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INTRODUCTIE
Een magistrale, industriële theaterlocatie.
TOBACCO Theater bevindt zich in hartje Amsterdam (Nes 75) op loopafstand van 
Amsterdam CS. Een voormalige tabaksveiling omgetoverd tot een moderne, industriële 
theater- en eventlocatie met veel gevoel voor detail en multifunctionaliteit. 
Dit stadmonument beschikt over verschillende zalen verdeeld over die verdiepingen, 
elk met een totaal eigen karakter.
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HISTORIE  
VAN HET PAND
Een voormalige tabaksveiling omge-
toverd tot een moderne, industriele 
theater- en eventlocatie, met veel gevoel 
voor detail en multifunctionaliteit. 
TOBACCO beschikt over een robuuste 
theaterzaal met daar omheen ook nog 
eens negen totaal verschillende zalen. 
Een ervaring op zichzelf!

Mooi stukje geschiedenis
De naam Nes duidt aan dat hier in 
vroegere tijden moerassig land lag. 
Sterker nog, een schamele zes eeuwen 
geleden kwam je hier alleen wat schapen 
en ganzen tegen op een aangeslibd stuk 
moerasland, wat dus een ‘nesse’ heette 
in het Middelnederlands. De huidige Nes 
begon in 1342, toen het deel werd van 
het Amsterdamse grondgebied.

In de loop van de volgende eeuwen zou 
de Nes zich ontwikkelen tot een gebied 
vol winkels en bedrijven. Zoals zo vaak in 
de geschiedenis gold ook hier, waar be-
drijvigheid is, volgen cafés. Naast 
bordelen vond men er café-chantants, 
tingeltangels, het Salon des Variétés, 
Tivoli en artiestencafés. Tot in de jaren 
dertig van de 20ste eeuw was er een van 
de vroegste homocafe’s gevestigd: The 
Empire. In 1824 opende koffiehuis 
Frascati er zelfs een salon met fonteinen, 
bomen en plek voor 1500 man.

Maar rond 1900 raakte de Nes in verval 
en werd het door het betere publiek ge-
meden. Waar eens het genot overheerste, 
kwamen nu tabakskantoren waardoor de 
straat ’s avonds een uitgestorven indruk 

maakte. De Nes veranderde van ‘pret-
straat’ in een handelscentrum. Het werd 
opgekocht en deed voortaan dienst als 
veilinghuis voor tabak. In die functie werd 
het zelfs ‘De hel’ genoemd: “Honderden 
tabakskopers rollebolden over elkaar en 
schroomden niet om op balkonranden, 
op stoelen en over schotten heen te 
klimmen in hun pogingen de beste 
tabaksbladeren te bemachtigen.”

Het zou nog enkele decennia duren, maar 
beetje bij beetje kwam het vermaak en 
de variété weer terug. Uiteindelijk wisten 
theaters het oude straatje glorie terug 
te geven, waaronder Frascati, De Brakke 
Grond en ook het TOBACCO Theater.
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DE THEATERZAAL
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.

max. 450
Oppervlakte: 200 m²
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BALKON & LOGE
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 graffi ti-kunstwerk “The Cuban Lady”.

max. 60
Oppervlakte: 45 m²
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DE STUDIO
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. 

max. 100
Oppervlakte: 75 m²
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HET BANKGEHEIM
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.

max. 50
Oppervlakte: 40 m²
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DE FOYER
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-Chesterfi eld, 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.

max. 50
Oppervlakte: 40 m²
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HET RODE GEVAAR
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.

max. 40
Oppervlakte: 36 m²
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DE WIJNKELDERS
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!

max. 50
Oppervlakte: 50 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.

