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 Veerlaan 11, 3072AN Rotterdam  

Kantine Walhalla is de oorspronkelijke kantine van het personeel dat in de havenloodsen aan 

het Deliplein werkte 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, TV studio, vergadering, lunch, diner, optreden, presentatie, 

staande receptie en andere evenementen. Kantine Walhalla kan bovendien als officiële 

trouwlocatie worden gebruikt. De bar biedt een breed assortiment aan dranken. Daarnaast 

beschikken wij over een adressenboekje met goede cateraars en een grote dosis flexibiliteit.  
 

Huurprijs per dagdeel (maximaal 5 uur) 
Maandag t/m donderdag € 950 (excl. 21% BTW) 

Vrijdag, zaterdag, zondag: €1350 (excl. 21% BTW) 
+ schoonmaakkosten à € 120 

• Inloopmuziek en  
sfeerverlichting  
•  172 stoelen (en eventueel  
gebruik van bijzettafeltjes)  
• 1 (bar)medewerker   
• Gebruik van de kleedkamer   
 

 

 

Kantine Walhalla is voorzien van een uitgebreid lichtplan en 

geluidsinstallatie. Zodra er meer gebruikt wordt dan 

sfeerverlichting, moet er een ervaren technicus worden 

ingehuurd op basis van nacalculatie. Een licht- en geluidsplan 

kan in overleg worden opgesteld. Hiervoor brengen wij graag 

een aparte offerte uit.   



  

   

 

 Sumatraweg 9, 3072ZP Rotterdam  

Dit gezellige theatertje kenmerkt zich door de authentieke uitstraling. Met veel oog voor detail 

is het ingericht met rood pluche stoelen, rood fluwelen gordijnen, gouden arcenering 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 hand gedecoreerde 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 (maximaal 5 uur)  

Maandag t/m donderdag € 550 (excl. 21% BTW)  

Vrijdag, zaterdag, zondag € 695 (excl. 21% BTW)  

+ schoonmaakkosten à € 120  

 

• Inloopmuziek en sfeerverlichting  

• 72 stoelen  

• 1 (bar)medewerker  

• Gebruik van de kleedkamer  

De huurprijs is exclusief eventuele huur van 

apparatuur en techniek.    



  

   

 

 Veerlaan 11, 3072AN Rotterdam  

Op de begane grond, onder Kantine Walhalla is Foyercafé Walhalla gevestigd, ofwel F.C. 

Walhalla. Het Foyercafé heeft een industriële sfeer, maar is kleurig ingericht waardoor onze 

bezoekers er graag een drankje nuttigen voor en na de voorstelling. Het Foyercafé is zeer 

geschikt voor vergaderingen, lunches, diners, feestjes, staande recepties en vele andere 

evenementen. Foyercafé 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. In F.C. Walhalla staat ook een leuk 

rond podium.  

: 

Huurprijs per dagdeel (maximaal 5 uur)  

Maandag t/m donderdag € 550 (excl. 21% BTW)  

Vrijdag, zaterdag, zondag € 650 (excl. 21% BTW)  

+ schoonmaakkosten à € 120  

• Inloopmuziek en sfeerverlichting  

• 80 zitplaatsen aan tafeltjes, overige 

opstellingen in overleg  

• 1 (bar)medewerker  

 

Foyercafé Walhalla is standaard voorzien van 

gezellige sfeerverlichting en er is een spot 

aanwezig indien het podium gebruikt wordt.   

     



  

   

 

 

 Tolhuisstraat 105, 3072LS Rotterdam  

Werkplaats Walhalla is het productiehuis van Theater Walhalla en is gevestigd in een oude 

gymzaal aan de Tolhuisstraat. De zaal heeft een vlakke vloer met inschuifbare tribune en is 

voorzien van een kleedkamer met douche en toilet. Werkplaats Walhalla is ideaal te gebruiken 

voor (culturele) presentaties, als workshopruimte, voor (try-out) voorstellingen, vergaderingen, 

congressen en andere evenementen.  

 

Voor actuele informatie over Werkplaats Walhalla, mogelijkheden en prijzen adviseren wij u 

contact op te nemen via: contact@werkplaatswalhalla.nl of via 010 - 7370393 (Inge Kruithof).   



  

   

  
  

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw online congres, vergadering, theater-, 

televisieshow of ander evenement? Wij nemen graag de techniek voor uw online evenement 

uit handen. Wij verzorgen alles, van camera’s, licht, geluid, regie tot het streamingplatform. 

Met de nieuwste apparatuur, veel ervaring met online streaming en vooral met veel 

professionaliteit en enthousiasme voor allerlei evenementen! De Kantine kijkt uit op de skyline 

van Rotterdam, dus u bent verzekerd van een indrukwekkende en sfeervolle achtergrond.  

   

Standaardpakket vanaf € 2250,- (excl. 21% BTW) 

• Regieset incl. stream mogelijkheid en opname 

• 3 Remote camera’s 

• Monitor 65” op statief 

• Geluidsset 

• 2 Draadloze headsets 

• Videotechnicus en geluidstechnicus 

• Opmaak en begeleiding draaiboek   



  

   

 

Techniek:  

Theater Walhalla heeft in alle zalen en ruimtes een uitgebreid lichtplan en geluidsinstallatie. Zodra 

er meer gebruikt wordt dan sfeerverlichting, moet een technicus worden ingehuurd.  
Extra materialen/diensten Prijs in € 

Ondersteuning techniek  

(N.B. inhuur technicus minimum 4 uur) 
€40,00 per uur 

Beamer Kantine Walhalla €150,00 per dag 

Beamer Foyer Café/Theater Walhalla €50,00 per dag 

Laptop €50,00 per dag 

Geluidsset (versterker met microfoon)  €50,00 per dag 

Headsetmicrofoon €45,00 per dag 

Draadloze handmicrofoon €25,00 per dag 

Vaste microfoon €10,00 per dag 

Flipover (incl. papier) €15,00 per dag  

Inrichting/indeling van de zaal (per indicatie): 
Extra materialen/diensten Prijs in € 

Biertafels €15,00 per set (tafel + 2 

banken) 

Extra statafel plus rok €15,00 per tafel 

Podium (1 deel = 2m x 1m) €25,00 per stuk 

Talkshowstoel €15,00 per stuk 

 
Mocht u overige zaken nodig hebben,  

dan kunnen we u adviseren over inhuur  

van spullen. Uiteraard kunnen we u ook  

alle zorg uit handen nemen.   



  

   

 

Mocht u interesse hebben dan neemt u  

contact op met verhuur@theaterwalhalla.nl  

Of belt u met Juliëtte Dumas of  

Pelle Oude Vrielink op  

010 - 215 213 4  

 


