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Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.

INTRO
Het prachtige Rozentheater ligt in het hart van
de Amsterdamse Jordaan, om de hoek van
de Westerkerk. Deze multi-functionele venue
is een ware creatieve ontmoetingsplek waar
het bruist van vernieuwende voorstellingen en
inspirerende events.

“Gisteren was een groot succes! Jullie technicus, Emil,
was geweldig. De presentaties en animaties zagen er
geweldig uit. Alles is vlekkeloos verlopen, dus een
groot compliment voor hem! Ook jullie bar team was
geweldig. Ontzettend leuke en aardige mensen en alles
liep gesmeerd. De hapjes waren verrukkelijk en zagen
er prachtig uit. Het was voor ons een topdag en ik ben
heel erg blij dat we voor deze locatie hebben gekozen.
Het publiek was erg enthousiast en ik hoop dat we
in de toekomst weer een evenement bij jullie kunnen
organiseren!”
NICOLAAS PIERSON FOUNDATION

De Yes-And benadering die hoort bij het
improvisatietheater passen we toe op alles
wat we doen. Bij ons geen ‘dat is niet mogelijk’
antwoord, maar we denken juist mee over
creatieve oplossingen om jouw productie,
bijeenkomst of event tot het hoogste niveau
te tillen. Wij hebben daarvoor alles in huis:
een team van talentvolle performers, trainers,
technici, schrijvers en musici, flexibele ruimtes,
een ervaren events team en alle aanwezige
techniek waar je gewoon gebruik van kunt
maken, zonder dat elk onderdeeltje op de
rekening verschijnt.
We delen onze passie voor deze geweldige
venue graag met jullie en staan in de
startblokken om het samen te organiseren.

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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“Enorm bedankt
voor een zeer
geslaagde avond.
De meerderheid
van de mensen
die hun mening
hebben gegeven
via Trylikes
(stemkastjes
like/dislike)
gaven het
event een
9+”
RABOBANK
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THE BIG HOUSE

Iedereen die deze zaal binnenkomt wordt overrompeld door de
enorme afmeting van de ruimte, de hoogte van de plafonds en
de mooie, industriële uitstraling. Het is een flexibele zaal die voor
veel verschillende innovatieve producties wordt gebruikt.

Tijdens een voorstelling staan er kleine tafeltjes in de zaal met
sfeervolle lampjes, terwijl we voor een diner mooi gedekte tafels
plaatsen. Voor een congres zetten we de zaal in theateropstelling.
Het grote, halfronde podium met drie schermen erboven zorgt ervoor
dat alles heel goed zichtbaar is voor het publiek. De catwalk bovenin
de zaal maakt het eenvoudig om objecten op te hangen of het lichtplan
aan te passen, zodat jouw productie een hele eigen uitstraling heeft.

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.

INFORMATIE THE BIG HOUSE
Afmetingen:
• De begane grond heeft 170 vierkante meter
aan open zitruimte.
• De zaal is ongeveer 13 meter breed en 13
meter lang gemeten vanaf de voorkant van
het podium tot het begin van het balkon.
• Achterin de zaal bevindt zich het balkon van
13 meter breed en 4 meter diep. Het heeft drie
oplopende rijen met plaats voor 100 mensen.
• Het podium is 7.5 meter breed en 4.5 meter
diep in het midden. In het midden is er 1 trap
die de zaal ingaat. Er zijn op het podium
2 deuren naar de backstage ruimte.

Aantal personen per opstelling
Cabaretopstelling op de begane grond 230
Cabaretopstelling inclusief balkon

330

Zittend dineren begane grond

150

Theateropstelling inclusief balkon

350

Staand publiek

550

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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THE UPSTAIRS THEATER
Langs de schitterende 100 jaar oude
glas-in-lood ramen loop je omhoog
naar onze mooie, intieme bovenzaal.
Hier vinden allerlei vernieuwende
voorstellingen plaats voor een
aandachtig publiek dat uitgedaagd
wilt worden. De ruimte is ook
heel geschikt voor workshops en
besloten diners waar je met je eigen
gezelschap een toast kunt uitbrengen
op behaalde successen of iemand
in het zonnetje kunt zetten. Met een
eigen bar in de zaal voorzien we je
van allerlei wijnen en bieren op fles
en ook hier is alle techniek aanwezig
voor een geslaagd event.
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Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.

