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TOBACCO Theater: een machtige, industriële theaterlocatie.

TOBACCO Theater bevindt zich in hartje Amsterdam (Nes 75) op loopafstand van het Centraal Station.
Een voormalige tabaksveiling omgetoverd tot een moderne, industriële theater- en eventlocatie met veel gevoel 
voor detail en multifunctionaliteit. Dit stadsmonument beschikt over verschillende zalen verdeeld over drie 
verdiepingen, elk met een totaal eigen karakter. 

intro
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De Theaterzaal maximaal: 500 pers. - opp: 200 m2

Dat verwacht u toch echt niet, als u door de smalle Nes loopt (de 
culturele hoofdstraat van Amsterdam). Een indrukwekkende hoge 
zaal, opgetrokken uit staal en robuust pleisterwerk.

Industrieel, fris, stoer. 

De liefde voor detail en historie spat van de muren af! 
Bij binnenkomst vallen direct de industriële bar en het stalen 
balkon op. Door de historische sheddaken valt er een prachtig 
noorderlicht De Theaterzaal binnen. Automatische verduistering 
is uiteraard ook mogelijk. De zaal beschikt over een uniek 
lichtsysteem, waarbij de schuine plafonds en de ruwe wanden 
theatraal uitgelicht worden. 

De Theaterzaal is dé plek voor heerlijke theaterdiners, grootse 
productpresentaties, theatrale events, internationale congressen 
en liefdevolle voorstellingen.
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Boven de robuuste bar bevindt zich het stalen Balkon, over de gehele breedte van de zaal. Deze is maar liefst 13 meter 
breed. Het Balkon staat in directe verbinding met de achtergelegen Loge. 
Met direct uitzicht op de theaterzaal is dit een geliefde plek voor de VIP’s of juist voor de regie van een mooie productie. 
Dit alles onder het toeziend oog van graffiti-kunstwerk “The Cuban Lady”.

Balkon      loge maximaal: 60 pers. - opp: 45 m2
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De Studio is een indrukwekkend hoge ruimte (9 meter), met een schuin glazen 
dak en schoon gestoken wanden. De Studio beschikt over een eigen pantry, 
toiletgroep, verduisteringssyteem, geluidsinstallatie en beamer. 

In de Studio treft u verschillende kunstwerken, waaronder “Johan Cruijff”, een 
schilderij van Ellen Davidzon, theatrale foto’s door Richard Terborg en een 
lichtkunstwerk van de jonge kunstenaar Meeus van Dis. 
De Studio is zeer geschikt voor ontvangsten, meetings, photoshoots, borrels 
en moderne productpresentaties.

De Studio maximaal: 100 pers. - opp: 75 m2
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Waarom heet deze zaal Het Bankgeheim? U vindt hier de bankkluis, en wat voor 
eentje! Niemand is het, sinds 1953, gelukt deze massieve kluisdeur te openen.

Het Bankgeheim is een rijk gedecoreerde zaal, met goud Art Deco behang en een direct 
zicht op de culturele hoofdstraat van Amsterdam. Aan de wand hangt een meesterwerk 
van hoffotograaf Erwin Olaf; “Separation 4”. Deze Nederlandse kunstenaar exposeerde
als eerste fotograaf in het Rijksmuseum van Amsterdam.

Het Bankgeheim is voor zowel private dinners als commerciële meetings zeer geschikt. 
Ook is het een ideale ruimte als break-out room van de direct naastgelegen Studio.

Het bankgeheim maximaal: 50 pers. - opp: 40 m2



TOBACCO Theater 8

De Foyer is een creatie van de internationaal befaamde binnenhuisarchitect Wim van de Oude Wetering. 
Een rustgevende en toch sfeervolle plek, met uitzicht op de Nes en direct naast De Theaterzaal.
Een lederen Double-Chesterfield, een antieke piano en een kunstwerk van de Amsterdamse schilder Van Donkersloot. 
Samen geven zij de Foyer het karakter van een typische Engelse Heren Sociëteit. Vanzelfsprekend bestaat hier dan 
ook de mogelijkheid tot het opsteken van een rokertje. 

De Foyer maximaal: 50 pers. - opp: 40 m2
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Het kloppende hart van het TOBACCO Theater is 
Het Rode Gevaar! In de catacomben bonst en pompt 
deze ruimte van passie en liefde. 
Een kunstzinnige tussenruimte, ontworpen door 
wandkunstenaar Paul Janssen.
Het is de natuurlijke verbinding tussen de 
bovenliggende Theaterzaal, De Wijnkelders en 
Kookstudio 1012. 
Het Afrikaanse houten masker van Frajurikka ziet er 
streng op toe, dat het u aan niets zal ontbreken. 

Het rode gevaar maximaal: 40 pers. - opp: 36 m2
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De authentieke Wijnkelders liggen verscholen in de catacomben van het theater. Een 
klassiek schouwspel van artistieke bogen en Mediterrane muren.

