Theater Walhalla heeft verschillende locaties en zalen die u kunt huren.
In deze brochure vindt u de informatie per locatie.
Theater Walhalla, Kantine Walhalla, FC Walhalla & Werkplaats Walhalla

Met vragen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.
Telefoon: 010 – 215 2276
E-mail: verhuur@theaterwalhalla.nl

Graag tot ziens in Walhalla!

Theater Walhalla (max. 85 personen)
Adres: Sumatraweg 9, 3072ZP Rotterdam
Sfeer van de zaal:
Dit gezellige theatertje kenmerkt zich door de authentieke uitstraling en persoonlijke aanpak. Met
veel oog voor detail is het perfect ingericht met pluche stoelen, roodfluwelen gordijnen en een
prachtige donkere parketvloer. De intieme theaterzaal heeft 72 vaste stoelen, maar ook met 10
personen is het al gezellig. Bovendien is Theater Walhalla als officiële trouwlocatie te gebruiken.
Theater Walhalla beschikt over een standaard vlakke vloer met publiek op de tribune.
De handgedecoreerde bar heeft een breed assortiment aan dranken en eenvoudige
borrelhapjes. Voor uitgebreide catering (ontbijt, lunch, high tea, picknick, borrel, buffet etc.) werkt
Walhalla samen met diverse uitstekende cateraars.
Huurprijs per dagdeel (één dagdeel is maximaal 5 uur)
Maandag t/m donderdag €550,00 (excl.21% BTW)
Vrijdag, zaterdag, zondag €695,00 (excl.21% BTW)
Inclusief:
∙ Inloopmuziek en sfeerverlichting
∙ Schoonmaakkosten € 100,00 (verplicht)
∙ 72 stoelen (max 85 stoelen)
∙ Partymanager (verplicht, 1 medewerker per 50 personen)
∙ Gebruik van de kleedkamer
De huurprijs is exclusief eventuele huur van apparatuur en techniek.

Kantine Walhalla (max 170 personen)
Adres: Veerlaan 11, 3072AN Rotterdam
Sfeer van de zaal:
Kantine Walhalla is de oorspronkelijke kantine van het personeel dat in de havenloodsen aan het
Deliplein werkte. Bijna alles is nog in tact en dat geeft deze prachtige lichte zaal een unieke en
authentieke uitstraling. De vele ramen bieden een overweldigend uitzicht op de Maas, de Rijnhaven
en de Wilhelminapier. Hier ervaart men de befaamde skyline van Rotterdam.
De kantine is zeer geschikt voor een congres, vergadering, lunch, diner, optreden, staande receptie
en ga zo maar door. Kantine Walhalla kan bovendien als officiële trouwlocatie worden gebruikt. Aan
de kantinebar is een breed assortiment aan dranken te verkrijgen. Daarnaast beschikken wij over een
adressenboekje met goede cateraars en een grote dosis flexibiliteit.
Huurprijs per dagdeel (één dagdeel is maximaal 5 uur)
Maandag t/m donderdag : € 1000,00 (excl. 21 %BTW)
Vrijdag, zaterdag, zondag: € 1350,00 (excl. 21 %BTW)
Inclusief:
∙ Inloopmuziek en sfeerverlichting
∙ Schoonmaakkosten € 100,00 (verplicht)
∙ 160 stoelen (en eventueel gebruik van bijzettafeltjes)
∙ Partymanager (verplicht, 1 medewerker per 50 personen)
∙ Gebruik van de kleedkamer
Techniek:
Kantine Walhalla is voorzien van een uitgebreid theaterlichtplan en theatergeluidsinstallatie. Zodra
er meer gebruikt wordt dan sfeerverlichting, moet er een technicus worden ingehuurd. Een licht- en
geluidsplan kan in overleg worden opgesteld. Hiervoor brengen wij graag een aparte offerte uit.

Foyer Café Walhalla (tot 85 personen)
Adres: Veerlaan 11, 3072AN Rotterdam
Sfeer van de zaal:
Op de begane grond, onder Kantine Walhalla is Foyer-Café Walhalla gevestigd ofwel F.C. Walhalla.
Een Foyer Café waar we onze bezoekers de mogelijkheid bieden om een lekker drankje te nuttigen
voor de voorstelling. Maar we verhuren de F.C. ook. Het Foyer-Café is zeer geschikt voor
vergaderingen, lunches, diners, feestjes, staande recepties en ga zo maar door. Foyer-Café Walhalla
kan bovendien als officiële trouwlocatie worden gebruikt. Aan de bar is een breed assortiment aan
dranken te verkrijgen en daarnaast beschikken wij over een adressenboekje met goede cateraars die
ter plekke in de hypermoderne keuken de meest fantastische gerechten op tafel kunnen toveren.
Huurprijs per dagdeel (één dagdeel is maximaal 5 uur)
Maandag t/m donderdag : € 350,00(excl. 21 %BTW)
Vrijdag, zaterdag, zondag: € 450,00(excl. 21 %BTW)
Inclusief:
∙ Inloopmuziek en sfeerverlichting
∙ Schoonmaakkosten € 100,00 (verplicht)
∙ 84 zitplaatsen aan tafeltjes, overige opstellingen in overleg. (tot 150 personen is mogelijk)
∙ Begeleiding (verplicht) door 1 barmedewerker (1 per 50 personen)
Techniek:
Foyer-Café Walhalla is standaard voorzien van gezellige sfeerverlichting en er is een spot aanwezig
indien het podium gebruikt wordt.

Werkplaats Walhalla (max. 150 personen)
Tolhuisstraat 105, 3072LS Rotterdam

Voor actuele informatie over Werkplaats Walhalla, mogelijkheden en prijzen adviseren wij u contact
op te nemen via: contact@werkplaatswalhalla.nl
Of via 010-7370393 en dan vragen naar Inge Kruithof

Prijsoverzicht voor het huren van extra materialen / diensten

Techniek:
Theater Walhalla is voorzien van een uitgebreid theaterlichtplan en theatergeluidsinstallatie. Zodra
er meer gebruikt wordt dan sfeerverlichting, moet er een technicus worden ingehuurd.
Ondersteuning techniek
N.B. inhuur technicus minimum 4 uur
Beamer
Laptop
Geluidsset (versterker met microfoon
Headsetmicrofoon
Draadloze handmicrofoon
Vaste microfoon
Flipover (incl. papier)

€ 40,00

per uur

€ 150,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 15,00

per dag
per dag
Per dag
per dag
per dag
per dag
per dag

€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 15,00
op aanvraag

per set (tafel+2 banken)
per tafel
per stuk
per stuk
ivm inhuur

Inrichting/indeling zaal:
Ter indicatie:
Biertafels
Statafels
Podium (1 deel = 2 m x 1 m)
Talkshowstoel
Overig meubilair