“Veel positieve reacties op
Boom Chicago gekregen,
we kijken met erg veel plezier
terug op het geslaagde event”
HEINEKEN INTERNATIONAL

INFORMATIE THE UPSTAIRS THEATER
Afmetingen:
• De afmeting van de ruimte is 8 bij 11 meter.
• Het podium is 6 meter breed en 1.6 meter
diep. Er is een kleine ruimte achter het
podium van 8 meter breed en een halve meter
diep, zodat presentatoren en artiesten het
podium op kunnen vanaf backstage.

Aantal personen per opstelling
Cabaretopstelling

90

Zittend dineren

50

Theateropstelling

110

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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THE BAR

De bar is de centrale ontmoetingsplek van het Rozentheater, waar
geborreld, gelachen, vergaderd en gefeest wordt op alle momenten
van de dag. Met prachtige, hoge plafonds en drie verschillende
niveaus zijn er overal gezellige plekken om samen te komen of het nu
is bij een voorstelling, voor een besloten diner onder de glas-in-lood
ramen uit 1913 of voor een receptie of verjaardagsfeest.

“Ik wil jullie team enorm bedanken voor de
samenwerking de afgelopen weken. Wij hebben
het als zeer positief ervaren en we kijken met
veel plezier terug op een mooi evenement“
GOOGLE
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Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.

INFORMATIE THE BAR
Afmetingen:
• The bar bestaat uit 3 levels
• De begane grond heeft een 13 meter lange
bar met krukken en diverse zitjes.
• De vide is 4m x 4m
• Het glas-in-lood balkon is 32 m2.

Aantal personen per opstelling
Receptie/ontvangst staand

250

Dineren op de vide

12

Zittend dineren op het balkon

30

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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NEW ESCAPE ROOM
ADVENTURE:
ESCAPE THROUGH
THE MOVIES
De creativiteit van onze venue komt
helemaal tot uitdrukking op de zolder
van het pand in de nieuwe, spannende
Escape room: Escape through
the Movies. Geïnspireerd door de
originele bioscoop bestemming van
het gebouw heeft deze escape room
een filmthema, waarbij je start in de
speciale projectiekamer. Bij Escape
through the Movies is het mogelijk om
elke 20 minuten een nieuwe groep te
laten starten. Dat maakt het bijzonder
geschikt voor grotere groepen. Onder
het genot van een drankje in onze bar
gaat iedereen aan de slag met een
aantal puzzels om de hersenen alvast op
te warmen. Vanuit deze plek starten dan
steeds nieuwe groepen totdat iedereen
de spannende finale heeft gehaald.
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ESCAPE
THROUGH
THE
MOVIES

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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“De escape room was een waanzinnig
succes. Iedereen heeft het er nog steeds
over. Mijn verwachtingen zijn compleet
overtroffen met hoe toegewijd de
acteurs waren, hoe goed de ruimtes
gebouwd zijn, hoe briljant de puzzels
ZIE DE TRAILER HIER!

