
VOOR ONZE SPONSORS EN DONATEURS.

Het gaat goed met Theater Walhalla. 
Sinds de opening in september 2008 zijn we uitgebreid met Kantine Walhalla en het productiehuis Werkplaats Walhalla. 
De zalen zitten al jaren lang stampvol, het publiek is enthousiast, de artiesten vinden het een bijzondere plek om te ko-
men spelen, we winnen prijzen, de door ons bedachte festivals (Nacht van de Kaap, Welkom Thuis Straattheater 
festival, Ronde van Katendrecht) zijn een succes, er wordt veel samengewerkt met anderen en elke vier jaar ligt er een 
goede beoordeling van de Raad voor Kunst en Cultuur.

Ondanks goed cultureel ondernemerschap kan Theater Walhalla niet zonder de financiële ondersteuning van 
bedrijven en particulieren.

Deze Sponsorbrochure is gemaakt om u te wijzen op Club Walhalla. Een groep van 80 bijzondere personen en bedrijven 
die het hart op de juiste plaats hebben voor Rotterdam en Theater Walhalla in het bijzonder. De brochure geeft u infor-
matie over de achtergronden van deze ‘gezelligheidsvereniging’ die het doel heeft Theater Walhalla met uw bijdrage een 
stevige, financieel onafhankelijke positie voor de toekomst te bezorgen.

Dus word lid van deze selecte groep en verzeker u de komende jaren van onvergetelijke avonden en bijeenkomsten met 
gezelligheid, warmte, muziek, theater en dat onbetaalbare gevoel dat u iets goeds aan het doen bent. 

We hopen u snel te ontmoeten, waarschijnlijk in de Walhalla

Met vriendelijke groeten, 
Rachèl van Olm & Harry-Jan Bus

GEACHTE LEZER,

EEN STAANDE OVATIE

NB: Theater Walhalla beschikt over een ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling) Lidmaatschap en eventuele extra giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Club Walhalla
Contactpersoon: 
Harry-Jan Bus  
e-mail  harry-jan@theaterwalhalla.nl
telefoon  010 - 215 22 76

Theater Walhalla  Sumatraweg 9-11 
Kantine Walhalla  Veerlaan 11 
Werkplaats Walhalla  Tolhuisstraat 105
postadres  Veerlaan 11, 3072 AN  Rotterdam
website  www.theaterwalhalla.nl 

Locaties

Theater Walhalla ligt aan het Deliplein en is gevestigd in de voor-
malige Dancing Walhalla. Ooit de bekendste dansgelegenheid van 
Katendrecht, waar voor de oorlog de voetjes van de vloer gingen op 
de tonen van een draaiorgel. 

Kantine Walhalla ligt aan de andere kant van het Deliplein langs de 
Veerlaan en is gevestigd in de voormalige Steinwegkantine. Er is op 
de eerste verdieping een theaterzaal gecreëerd met 160 zitplaatsen 
en op de begane grond is in de oude wasruimte een café-restaurant 
gemaakt genaamd FC Walhalla. 

Werkplaats Walhalla zit in de oude gymzaal van de oude Tolhuis-
school in de Tolhuisstraat. Direct achter Theater Walhalla. De 
gymzaal is getransformeerd tot een mooie theaterzaal annex repe-
titieruimte. Hier kunnen met name Rotterdamse talentvolle theater-
makers ervaring opdoen in het maken en spelen van voorstellingen. 
Werkplaats Walhalla wordt financieel ondersteund door de Stich-
ting Droom & Daad.

Voorstellingen
Theater Walhalla programmeert jaarlijks meer dan 275 voorstellingen. Jeugdvoorstellingen, toneel, cabaret, muziektheater, talkshows en theaterconcerten. 
Door het vestzakformaat is het bij uitstek de geschikte plek voor het publiek om nieuw talent te ontdekken en het creatieve proces van gevestigde artiesten 
van dichtbij mee te maken. 