De Wijnkelders beschikken over een eigen bar, geluidsinstallatie en een knapperend 
haardvuurtje. Een Bourgondische sfeer met lange, eikenhouten tafels en houten krukjes. 
Een intieme plek voor diners, vergaderingen of als ontvangstruimte voorafgaand aan 
een voorstelling in de theaterzaal. Een andere invulling is natuurlijk ook zeker mogelijk. 
We laten ons graag door u verrassen!

De Wijnkelders maximaal: 50 pers. - opp: 50 m2
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TOBACCO Theater beschikt over een ruime en professioneel geoutilleerde horeca-keuken, inclusief spoelkeuken. De 
keuken is in nauw overleg met de chef ontworpen en efficiënt aangelegd. Dit maakt het mogelijk tot zeker 700 personen 
het diner uit te serveren.

Gerenommeerde cateraars zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. De keuken beschikt over een 6-pits gasfornuis, 2x 
10/1 gastronorm, combisteamers Zanussi, 5 mobiele rvs-werkbanken, dubbele elektrische frituur (8 liter per stuk), twee 
dubbele regaalwagens 17/1, elektrische bordenwarmer (capaciteit 300 grote borden 30 cm diameter), serviesgoed en 
divers klein keukenmateriaal.

De keuken opp: 100 m2
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Overige ruimtes
Direct naast de hoofdentree bevindt zich De 
Balie. The place to be for tickets.
Maar ook de centrale plek waar gasten zich 
aanmelden voor een congres of presentatie. De 
Balie is eigenlijk de “boilingroom” voor ieder event.
 
Er zijn in TOBACCO Theater verschillende 
toiletruimtes -met in totaal 14 toiletten- aanwezig 
(uiteraard ook een invalidentoilet). Zelfs hier, in 
het kleinste kamertje, is een frisse knipoog naar 
het theater te vinden.
 
Voor artiesten en sprekers zijn er twee ruime 
kleedkamers, met eigen douches en toilet. De 
kleedkamers hebben een backstage route naar 
het podium.
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Styling
Op het gebied van aankleding maken we dankbaar gebruik van onze ervaring in het ontwerpen van theaterdecors 
en styling van events. 
Ons styling-team specialiseert zich in de aankleding van commerciële events en creatieve concepten, daarbij 
rekening houdend met de wensen van de klant en altijd op de hoogte van de laatste trends.
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Entertainment
TOBACCO Theater heeft een rijke ervaring op het gebied van 
culturele acts en zakelijk entertainment. Juist door onze achtergrond 
in de evenementenwereld is er een uitgebreide poule van creativiteit 
aanwezig. We laten u hiervan graag profiteren en brengen u met alle 
vertrouwen in contact met de juiste artiesten en bureau’s.
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Culinair
Onze Chef, Dennis Huwaë, stond tijdens zijn werkend leven voornamelijk 
aan het hoofd van keukens waarboven 2 Michelin ** prijkten, waaronder 
2-sterren restaurant &samhoud. ‘Daar ontwikkelde hij zijn feilloze gevoel 
voor de allerhoogste gastromonie’, aldus GaultMillau, die hem uitriep tot 
‘Talentvol Chef van het Jaar 2018’. Naast patron cuisinir bij restaurant 
Daalder in de Amsterdamse Jordaan, staat hij sinds kort ook aan het roer 
van het fantastische keukenteam van TOBACCO en schreef hij het food book 
voor de uiteenlopende evenementen, aldaar. 

Voor Huwaë is het creëren van een gerecht, een zoektocht naar de perfecte 
combinatie van ingrediënten, die elkaar versterken en aanvullen. Hij laat zich 
inspireren door ‘street food’ van over heel de wereld. Naar eigen zeggen, 
zijn de klassieke technieken altijd de basis en maakt hij in zijn hoofd, de 
vertaalslag naar zijn eigen signatuur. 

‘Laat de natuur zijn werk doen. Kies mooie producten en behandel ze met 
liefde en respect. Uiteindelijk gaat het allemaal om liefde voor het product 
en de tijd die je steekt in het creëren van je gerechten’. -Dennis Huwaë
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Theaterdiners
Al vanaf het prille begin organiseren we -in eigen regie geproduceerde- exclusieve theaterdiners.
We werken samen met ervaren krachten van onder andere Palazzo en Cirque du Soleil. Alles ook in nauw overleg met 
Dennis Huwaë zodat de gangen van het diner veilloos aansluiten op de avond. Vol trots mogen we dan ook zeggen, dat we 
tot een tweetal geweldige avonden zijn gekomen: vol theater, live muziek, magie, humor en culinaire hoogstandjes.

Theaterdiner: Putting on the Ritz
U gaat terug naar de chique tijden van Hotel The Ritz in The Roaring Twenties. Met acrobatiek, zang, illusionisme, trapeze, 
tissueacts en live muziek. Het theatergedeelte staat onder leiding van onze regisseur Lee Hayes, een internationaal gelauwerde 
regisseur. “Welcome to the Ritz.”
 