in elkaar zaten en hoeveel humor er
in de details zat. Gewoon subliem”
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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OVERIGE RUIMTES
Backstage:
Achter het podium bevindt zich een grote vierkante ruimte van
waaruit het podium te betreden is. Hier hangen alle hoeden, petten,
snorren en kostuums van de Boom Chicago acteurs, maar de ruimte is
ook beschikbaar voor een extra break out room.
Kleedkamers:
Aan de achterzijde van de grote zaal zijn twee ruime kleedkamers met
douche en toilet. Deze hebben een backstage route naar het podium.
Artiestenfoyer:
in deze grote ruimte aan de achterkant van het gebouw zit een keuken.
Deze plek wordt veel gebruikt door de externe catering voor het opzetten
van een productiekeuken van waaruit de zaal bediend wordt. Het is een
hele praktische plek omdat deze direct ligt aan de Rozenstraat van waaruit
aangeleverd kan worden.
de kassa:
Een afsluitbare opslagruimte voor waardevolle spullen voor de organisator.
Kluisjes:
Acht kluisjes, zodat mensen snel toegang hebben tot belangrijke spullen. Bewaar
de sleutels zelf, het is niet nodig om een medewerker op te sporen.
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Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.

GESCHIEDENIS
Het Rozentheater opende in 1913 zijn deuren als
bioscoop. Met meer dan 1000 zitplaatsen was het
een van de grootste bioscopen in Nederland. In 1926
werd de naam veranderd in het Asta Theater en
werden ook theatrale producties uitgevoerd. Tijdens de
Duitse bezetting werden alle films uit het programma
verwijderd omdat de toenmalige eigenaar, weigerde
Duitse propaganda te tonen. Na de oorlog tot 1971
functioneerde het gebouw opnieuw als een bioscoop
en stond het bekend als het Capitool. Sinds 1970 heeft
het gebouw verschillende theatergezelschappen
gehuisvest. In 2001 keerde het terug naar het
Rozentheater, zijn oorspronkelijke naam. In 2004 werd
het theater gerenoveerd. Het gebouw werd gestript
en de oorspronkelijke open ruimte hersteld, waarbij de
prachtige glas-in-loodramen weer zichtbaar werden.
Toen wij met Boom Chicago de locatie betrokken in
2013, hebben wij het interieur gemoderniseerd. We
hebben een entresol gebouwd in de bar en een nieuwe
bar geplaatst. In de grote zaal zat een grote tribune
omdat het een vlakke vloer theater was. Die hebben
we er uit laten halen om er vervolgens een podium
en schermen in te plaatsen. In 2017 verbouwden we
de Upstairs Theater tot een intieme performance en
workshop space en voegden we een innovatieve Escape
Room toe aan het pand die helemaal aansluit bij de
originele bioscoop bestemming van het gebouw.

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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ENTERTAINMENT
Als creatieve ontmoetingsplek is het
volstrekt logisch dat je veel verschillende
mogelijkheden hebt voor entertainment. We
zetten hier een aantal opties op een rij, maar
denken natuurlijk graag met jullie mee om er
een mooi en inspirerend event van te maken:
Boom Chicago Show
Sinds 1993 maakt Boom Chicago mensen
aan het lachen met een mix van interactieve
improvisaties, muziek en storytelling. Boom
Chicago is de kweekvijver van international
comedy talent zoals Seth Meyers, Ruben van
der Meer en Oscar-winnaar Jordan Peele.

“Ontzettend bedankt namens het
hele AkzoNobel Young Academic
Day organisatiecomité voor al jullie
ondersteuning bij het organiseren
van een fantastisch event. Jullie
team stond altijd klaar om te helpen
en was de hele dag heel flexibel
en positief ingesteld. Een speciale
dank voor jullie technicus, die ons
fantastisch heeft ondersteund.
De op maat gemaakte wrap up was
hilarisch en een perfecte manier
om de dag af te sluiten!”
AKZONOBEL

Je kunt een Boom Chicago voorstelling
afkopen voor jouw eigen privé-event. Extra
bijzonder is het als we de show helemaal
toespitsen op de boodschappen en thema’s
die jullie willen overdragen. Met humor kun
je onderwerpen illustreren zodat ze beter
blijven hangen. Daarnaast is het heerlijk om
samen te lachen om zaken die herkenbaar
zijn. We doen dat veelvuldig zowel voor de
top van het internationale bedrijfsleven als
voor uiteenlopende events. Omdat we de
scripts nog ter goedkeuring voorleggen heb
je volledige sturing over de uitkomst van de
content. We gaan nooit over de grens!
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Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.

