling Sales & Evenementen
T +31(0) 20 5 310 380
E service@jck.nl

ZAALVERHUUR
HUUR EEN LOCATIE IN HET
JOODS CULTUREEL KWARTIER

LOCATIES

HOLLANDSCHE SCHOUWBURG
WALTER SÜSKINDZAAL

De Walter Süskindzaal, vernoemd naar de joodse verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog, is een lichte zaal en kijkt
uit op de binnenplaats aan de achterzijde van de
Hollandsche Schouwburg. De zaal biedt gelegenheid
tot educatieve workshops, multimediale presentaties,
vergaderingen en lezingen.

Zoekt u een unieke locatie voor uw vergadering, workshop of receptie? Het Joods Cultureel Kwartier (JCK) heeft
verschillende ruimtes die u kunt huren, met elk een eigen functie en sfeer. Zo organiseert u samen met ons een
geslaagd evenement. In overleg verzorgen we graag de catering, een rondleiding of komen we op een andere
manier aan uw wensen tegemoet. Er zijn verschillende arrangementen te reserveren voor lunch, borrel of diner.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales & Evenementen (service@jck.nl).

Hollandsche Schouwburg, Plantage Middenlaan 24

Portugese Synagoge

Walter Süskindzaal

NATIONAAL HOLOCAUST MUSEUM I.O.
STUDIO MET ONTVANGSTRUIMTE

Cabane

Vergaderen op een historische locatie kan in de studio
van de voormalige Kweekschool, het huidige Nationaal
Holocaust Museum in oprichting. De studio is een
flexibele en creatieve ruimte en de uitgelezen plek
voor educatieve workshops, multimediapresentaties of
lezingen. Desgewenst kan catering plaatsvinden in het
ontvangstgedeelte.
Nationaal Holocaust Museum i.o., Plantage Middenlaan 27
Ma’amad

MA’AMAD

Museumcafé

De Ma’amad is de historische regentenkamer in de
Portugese Synagoge. Deze bestuurskamer heeft een
statige uitstraling en is geschikt voor een vergadering,
receptie of diner.

JOODS HISTORISCH MUSEUM

FILMRUIMTE

MUSEUMCAFÉ

Het museumcafé is een moderne, ruime en verrassend
lichte plek. Speelse en veelkleurige muurdecoraties
verfraaien de strakke vormgeving. Het is een ideale
ruimte voor feesten, presentaties, lezingen en recepties.
U kunt hier gebruik maken van een projectiewand met
beamer en geluidsversterking.

AUDITORIUM

Het auditorium is de meest flexibele ruimte van het
Joods Historisch Museum, met veel mogelijkheden:
van lezingen en vergaderingen tot filmvertoningen en
workshops. Ook boekpresentaties komen in deze zaal
goed tot hun recht.

GROTE SYNAGOGE

De Grote Synagoge is ideaal voor een lezing, waarbij
de gasten zijn omringd door een rijke verzameling
kunstschatten en voorwerpen uit de joodse geschiedenis
en traditie.
Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1

Auditorium

PORTUGESE SYNAGOGE
PORTUGESE SYNAGOGE

Het hoofdgebouw stamt uit 1675 en vervult nog steeds
een belangrijke rol als gebedshuis. De synagoge
ademt de sfeer van de Gouden Eeuw. Het interieur
is authentiek, er is geen verwarming en verlichting,
en bij gelegenheden wordt het gebouw verlicht door
bijna duizend kaarsen. Deze locatie kunt u huren voor
ceremonies, lezingen en instrumentale concerten.

CABANE

De Cabane (loofhut) is een betoverende ruimte in de
bijgebouwen van de Portugese Synagoge, ingericht door
kunstenaar Eli Content. Het is de perfecte ruimte voor
kleinere ontvangsten en bijeenkomsten.

Te midden van de pracht en praal van de schatkamers
bevindt zich een sfeervolle filmruimte. Door de authentieke
uitstraling waant u zich hier even in de zeventiende eeuw.
De ruimte is zeer geschikt voor recepties en diners, maar
ook voor lezingen, vergaderingen en filmvertoningen.

SAFRA BINNENPLAATS

De zeventiende-eeuwse binnenplaats werd van oudsher
gebruikt als wandelplaats voor volwassenen en als veilige
speelplaats voor kinderen. Nu kunt u hier terecht voor
een besloten receptie tot 400 personen. Omdat de
binnenplaats in de openlucht is, kunt u voor een receptie
een overkapping huren.

WINTERSNOGE

De Wintersnoge is een verwarmde en charmante ruimte
waar in de wintermaanden de diensten plaatsvinden.
Intieme ceremonies en lezingen komen hier goed tot
hun recht.
Portugese Synagoge, Mr. Visserplein 3

VIOTTASTRAAT
KAMER EN SUITE

Aan de J.J. Viottastraat in Amsterdam Oud-Zuid vindt u
een authentiek woonhuis met een bijzonder verhaal. Het
huis is in 1923 in prachtige art-nouveaustijl gebouwd en
de afgelopen jaren volledig gerestaureerd. De traditionele
woning met kamer en suite leent zich uitstekend voor intieme
ontvangsten, lezingen, recepties, diners en concerten.
J.J. Viottastraat
Viottastraat
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