Theaterdiner: La Folie
De zaal is omgetoverd tot een Moulin Rouge met vele kaarsjes op tafel en de rijke kroonluchters aan het hoge plafond. Geniet 
met volle teugen en beleef een “Soirée Magnifique” als een echte Parijse “bon-vivant”. Fantastische live muziek en variété, 
waarbij u als gast regelmatig op het podium een hoofdrol mag vervullen. Uw verscholen talenten zullen zeker tevoorschijn 
zullen komen. “Bienvenue in Café Variété: La Folie.” 

Vanzelfsprekend kunnen we ook een voorstelling, geheel op maat, voor u samenstellen. Graag zelfs! 
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Culturele evenementen
TOBACCO Theater is het eerste commerciële theater van Nederland. 
Een plek waar cultuur en commercie elkaar versterken (C2C). Zonder cultuur geen commercie 
en zonder commercie geen cultuur.
 
Daarnaast geven we met onze stichting “Stel Je Voor” ook aan jonge kunstenaars en fijne 
vrijbuiters, de kans om hun werk aan een groter publiek te tonen. De concepten zijn volledig 
in handen van de artiesten; mooie mensen die we een warm hart toe dragen.
 
We ontvangen geen gemeentelijke subsidies en willen niet de agenda een jaar van te voren 
opmaken. We organiseren de voorstellingen, op het moment dat we voelen dat er behoefte 
aan is. Of als er concepten op ons pad komen, waarvan we vinden dat ze zo uniek zijn dat 
we er graag in investeren. We kiezen ervoor altijd actueel en verrassend te zijn.
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Congressen      vergaderen
TOBACCO Theater is een industriële locatie vol 
historie, inspiratie en cultuur. Een omgeving waar 
commerciële en zakelijke bijeenkomsten moeiteloos 
hun gezamenlijke weg vinden.

Congres
Alles is voorhanden om een geslaagd (internationaal) 
congres of symposium te organiseren.
Een ruime, hoge zaal met een fantastisch noorderlicht en 
met vele break-out rooms. Moderne faciliteiten, unieke 
belichting (of juist verduistering), een vlakke vloer en de 
mogelijkheid voor vrije opstellingen. En misschien wel 
het allerbelangrijkste: onze zeer gewaardeerde, attente 
en behulpzame medewerkers. Dit zijn onze unieke 
ingrediënten om uw boodschap over te brengen op uw 
toehoorders, met de juiste impact.
Welcome, herzlich willkommen, bienvenido, van harte 
welkom hooggeëerde gasten!

Vergadering
In ons multifunctionele gebouw zijn er vele mogelijkheden 
om uw vergadering succesvol te maken. We beschikken 
over meerdere break-out rooms, ieder met een uniek 
karakter. En alle moderne faciliteiten zijn aanwezig (lees 
meer op de pagina Techniek).
Van een intieme tot een grootschalige bijeenkomst, 
van 2 tot 600 personen. Onze zalen zijn altijd los van 
elkaar exclusief te huur.
U heeft bij ons de keuze uit verschillende 
vergaderarrangementen. Indien gewenst verzorgen 
we tevens uw ontbijt, lunch, diner of borrel na. We 
informeren u hierover graag in een persoonlijk gesprek.
 
TOBACCO Theater:  garantie voor een exclusieve 
vergadering vol inspiratie en een vrije geest!
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Licht      geluid
Belichting en geluid zijn essentieel voor het neerzetten van de gewenste sfeer. We werken hierin samen met Smits Light 
& Sound te Hilversum. 

Een professionele belichting is vanzelfsprekend in het TOBACCO Theater standaard aanwezig en kan worden uitgebreid 
naar uw wensen. Het zelfde geldt natuurlijk voor de geluidsinstallatie. 

Kijk voor meer informatie op de pagina Techniek.
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Nes 75-87 heeft een rijke historie aan bewoners en bedrijvigheid. 
 
Het begon allemaal in 1342, toen de Nes deel van het Amsterdamse 
grondgebied werd. Later, in het begin van de vijftiende eeuw, ontstond achter 
het Rokin een samenvoeging van diverse kloosters. Namen van zijstraatjes 
in de Nes herinneren nog aan deze tijd zoals “Het Gebed zonder End”.
 
In de 17e en 18e eeuw ontwikkelde de Nes zich tot een levendig centrum 
van winkels en bedrijven, waar uithangborden kleur en leven aan de 
huizen gaven. Waar winkels zijn, ontstaan ook cafés en zo ontwikkelde de 
Nes zich vanaf de 19e eeuw tot een bloeiende straat. De Nes werd een 
uitgaanscentrum van betekenis.
 
Rond 1900 raakte de Nes in verval en werd door het betere publiek gemeden. 
Waar eens het vermaak bloeide, handelden nu de tabakskantoren. Hierdoor 
maakte de straat ’s avonds een uitgestorven indruk. Het huidige TOBACCO 
Theater fungeerde in deze tijd als een tabaksveilinggebouw. 
De zaal is exact op het noorden gericht, waardoor kopers het meest zuivere 

Historie
licht verkregen. Zo waren de tabaksbladeren goed op kwaliteit te beoordelen 
en eerlijk te verhandelen.
 