Host/dagvoorzitter
Onze hosts voegen extra energie en plezier toe aan wat soms lange programma’s kunnen
zijn. Vanwege hun grote improvisatievermogen kunnen zij goed omgaan met eventuele
onverwachte momenten die zich vaak voordoen tijdens een event.
Master of Ceremony
Ook het leiden van een Awards ceremony is ons wel vertrouwd. Met grappige, op maat
gemaakte intermezzo’s wordt zo’n avond dynamisch en verfrissend.
Zie hier de video van the tweakers award
Interactieve energizers
We hebben veel verschillende oefeningen vanuit het improvisatietheater die we op het juiste
moment in het programma inpassen om het publiek te activeren en hun energie (terug) te
brengen op het juiste level.
Op maat gemaakte wrap up
We verzorgen een humoristische en energieke wrap up van de dag, waarin alle onderwerpen
en thema’s nog een keer op een grappige manier de revue passeren. Daarnaast kan onze
performer, vanuit hun creatieve blik ook altijd nog laatste input van de dag toevoegen
waardoor de afsluiting heel actueel wordt.
Escape Room
De ultieme teambuilding activiteit! Los samen puzzels op en race naar de spannende finale!
Omdat er elke 20 minuten een nieuwe groep kan starten is onze Escape Through the Movies
heel geschikt voor events. Bij een groter gezelschap kunnen we de escape room afwisselen
met een improvisatietraining om de groepen daarna weer te wisselen. Met drankjes en diner
wordt het zo een compleet en enerverend programma.

“We hebben gisteren veel plezier gehad
van de escape room. What an experience!”
HOTELSCHOOL THE HAGUE

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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“Veel dank voor
de geweldige
workshop gisteren
bij Boom Chicago.
Ik heb alleen maar
hele positieve
reacties gehoord
(en ik heb er
zelf ook enorm
van genoten)”
ACCENTURE

Adventure Trail
Met dit actieve programma doorlopen de deelnemers een
verscheidenheid aan opdrachten in teams om punten te scoren:
foto-opdrachten, puzzels oplossen, aanwijzigingen om bij de volgende
opdracht te komen e.d.. Na onze uitleg van het programma sturen we de
verschillende teams de stad in. Aan het einde keer je weer terug op de
No venue haswaar
more
house de resultaten beoordeelt.
Rozengracht
decreative
jury vantalent
BoominChicago
than Boom
Chicago.
Here are en
a few
options,
Onder
het genot
van drankjes
hapjes
maken we de winnaars bekend en
and
we
are
happy
to
brainstorm
any
other
tijdens het event vertonen we alle grappige foto’s van de dag op de grote
ideas as well:
schermen
in de zaal of bar.

Boom Chicago Show
Improvisatietraining
Sinceenerverende
1993 we haveimprovisatie-programma’s
been making people
Onze
leveren niet alleen veel plezier,
laugh
with
a
mix
of
interactive
improvisations,
maar laten een team ook op een intensieve manier samenwerken, zodat er een
live
anddie
storytelling.
Boom manieren
Chicago isvan denken. Met de basisprincipes
vonkmusic
ontstaat
leidt tot nieuwe
the improvisatie
breeding ground
comedy
van
komtof
deinternational
creativiteit in
een team naar boven en ontstaat een
talent
like
Seth
Meyers
and
Oscar
winner
geweldige teamspirit.
Jordan Peele and Ruben van der Meer. The
next generation is ready to create something
Presentatietraining
special onze
for you.
Omdat
acteurs elke avond op het podium staan en ook regelmatig geboekt
worden als host of presentator voor zakelijke opdrachten, weten zij als geen ander
You
can
out our
theater
with a Boom
hoe je
je buy
het beste
kunt
presenteren
voor een publiek. En hoe meer plezier je hebt
Chicago
show
for
your
own
private
event
in het presenteren hoe beter je boodschaporaankomt. Door middel van persoonlijke
we can tailor
one for your event
to we
highlight
feedback
en groepscoaching
laten
zien hoe deelnemers hun technieken kunnen
the
messages
you
want
to
bring
across.
With
verbeteren en zelfvertrouwen kunnen opbouwen.
Aan het einde van de sessie ziet
humor
you
can
illustrate
topics,
so
they
land
elke deelnemer hierdoor onmiddellijke vooruitgang.
better. We create programs for international
clients and
events
across the
“Wecorporate
zijn razend
enthousiast
over Michael’s pitch training… Wat een vakman is hij en
globe.wat
Because
you
can
approve
the
content
een geweldige manier van het geven van de training heeft hij! Hij weet precies de
beforehand,
you have
full control
over
juiste snaar
te raken.
Knap dat
hijthe
met zoveel energie de training heeft weten te geven”
content of any performance.
HILL & KNOWLTON
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“We vonden het allemaal echt geweldig! We hebben helemaal
krom gelegen van het lachen. Het had gewoon niet beter
kunnen lopen. Het eten was ook heerlijk. Mijn complimenten
aan de crew en de cateraar. Het was een fantastische ervaring”
AALBERTS BUILDING INSTALLATIONS

