SPECIFICATIES
Studio de Bakkerij bestaat uit twee ruimtes: een foyer/galerie en een theaterzaal. Beide ruimtes zijn
te huur voor verschillende doeleinden. In overleg is het ook mogelijk hier live muziek te spelen.
Foyer/galerie
- 5 x 20 x 4 meter (b x d x h)
- capaciteit tot 70 personen
- bar
- pantry
- rolstoel toegankelijk
- invaliden toilet aanwezig
- 10 kleine tafels in allerlei formaties neer te zetten
- 2 sta tafels
- 8 buffet tafels
- licht en geluid aanwezig
- wisselende exposities van diverse kunstenaars
- verzorgde lunches mogelijk
- diner buffet mogelijk. Diners kunnen verzorgd worden door onze vaste cateraar Spilled Milk.
- verzorgde borrels mogelijk
De sfeervolle foyer kan worden gebruikt als ontvangstruimte maar leent zich ook voor bijvoorbeeld
borrels, lunches of diners. Met wisselende exposities is de foyer tevens een galerie met een
artistieke uitstraling, dit maakt de locatie zo uniek.
Theaterzaal
- capaciteit vloer: 6 x 7 meter
- tribune voor 54 personen, in overleg met onze technicus ook als podium te gebruiken.
- houten vlakke theatervloer
- theaterdoeken
- flip-over
- beamer met groot projectiescherm
- professioneel licht en geluid
De theaterzaal is de achter-ruimte van Studio de Bakkerij. Het heeft de juiste ambiance voor
zakelijke bijeenkomsten, lezingen, trainingen/workshops, theater/muziek en filmproducties.
Daarnaast leent de ruimte zich ook voor repetities en filmvertoningen. De ruimte wordt van de foyer
gescheiden d.m.v. een theaterdoek. De ruimtes zijn gemakkelijk samen te voegen voor meer
mogelijkheden terwijl de intieme sfeer wordt behouden door de diepte van de ruimte en de
uitstraling.
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