Later deed het pand dienst als veilinggebouw van Sotheby-Mak van Waay. 
 
In de jaren zestig kwam het theaterleven weer op gang op de Nes. 
Tabaksveilinghuizen werden omgebouwd tot theaters zoals de Engelenbak, 
Het Vlaams Cultureel centrum: De Brakke Grond en Comedy Theater. 
In het pand Nes 75-87 vestigde zich het Cosmic Theater.
 
PromoPodium
Sinds 2007 is Erik van Wilsum, D’Erikteur van PromoPodium BV, de trotse 
eigenaar van Nes 75-87. Het gebouw is in oktober 2011 vol trots heropend, 
na een complete renovatie. De industriële en karakteristieke elementen van 
het monumentale gebouw zijn intact gebleven en moderne facilteiten zijn 
toegevoegd. 
De Nes is weer springlevend en -last but not least- inclusief een bijzonder 
theater waar kleinkunst en commercie elkaar hebben gevonden. 
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Geluid specificaties:

FOH console:    1x Midas M32
     Local: 32 in, 8 out
     Stage: 32 in, 16 out (Midas DL32)
     
Speakers:    4x L-Acoustics ARCS Wide (main)
     2x L-Acoustics ARCS Focus (main)
     2x L-Acoustics SB18 sub (main) 
     2x L-Acoustics X8 (infill stage, op statief)
     2x L-Acoustics X8 (delay balkon)

Versterkers:    1x L-Acoustics LA4X
     1x L-Acoustics LA8 
 
Monitoren:    Op aanvraag

Microfoons handhelds:   1x Shure ULXD4D
     2x Shure ULX2D/beta87 draadloze  
     microfoon
     2x K&M microfoonstand

Microfoons headsets:   Op aanvraag:
     1x Shure ULXD4D
     2x Shure ULXD1 beltpack 
     2x DPA 4066F beige headset

DI’s:     4x Radial ProD2 stereo DI box

DJ set:     Op aanvraag:
     2x Pioneer CDJ2000Nexus
     1x Pioneer DJM900
     1x QSC K8 monitor (op statief)
    
Geluidslimiet:  
In TOBACCO Theater geldt een geluidslimiet van maximaal 90 db tot 23:00 uur.
Na 23:00 uur is het maximum 89 db. Overschrijding van de geluidslimiet 
geeft TOBACCO het recht om een optreden te stoppen. Hieruitvoortvloeiende 
consequenties en kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Technische Specificaties TheaTerzaal

Licht specificaties:

Desk:    1x High End Systems Roadhog 4 console

Dimmers:   1x TTL 12 kanaals dimmer t.b.v.
    halogeen spots(huislicht)

Controls:   1x ELC DMXLAN switch 8 
    2x ELC Node8
    1x ELC AC612 XUB (standaard presets, achter bar) 

Hazer:    1x JEM K1

Grid:    8x Robe DL4S led profile
    8x Robe DL4F led wash
    6x Robe LEDbeam150
    6x CLF Conan RGBW ledspot zoom 
    11-58gr
    6x CLF tophat voor Conan

Plafond:    4x 13m TDE ledstrip geintegreerd in plafond.

Muren:    28x CLS Pixelbar tri-colore, geintegreerd in plint

Alle armaturen in TOBACCO hebben een vaste positie en mogen niet veranderd 
worden. In het geval het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in posities kan 
dit alleen in overleg met TOBACCO Theater en met schriftelijke toestemming van 
TOBACCO Theater. Voor exacte posities van de armaturen, adressering en modussen 
zie tekening lichtplan.

Tevens is er de mogelijkheid om extra materialen aan het grid te bevestigen. Echter
dient dit altijd in overleg te gebeuren met Tobacco Theater en met schriftelijke 
toestemming van TOBACCO Theater.
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Technische Specificaties TheaTerzaal

Video specificaties:

Projector (main):   1x Barco RLM-W12 WUXGA 3-chip DLP projector 
    Lichtopbrengst is 11.500 ansilumen
    Projector hangt in grid midden zaal

Projectiescherm:   1x Stumpfl Magnum 6m breed electrisch rolscherm.  
    16:9 beeldverhouding schermvullend
    4:3 beeldverhouding niet schermvullend
    Projectiescherm hangt achter/boven het podium

Projectoren zijmuren:  Op aanvraag:
    2x Panasonic VZ570EJ LCD projector 4800 
    ansilumen

Afkijkscherm podium:  Op aanvraag:
    1x Philips 27 inch LED display Full HD IPS
    (Inclusief zwarte ombouw)

Videoregie:   1x Barco/Folsom PDS902-3G switch/scaler
    (9 inputs en mogelijkheid voor logo weergave)
    1x Phlips 17 inch LCD previewdisplay

Laptop:    1x Apple Macbook Pro 13 inch retina- SSD 
    (Office-PVP)

Presentatiemiddelen:  1x DSAN Perfect Cue mini (presentatie-klikker)
    (2x handklikker, 1x ontvanger)

Laden & lossen: Laden en lossen is alleen toegestaan tussen 08:00 uur en 23:00 uur. 
Dit is alleen toegestaan vanaf de hoofdentree aan de Nes 75. Let op: Theaterzaal 
is alleen te bereiken via de hoofdentree en bevat een trap met 7 treden. 