Catering
Voor catering op onze locatie zelf zijn er diverse opties. We werken graag met onze
buurvrouw Zoe Verloop van Kookstudio de Laurier die al jaren de heerlijkste events op
locatie verzorgd. Daarnaast kunnen we altijd de meest geschikt cateraar kiezen die past bij
de uitstraling en het budget van onze opdrachtgevers. We regelen het graag!
Producties
Events, Comedy Shows, Besloten diners, Congressen, Vergaderingen, Trainingsprogramma’s,
Televisieopnames, Jordanese Muziek Concerten, Rock & Roll dansevenementen, Awards
shows, gastproducties van internationale comedians, Bruiloften, Verjaardagsfeesten,
Teambuilding sessies, Begrafenissen en Circus Performances, uw event!
Styling
Je kunt de ruimtes in het Rozentheater echt een eigen uitstraling geven, aansluitend bij het
evenement. Er zijn drie grote schermen in het theater waarop video’s, afbeeldingen of logo’s
afgespeeld kunnen worden. Je kunt banieren ophangen aan de 10 meter hoge plafonds via
de catwalk zonder ladders of apparatuur. Via de catwalk kun je ook grote objecten ophangen
voor een wow-factor. In de bar hebben we zes stalen A0-frames voor jullie eigen posters.
Boven de bar is een lege wand waar je met de aanwezige beamer eigen beelden op kunt
projecteren.

“We had a really a lot of fun with the
escape room. What an experience!”
HOTELSCHOOL THE HAGUE

Neem
voor
meer informatie,
boekingen
en site
visits
contact
openthusiastic
met ons enthousiaste
eventvia
team
via hello@boomchicago.nl
of bel
+31
(0)20217
2170400.
0400.
For
more
information,
bookings
and site
visits,
contact
our
events team
hello@boomchicago.nl
or call
+31
(0)20

17

IE S
ICAT
PEC
IF
HE S
NISC
TEC
H

THE BIG HOUSE
Geluid:
• Yamaha O1V sound desk
• 1 daub MT300c Amp
• 1 QSC USA 900 Amp
• 6 x EAW JF100e speakers
• 1 x subwoofer
• 2 x Electro-voice ZXA1 active monitors (on stage)
• dbx Driverack PX
• 5 x Sennheiser EW300 wireless microphones
(over ear)
• 3 x Sennheiser wireless handheld microphones
• 2 x Imac computers
• ASL intercom system (connects tech bridgebackstage)

• Afstandsbediening voor powerpoint presentaties
• Alle schermen hebben een 16/9 ratio. Powerpoint
presentaties moeten 16/9 zijn.
• Alle Jpegs moeten 1024x576 zijn (of minimaal
800X450 pixels).
• Alle videos moeten Quicktime met HAP
compressie zijn.
Stroom:
• Het podium is uitgerust met twee aparte 32-amp
stroomgroepen
• Er is ook een 96-amp stroom groep beschikbaar
nabij het podium