OVERIGE RUIMTES
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DE KEUKEN
Oppervlakte:100 m²

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.
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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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bereikbaarheid
TOBACCO is uitstekend te voet bereikbaar. Vanaf Amsterdam Centraal Station is het zo’n 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 dan de 
Nes. Aan het begin van de Nes is rechts een souvenirwinkel met overdag buiten een grote gele klomp. Hier gaat 
u 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: Tram 4, 14 en 24. U stapt uit bij de halte “Rokin” of 
maak gebruik van de Noord/Zuidlijn, metro 52 richting zuid. De Noord/Zuidlijn vertrekt tevens ook vanaf de RAI 
of station Zuid. U stapt wederom uit bij de halte “Rokin”. Tram 2 en 11 brengt u naar de halte “Spui” aan de kant 
van de Nieuwezijds Voorburgwal. Voor overige opties verwijzen we u graag naar 9292.nl.

Auto
U bereikt TOBACCO Theater binnen 20 minuten vanaf de Rondweg A10. Het is mogelijk om inen uit te stappen 
voor het theater.

Voor het parkeren van uw voertuig kunt u terecht bij ons. Parkeerkaarten kunnen via de organisatie van het evene-
ment aangevraagd worden bij TOBACCO Theater. We kunnen voordelig waardekaarten afnemen voor:

P1 Parkeergarage Waterlooplein                                                                                                                                        
Bij deze parkeergarage kunt u voordelig en makkelijk parkeren binnen 10 minuten lopen van ons theater. Parkeer-
kaarten kunnen in bulk afgenomen worden bij TOBACCO Theater door de organisatie van het event. Kaarten 
moeten minimaal tien dagen voor de eventdatum besteld worden onder vermelding van het aantal dat u nodig 
heeft.

Parkeergarage de Bijenkorf (Q-Park) – ma t/m vrij Afhankelijk van het aantal uren dat u parkeer. Bij deze parkeer-
garage kunt u voordelig en makkelijk parkeren midden in het centrum van Amsterdam. Vanaf de parkeergarage 
bent u binnen 5 minuten bij ons Theater. 

In de directe omgeving van ons theater zijn er meerdere grote parkeergarages: Parkeergarage

Oosterdok - 10 minuten lopen
Dit is de voordeligste: €1,50 per 20 minuten en van 5 uur t/m 24 uur €10
Parkeergarage Waterlooplein - 7 minuten lopen
Parkeergarage Stadhuis Muziektheater - 7 minuten lopen
Parkeergarage Nieuwezijds Kolk - 7 minuten lopen
Parkeergarage The Bank - 8 minuten lopen
Parkeergarage P1 Centraal Station - 10 minuten lopen
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INFO ZALEN

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

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

Balkon en Loge 

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

De Theaterzaal           

Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:    450
Theateropstelling:      350 
Diner inclusief balkon:       240
Diner exclusief balkon:      220
Diner aan ronde tafels incl. balkon:     184
Diner aan ronde tafels excl. balkon:     160
U-opstelling:           75
Cabaret:        100
Classroom:        120

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

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
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TARIEVEN
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

Personeel

Locatiemanager (per uur) € 44,50
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 

Catering (prijzen zijn per persoon)

Cava bij ontvangst € 7,50
Champagne bij ontvangst € 12,50 
Cocktail vanaf € 11,50
Koffie, thee en frisarrangement - 1 dagdeel € 9,50 
Koffie, thee en frisarrangement - 2 dagdelen € 17,00 
Drankafkoop Hollandse bar - 1 uur € 9,50 
Drankafkoop Hollandse bar - 4 uur € 36,00 
Ontbijt vanaf € 12,50
Lunch vanaf € 19,50
Amuse vanaf € 4,25
Buffetten vanaf € 37,50
Walking dinner vanaf € 39,00
Driegangen dinermenu vanaf € 39,00

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

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.   € 995,00 
Projector, Scherm 16:9, Mac book en klikker   € 375,00 
DJ Set   € 325,00 
DJ - 4 uur   € 475,00 
Allround Technicus, (minimaal 6 per uur)   € 45,00 
Geluidstechnicus, dagprijs (max 10 uur)   € 500,00 
Lichtoperator, dagprijs (max 10 uur)   € 500,00 

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

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

17