Podium specificaties:

Podium 4m x 3m:  Standaard opstelling podium:
    4m breed x 3m diep x 40cm hoog
    Afwerking met zwarte balletvloer 

Podium 6m x 3m:  Op aanvraag:
    6m breed x 3m diep x 40cm hoog
    Afwerking met zwarte balletvloer

Podium 8m x 3m:  Op aanvraag: 
    maximaal haalbare formaat 
    8m breed x 3m diep x 40cm hoog
    Afwerking met zwarte balletvloer

Wij adviseren altijd een podiumhoogte van 40cm i.v.m. de videoprojectie.
     
Theaterzaal specificaties:

Afmetingen:   15m x 13m x 5,5m (LxBxH) 
    5,5m is de vrije hoogte van de vloer tot aan het grid

Stroomvoorziening:  1x 32A CEE aansluiting links podium/nooduitgang
    1x 32A CEE aansluiting boven in regiehok

Hoogwerker:   TOBACCO Theater is in het bezit van een Alplift 
    hoogwerker. In overleg kan hier gebruik van  
    worden gemaakt.

Niet toegestaan:   Gebruik van confetti, streamers in overleg
    Gebruik van pyrotechniek
    Gebruik van niet-vlamwerende decoratieve  
    materialen

Schade of vermissing: 
Schade of vermissing is ten alle tijden  verantwoordelijkheid van huurder/
opdrachtgever. TOBACCO Theater zal schades laten herstellen door een 
professionele partij en volledig doorbelasten.
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Technische Specificaties TheaTerzaal

Prijslijst techniek Tobacco Theater 

Standaard licht & geluid:  Geluid met 2x microfoon
    licht (totale set-up)
    Podium 4m x 3m op 40cm

    Kosten: € 595,00 ex btw

Standaard video:  Projector 11.500 ansilumen
    Scherm 16:9 beeldverhouding 6m breed, opzicht
    Apple Macbook
    Presentatieklikker

    Kosten: € 375,00 ex btw

Standaard DJ set:  DJ booth/meubel
    2x Pioneer CDJ2000NXS
    1x Pioneer DJM900
    1x QSC K8 active DJ monitor op statief

    Kosten: € 325,00 ex btw

Technisch personeel:  Allround technicus: 
    42,50 euro ex btw per uur
    (minimaal 4 uur, maximaal 10 uur)

    Geluidstechnicus: 
    500 euro ex btw per dag
    (maximaal 10 uur)

    Lichtoperator: 
    500 euro ex btw per dag
    (maximaal 10 uur)

Bovenstaande prijzen zijn inclusief reisvergoeding en parkeervergoeding.

Aanvullende mogelijkheden*:

Geluid:  Draadloze microfoon handheld:  € 75,00 p.s.
  Draadloze microfoon headset:  € 85,00 p.s.
  Monitor (per 2 incl versterker):  € 175,00
  Catchbox inclusief microfoon:  € 175,00
  (extra interactie met publiek )
  Extra Pioneer CDJ2000NXS:  € 85,00  p.s.
  Overig geluid    op aanvraag

Licht:  Kroonluchter Large               € 375,00 p.s.
  125cm x 145cm (BxH)
  Kroonluchter Medium              € 275,00  p.s.
  105cm x 90cm (BxH)
  Overig licht     op aanvraag

Video:  Projectie op zijwand per beamer  € 95,00 
  Afkijkscherm op podium   € 95,00
  Overig video     op aanvraag

Podium:  6m x 3m op 40cm in zwart  € 175,00 
  8m x 3m op 40cm in zwart  € 250,00 
 

*Bovengenoemde prijzen zijn de prijzen exclusief btw maar inclusief de kosten voor    
arbeid en transport.

**Naast deze standaard opgegeven opties kunnen wij nog veel meer leveren op 
technisch gebied. Wij werken nauw samen met een aantal leveranciers waardoor 
het mogelijk is om alle denkbare materialen en gangbare merken te kunnen leveren. 
Bent u dus op zoek naar een specifiek item kunt u dit altijd bij ons opvragen.
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Technische Specificaties Studio
Geluid specificaties:

Mixer:   1x Dateq Crew 7 channel mixer (19 inch rack aan muur)

Speakers:  6x JBL Control 25 
   1x JBL SB-2 Sub

Versterker:  1x Crown XLS2000

Microfoon:  1x AKG WMS draadloze handheld

Licht specificaties:

Muren:   18x CLS Pixelbar tri-colore, geintegreerd in plint

Aansturing:  1x Showtec Easy16 DMX  (19 inch rack aan muur)

Video specificaties:

Projector:  1x Panasonic VZ570EJ LCD projector 4800 ansilumen

Scherm:   Geen scherm, direct projectie op witte muur.
   (maximale breedte +- 3,8m, 16:9 beeldverhouding)