Licht:
• Compulite Spark 4D lighting desk
• 2 DMX lines, (1 = dimmers, 1 = moving lights &
LEDs)
• 96 dimmers
• 12 x Teatro Comma 22/35 spots
• 2 X 1000 watt parcan 62
• 4 x Showtec LED lampen (bevestigd aan de
zijmuren)
• 4x Showtec Infinity iS-100 moving lights
Video, beamers en schermen:
• 2 x Optoma HD26 projector 1920x1080, 3200
ANSI Lumens, (front projection/2 side screens
= 3.50m x 1.94m)
• 1 x Optoma HD141X projector 1920x1080, 3200
ANSI Lumens (front projection 8m x 5m)

18

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.

THE UPSTAIRS THEATER

OVERIGE SPECIFICATIES

Geluid:
• Daub MT300ce Amp
• 2 x SA 27 speakers
• Yamaha O1V 96 audio desk
• Dezelfde microfoons zijn beschikbaar als van de
grote zaal, afhankelijk van producties aldaar

Wifi:

Licht:
• Ayra light desk
• 3 x 650 watt profiel lights for the stage
Video:
• Green Slim Casio XJ A251 projector
• Pull down projection screen (4:3)

THE BAR
Geluid:
• 2 x RCF ART 425-A active speakers
• Muziek kan worden afgespeeld van elk draagbaar
apparaat (smartphones, tablets, laptops)
Licht:
• 1 x 30cm Disco ball
• 6 x Red LED par als sfeerlicht
Video:
• Casio XJ-A251 projector
• Video kan worden afgespeeld vanaf een laptop
met VGA of HDMI input

• In de theaterzaal kunnen 120 gebruikers tegelijkertijd gebruik
maken van Wifi. Capaciteit is 1mbps download speed per
gebruiker, 512 kbps upload. 
• Op het podium is draadloos internet beschikbaar met een
capaciteit van 10mbps download speed 1mbps upload speed.
• In de Upstairs Theater heeft de Wifi een capaciteit van 40
gebruikers, 1 mbps download speed per gebruiker, 512 kbps
upload speed.
• In de Bar is de Wifi capaciteit 80 gebruikers tegelijkertijd,
capaciteit 1 mbps download speed per gebruiker, 512 kbps
upload speed.

Garderobe:
• We hebben voldoende garderoberekken voor 350 jassen en
deze kunnen al dan niet bewaakt flexibel geplaatst worden in het
gebouw.

Vergaderfaciliteiten:
• We hebben twee flipovers in huis met voldoende schrijfmateriaal.
Desgewenst verzorgen we ook graag pennen en blocnotes in de
vergaderruimtes tegen meerprijs.

Rolstoeltoegankelijk:
• Wij hebben een kleine lift die naar de grote zaal, de bar en de
mindervalide toiletten leidt. Mindervalide gasten kunnen niet met
de lift naar de Upstairs Theater. Deze ruimte en de escape room
zijn alleen te bereiken met de trap.

Laden en lossen:
• Laden en lossen kan zowel aan de achterzijde in de Rozenstraat
als aan de voorzijde op de Rozengracht. Een parkeerontheffing
is aan te vragen via de gemeente Amsterdam Centrum. Dat gaat
op kentekenplaat en kost rond de € 75,-.
• Confetti en helium ballonnen zijn niet toegestaan vanwege
schade aan de techniek.

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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018
EN 2
TAR
IEV

Huur locatie:
zondag t/m donderdag

Overdag

Avond

The Big House

€ 2500,-

€ 3500,-

The Upstairs Theater

€ 950,-

€ 1250,-

Huur locatie:
vrijdag en zaterdag

Overdag

Avond

The Big House

€ 2500,-

€ 5500,-

The Upstairs Theater

€ 950,-

€ 1500,-

Informatie:
• Tijden overdag zijn van 09:00 - 18:00 en in de avond van 19:00 tot
24:00.
• Alle genoemde prijzen zijn ex BTW.
• Huurprijzen zijn incl. aanwezige technische faciliteiten.
• Voor besloten evenementen in the Big House geldt een minimum
van 125 personen in de avond door de week en 175 in het weekend.
Bar:
• De bar is ook af te huren voor events, afhankelijk van tijden en data.
Voor prijzen werken we met bar garanties en een bar minimum.

Extra
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Technicus

€ 45,- per uur excl. BTW

DJ Set

€ 325,- excl. BTW

Beveiliging/host bij de deur

€ 37,50 per uur excl. BTW

Beveiligde garderobe

€ 18,50 per persoon per uur

Entertainment

per hour ex. VAT

Boom Chicago
reguliere show

€ 3250,max. 60 minuten

Op maat
gemaakte
sketch

€ 950,per sketch,
wij adviseren 2
sketches te nemen

Master of
Ceremony
inclusief
voorgesprek

€ 2750,-

Op maat
gemaakte
wrap up

€ 1450,-

Interactive
energizer

€ 275,per keer

Training team
building of
presentation
skills

€ 1250,(2 uur, per trainer)

Adventure trail
vanaf

€ 39,50
per persoon

Escape Room
vanaf

€ 37,50
per persoon

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.

Catering: drank

per persoon

Een glas Cava bij ontvangst

€ 5,50

Een glas Champagne bij ontvangst

€ 8,50

Cocktails vanaf

€ 7,50

Koffie/thee/fris arrangement,
1 dagdeel

€ 9,50

Koffie/thee/fris arrangement,
2 dagdelen

€ 17,-

Uitkoop Hollandse bar per uur

€ 7,50

Uitkoop Hollandse bar per dagdeel

€ 27,50

Catering: eten
Ontbijt vanaf

€ 8,50

Lunch vanaf

€ 15,-

Diner vanaf

€ 29,50

Buffet vanaf

€ 25,-

Hapjes vanaf

€ 5,-

Informatie:
• Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW
• Alle genoemde prijzen zijn exclusief te huren
materialen, mastiek en tafels voor diner
• Bedienend personeel diners @ € 25,- excl. BTW, per
persoon, per uur

“Het was heel fijn dat Boom Chicago onderdeel
uitmaakte van ons programma. Pep en Andrew hebben
echt het verschil gemaakt. Het leverde een compleet
nieuw niveau van betrokkenheid op binnen ons team en
stelde ons in staat om de juiste conversaties te hebben
met elkaar. Absoluut de moeite waard om jullie in het
vervolg weer uit te nodigen!”
AHOLD DELHAIZE

Neem voor meer informatie, boekingen en site visits contact op met ons enthousiaste event team via hello@boomchicago.nl of bel +31 (0)20 217 0400.
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BEREIKBAARHEID
BOOM CHICAGO

OV: tram 10, 13, 14, 17, bus 347 en 357 stoppen allemaal twee
minuten lopen van het Rozentheater. Bus 397 bereikt ons theater
elke tien minuten rechtstreeks vanaf Schiphol.

Parkeren: vanaf de Q-park garage is het 5 minuten lopen naar
het theater en heeft 700 parkingplaatsen. (Erg duur) parkeren op
straat is ook mogelijk in de Jordaan. We kunnen ook valet-parking
aanbieden via WeParc.
Aankomst per boot: de beste aanlegsteiger is bij de Westerkerk. Dan
is het nog ongeveer 7 minuten lopen naar ons theater. Onze hosts
wachten de groep graag op om ze naar onze venue te begeleiden.
Aankomst per bus: touring bussen kunnen gewoon voor de deur stoppen
om bezoekers uit te laten stappen. Ook bij het ophalen is een aantal
minuten stoppen voor de deur geen enkel probleem.
Ga voor meer informatie naar: boomchicago.nl/contact
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