Aansturing:  Op aanvraag
   Standaard mogelijkheid voor het aansluiten van een laptop
   via VGA of HDMI rechts achter in de muur (naast ‘scherm’)

  

  
Naast bovengenoemde standaard opties kunnen wij nog veel meer leveren op 
technisch gebied. Vraag ons naar de mogelijkheden.
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TOBACCO Theater is uitstekend te voet bereikbaar. Vanaf Amsterdam Centraal 
Station is het 15 minuutjes lopen naar ons adres aan de Nes. 
U loopt vanaf het Stationsplein over het Damrak naar de Dam, achter het Nationaal 
Monument vindt u de Nes. Aan het begin van de Nes is rechts een souvenirwinkel 
met overdag buiten een grote gele klomp. Hier gaat u de straat in en loopt door 
tot ons theater aan de linkerzijde op nr. 75.
Stapt u toch liever in de tram dan kan dat natuurlijk ook: Met tram 1, 2 & 5 stapt 
u uit bij de halte “Spui” aan de kant van de Nieuwezijds Voorburgwal. Met tram 
4, 9, 14, 16 & 24 stapt u uit bij de halte “Spui” aan de kant van het Rokin. Voor 
overige opties verwijzen we u graag naar 9292.nl. 

Auto
U bereikt TOBACCO Theater binnen 10 minuten vanaf de Rondweg A10. Het is 
mogelijk om in- en uit te stappen voor het theater. 
Voor het parkeren van uw voertuig kunt u terecht bij ons. We kunnen voordelig 
waardekaarten afnemen voor Parkeergarages Waterlooplein en The Bank 
(Amstelstraat 12). Voor € 21,00 kunt u 24 uur parkeren. Met deze kaarten kunt 
u voordelig en makkelijk parkeren binnen 10 minuten lopen van ons theater. De 
kaarten moeten minimaal tien dagen voor de eventdatum besteld worden bij de 
accountmanager, onder vermelding van het aantal en soort kaarten dat u nodig 
heeft. In de directe omgeving van ons theater zijn meerdere grote parkeergarages:

• Parkeergarage Oosterdok – 20 minuten lopen
   Dit is de voordeligste: €1,50 per 20 minuten en van 5 uur t’m 24 uur €10
• Parkeergarage De Bijenkorf – 7 minuten lopen
• Parkeergarage Stadhuis Muziektheater – 8 minuten lopen
• Parkeergarage Waterlooplein – 10 minuten lopen (€16,50 ex btw per dag) 
• Parkeergarage Nieuwezijds Kolk – 10 minuten lopen
• Parkeergarage The Bank – 10 minuten lopen
• Parkeergarage P1 Centraal Station – 10 minuten lopen

Ook per boot is het TOBACCO Theater uitstekend te bereiken. Op 1 minuut lopen 
liggen de aanlegsteigers van alle rondvaartmaatschappijen. 

Bereikbaarheid
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Annulering (gedeeltelijke) huur van het theater:
• Voor uw reservering van één of meerdere ruimtes van het TOBACCO Theater ontvangt u een bevestiging. 
   Na uw definitieve akkoord is annulering van de ruimtes niet meer mogelijk.

Annulering food, beverages, techniek en personeel:
• Bij schriftelijke annulering, twee maanden of meer voor aanvang van uw evenement, wordt 25% van het bevestigde in rekening gebracht.
• Bij schriftelijke annulering, één maand of meer voor aanvang van uw evenement, wordt 50% van het bevestigde in rekening gebracht.
• Bij schriftelijke annulering, 14 dagen of meer voor aanvang van uw evenement, wordt 75% van het bevestigde in rekening gebracht.
• Bij schriftelijke annulering op de dag van uw evenement tot en met 13 dagen voor uw uitvoerdatum wordt 100% van het bevestigde in rekening gebracht.

Schade:
• Schade aan het TOBACCO Theater wordt te allen tijde doorbelast. TOBACCO Theater zal de schade laten herstellen door een professionele partij en de 
   kosten doorbelasten.

Opstelling:
• Bij uw opstelling maken wij gebruik van het industriële meubilair van TOBACCO Theater: 30 grote tafels (120 cm bij 80 cm), 12 kleine tafels (80 cm bij 
   80 cm), 240 stoelen en vijf vaten als statafels. Naar wens kunnen wij ander meubilair voor u inhuren. Deze kosten worden apart begroot. 
• Graag vernemen wij de opstelling uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van het evenement. 

Verlichting:
• Bij gebruik van techniek op maat of krachtstroom, worden de extra stroomkosten in rekening gebracht.
• Tijdens het evenement kan er gebruik worden gemaakt van de basisverlichting (spot op podium, dakspotjes, LED – plafond- en muurverlichting). Licht in het 
   grid is niet aangesloten en niet standaard inbegrepen in de huurprijs van De Theaterzaal.
• Indien u het licht naar wens wilt afstellen dient dit altijd in overleg met onze technicus te gebeuren. De technicus kunt u inhuren voor minimaal 4 uur. 
   Extra licht wordt apart begroot.

Geluid:
• TOBACCO Theater heeft een geluidslimiet van 90db 

Apparatuur:
• Er is een laptop aanwezig voor de beamer, bij gebruik van pakket 2. De beeldprocessor kan diverse typen aansluitigen en resoluties aannemen van uw 
   laptop (VGA, DVI, HDMI). Wanneer u gebruik maakt van een Apple dient u dit vooraf aan te geven in verband met de aansluitingen.

Annulering       info

TOBACCO Theater is een van de locaties in Amsterdam die een bijdrage levert aan de titel Fairtrade Gemeente. 
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de Theaterzaal           

Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:    500
Theateropstelling:      350 
Diner inclusief balkon:       264
Diner exclusief balkon:      240
Diner aan ronde tafels incl. balkon:     184
Diner aan ronde tafels excl. balkon:     160
U-opstelling:           75
Cabaret:        100
Classroom:        120

WIFI:           JA
WIFI met wachtwoord beveiligd: op aanvraag
Internetsnelheid:      68MB
Livestream mogelijk:         JA
Rolstoeltoegankelijk:         JA
Daglicht:          JA
Verduistering mogelijk:        JA

Uitbreiding techniek
De techniek in het TOBACCO Theater wordt verzorgd door Smits Light 
& Sound. De verschillende samengestelde pakketten vindt u onder het 
kopje Techniek. 
Mocht u uw eigen technische partner mee willen nemen dan is dit 
mogelijk. Er dient dan altijd een technicus van Smits Light & Sound 
aanwezig te zijn.

info zalen
Balkon en loge 

Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:       60
Theateropstelling:        15 
Diner:           40
Boardroom:           10

WIFI:           JA
WIFI met wachtwoord beveiligd: op aanvraag
Internetsnelheid:      68MB
Livestream mogelijk:         JA
Rolstoeltoegankelijk:       NEE
 
Standaard Techniek 
Geluidssysteem 
Flip-Over
Plasmascherm in de loge 
Beamer: € 175,00 excl. btw
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De Studio

Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:       100
Theateropstelling:     80
Diner aan ronde tafels:             50
U-opstelling:           36
Cabaret:            40
Classroom:           50

WIFI:           JA
WIFI met wachtwoord beveiligd: op aanvraag
Internetsnelheid:      68MB
Livestream mogelijk:         JA
Rolstoeltoegankelijk:         JA
Daglicht:          JA
Verduistering mogelijk (indien vooraf aangevraagd): JA
Eigen pantry + toiletgroep      JA
 
Standaard Techniek 
Geluidssysteem
1 draadloze microfoon
Podium 2 bij 1: op aanvraag
Beamer:  € 175,00 excl. btw
Krachtstroom: op aanvraag, in combinatie met de Theaterzaal

info zalen
Het bankgeheim

Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:      50
Theateropstelling:        40 
Diner:          30
Diner aan ronde tafels:       30
Boardroam:           20
Cabaret:          20
Classroom:          20

WIFI:           JA
WIFI met wachtwoord beveiligd: op aanvraag
Internetsnelheid:      68MB
Livestream mogelijk:         JA
Rolstoeltoegankelijk:         JA
Daglicht:          JA
Verduistering: op aanvraag
 
Standaard Techniek 
Geluidssysteem
Flip-over
Beamer: € 175,00 excl. btw
Krachtstroom: op aanvraag, in combinatie met de Theaterzaal
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De foyer

Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking diner:       50
Theateropstelling:        40 
Diner:           30
Diner aan ronde tafels:             30
Boardroam:           20
Cabaret:            20
Classroom:           20

WIFI:           JA
WIFI met wachtwoord beveiligd: op aanvraag
Internetsnelheid:      68MB
Livestream mogelijk:         JA
Rolstoeltoegankelijk:         JA
Daglicht:          JA
Verduistering mogelijk: op aanvraag
 
Standaard Techniek 
Geluidssysteem
Flip-over
1 draadloze microfoon
Beamer: € 175,00 excl. btw
Krachtstroom: op aanvraag, in combinatie met de Theaterzaal

info zalen
het rode gevaar

Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking diner:       40
Theateropstelling:        20 
Diner:           24
Diner aan ronde tafels:             20
Boardroam:           10

WIFI:           JA
WIFI met wachtwoord beveiligd: op aanvraag
Internetsnelheid:             68MB
Livestream mogelijk:                NEE
Rolstoeltoegankelijk:         JA
Daglicht: NEE
 
Standaard Techniek 
Geluidssysteem 
Flip-Over
Beamer: € 175,00 excl. btw
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De wijnkelders

Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking diner:       50
Theateropstelling:        30 
Diner:           48
Diner aan ronde tafels:             30
Boardroam:           18

WIFI:           JA
WIFI met wachtwoord beveiligd: op aanvraag
Internetsnelheid:      68MB
Livestream mogelijk:     NEE
Rolstoeltoegankelijk:         JA
Daglicht:       beperkt 
 
Standaard Techniek 
Geluidssysteem 
Flip-Over
Beamer: € 175,00 excl. btw

info zalen
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• Op de dag van uw evenement kunt u vanaf 09.00 uur opbouwen. De kosten voor een locatiemanager worden hiervoor doorberekend.
• Tussen 23.00 uur en 08.00 uur is opbouwen of afbreken mogelijk in het theater. Laden en lossen is dan niet mogelijk. Voor de afbouw in de nacht wordt 
   de locatiemanager rekening gebracht.
• Voorafgaand aan de dag van uw evenement is het, in overleg, mogelijk om op te bouwen. De huur wordt dan in rekening gebracht, locatiemanager en 
   minimale baromzet vervallen.
• Opbouw van de techniek wordt meegenomen in de begroting. Veranderen uw wensen dan zal de begroting worden aangepast.
• Consumpties tijdens op- en afbouw worden doorberekend.
• Gebruik van de Alp heflift is altijd in overleg.
• Gebruik van de aanwezige Access goederenlift is altijd in overleg. Kosten van eventuele reparatie na gebruik zijn voor kosten van contractant. 
• Eventuele schade bij op- en afbouw wordt doorberekend in de eindnota van contractant.
• Laden en lossen is alleen toegestaan tussen 08.00 uur en 23.00 uur. Dit is alleen toegestaan vanaf de hoofdentree aan de Nes zijde 75.

Overig:
• In TOBACCO Theater geldt een geluidslimiet tot 23.00 uur van maximaal 90 decibel (volgens onze officiële geluidsmeter). Na 23.00 uur is het maximum 
   van 89 DB.
• Er is een locatiemanager aanwezig tijdens het evenement. 
• Het gebruik van confetti is in ons theater niet toegestaan. Schade en schoonmaakkosten worden doorberekend.
• Het is niet toegestaan voorwerpen aan de muur te bevestigen zonder toestemming.

op-      afbouw
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Locatie
Gehele TOBACCO Theater* € 4.650,00
Theaterzaal*    € 2.995,00
   Receptie / Balie Inbegrepen
   Balkon en Loge Inbegrepen
   Garderobe Inbegrepen
   Kleedkamers Inbegrepen
De Studio* € 595,00
Het Bankgeheim* € 395,00
De Studio + Het Bankgeheim* € 895,00  
De Foyer* € 395,00  
Het Rode Gevaar* € 295,00
Wijnkelders* € 375,00
Professionele Keuken incl. Spoelkeuken* € 950,00

Locatiemanager (per uur) € 42,50
Locatiemanager (per uur tussen 02.00-07.00) € 75,00  
Personeel (per persoon per uur**) € 29,50 
Beveiliging / Gastheer bij de deur (per persoon per uur) €  37,50
Toiletdame € 25,00
Voor de opbouwdag rekenen wij de kale huur prijs, de locatiemanager is inclusief. 

*   Inclusief Garderobe en Kleedkamers.
** 1 uur voor het event en 1 uur na het event worden doorberekend.

Catering (prijzen zijn per persoon)
Cava bij ontvangst € 6,50
Champagne bij ontvangst € 9,50 
Cocktail vanaf € 7,50
Koffie, thee en frisarrangement - 1 dagdeel € 9,50 
Koffie, thee en frisarrangement - 2 dagdelen € 17,00 
Drankafkoop Hollandse bar - 1 uur € 7,50 
Drankafkoop Hollandse bar - 4 uur € 29,00 
Wijnarrangement - 3 gangen, per gang 1 wijn € 19,50
Ontbijt vanaf € 9,50
Lunch vanaf € 19,50
Amuse vanaf € 3,75
Buffetten vanaf € 37,50
Walking dinner vanaf € 36,00
Driegangen dinermenu vanaf € 36,00

Bij gebruik van de keuken door externe cateraar dient de keuken gehuurd te 
worden en rekenen wij 10% caterfee. 

theaterdiners

Putting on the Ritz
Techniek & Regie € 1.250,00 
vanaf 150 pers. - p.p. € 79,50 
van 100 t/m 149 pers. - p.p. € 89,50 
80 t/m 99 pers. - p.p. € 97,50 

La Folie
vanaf 150 pers. - p.p. € 69,50 
van 100 t/m 149 pers. - p.p. € 79,50
80 t/m 99 pers. - p.p. € 89,50

Techniek
Technische set up, bij gebruik standaard techniek   € 95,00 
Techische set up, bij gebruik extra materiaal  op aanvraag
Geluid, Licht & podium, zoals beschreven in specs.   € 595,00 
Projector, Scherm 16:9, Mac book en klikker   € 375,00 
DJ Set   € 325,00 
DJ - 4 uur   € 475,00 
Allround Technicus, (minimaal 4 per uur)   € 42,50 
Geluidstechnicus, dagprijs (max 10 per uur)   € 500,00 
Lichtoperator, dagprijs (max 10 per uur)   € 500,00 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Overige prijzen op aanvraag.

Tarieven


