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Willem Twee

muziek en beeldende kunst
Hét platform voor muziek en beeldende kunst in
’s-Hertogenbosch en omstreken. We organiseren
jaarlijks zo’n 250 concerten en 15 exposities.
Daarnaast bieden we onderdak en werkplaatsen aan kunstenaars, muzikanten, componisten,
architecten, bands, vormgevers en filmers. Willem
Twee heeft drie concertzalen, twee tentoonstellingsruimtes en studio’s voor analoge klankbewerking.
Om de organisatie van alle concerten en exposities te kunnen bekostigen, en musici en kunstenaars naar behoren te honoreren, verhuren we
onze zalen en vergaderruimtes aan bedrijven en
organisaties. Hiervoor beschikken we over allerlei
ruimtes op twee prachtige historische locaties: de
Willem II sigarenfabriek aan de Boschdijkstraat en
Willem Twee muziek en beeldende kunst
Boschdijkstraat 100
5211 VD ‘s-Hertogenbosch
www.willem-twee.nl

de monumentale voormalige synagoge aan de
Prins Bernhardstraat.
De centrale ligging van ’s-Hertogenbosch en de
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nabijheid van het station, invalswegen en parkeer-

Administratie:
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073 - 612 34 22

presentaties of andere bijeenkomsten.

plaatsen bij onze locaties maken Willem Twee tot
een perfecte locatie voor jouw vergaderingen,

Faciliteiten en ideeën
Zoek je een ruimte voor een vergadering of andere bijeenkomst binnen een sfeervolle, historische omgeving, dan
biedt Willem Twee een aantal unieke ruimtes en zalen.
We beschikken over alle nodige technische hulpmiddelen
om jouw bijeenkomst soepel en professioneel te laten
verlopen.
Maar we gaan, als je wilt, graag nog een stap verder.
Misschien stel je prijs op een creatieve onderbreking
of afsluiting van je bijeenkomst. In dat geval zitten onze

programmeurs nooit verlegen om ideeën en kunnen ze
een optreden voor je organiseren, bijvoorbeeld met een
uitvoering van een klassiek ensemble, een singer-songwriter, band, of cabaretier.
Je kunt de huur van een ruimte bovendien koppelen aan
een lunch, diner of borrel met hapje, verzorgd door ons
Willem Twee Café. Onze professionele koks staan garant
voor een originele, seizoensgebonden menukaart. We
kopen onze (bij voorkeur biologische) producten vooral
bij lokale, duurzame ondernemers. Eet je vegetarisch of
vegan, of moeten we rekening houden met een allergie?
Geen probleem. Alle gerechten kunnen op ieders wensen
worden afgestemd.

Zalen voor plenaire bijeenkomsten
Grote Zaal
Geschikt voor maximaal 200 personen in

Prijs: € 1200,- per dagdeel (4 uur), incl.

theateropstelling. De zaal beschikt over

geluids- en lichttechnicus, basistechiek

een bar en een podium en is geblindeerd

(microfoon en licht).

zodat met professionele theaterverlichting een optimale ambiance kan worden
gecreëerd.

Klik hier voor zaalopstellingen
Klik hier voor extra’s en arrangementen

Kleine Zaal
Deze zaal is geschikt voor 45 personen in

Prijs: € 600,- per dagdeel (4 uur), incl.

theateropstelling en 80 personen staand

geluids- en lichttechnicus, basistechiek

(desgewenst met statafels). Net als de

(microfoon en licht).

grote zaal is de kleine zaal geblindeerd en
voorzien van theaterverlichting. De zaal
beschikt over een bar en een klein podium
en is zeer geschikt als sub-ruimte bij grotere evenementen.

Klik hier voor zaalopstellingen
Klik hier voor extra’s en arrangementen

Spiegelzaal
De Spiegelzaal grenst aan De Grote en
Kleine Zaal en aan het Willem Twee Café.
Iedere twee maanden worden aan de
wanden wisselende kunstwerken geëxposeerd. De grote middenruimte is geschikt
voor ca. 300 personen en kan als additionele ruimte worden gehuurd tegen een
meerprijs in overleg.

Toonzaal en Foyer
De Toonzaal is een sfeervolle concertzaal

voor audio-opnames, waarvoor eventueel

met 135 zitplaatsen in theateropstelling of

externe technici en apparatuur kunnen

180 staplaatsen (desgewenst met sta-

worden ingehuurd.

tafels). Deze voormalige synagoge kan
baden in het daglicht, maar ook geheel

Prijs: € 600,- per dagdeel (4 uur), incl.

worden verduisterd. De zaal is zeer ge-

geluids- en lichttechnicus, basistechiek

schikt voor een plenaire bijeenkomst. Aan-

(microfoon en licht).

grenzend is de foyer met een bar en ca.
80 zit- en staplaatsen. De Toonzaal wordt
vanwege zijn uitstekende akoestiek ook

Klik hier voor zaalopstellingen

herhaaldelijk gebruikt als opnamestudio

Klik hier voor extra’s en arrangementen

Vergaderruimtes
De Directiekamer
Op de eerste verdieping van de voormali-

Prijs: €145,- per dagdeel (4 uur). De huur

ge sigarenfabriek bevindt zich de Direc-

van de vergaderruimtes is inclusief koffie,

tiekamer, geschikt voor 20 personen in

thee en water.

theateropstelling of 10 personen aan een
vergadertafel. De ruimte kenmerkt zich
door veel daglicht en een hoog plafond.

Klik hier voor extra’s en arrangementen

De kamer is sfeervol ingericht en ademt
nog iets van de grandeur van de directiekamer uit het begin van de twintigste
eeuw.

De Rak
Een statige langwerpige ruimte, geschikt

Prijs: € 265,- per dagdeel (4 uur). De huur

voor 12 personen in blokopstelling of 20

van de vergaderruimtes is inclusief koffie,

personen aan aaneengesloten tafels. In

thee en water.

theateropstelling is de ruimte geschikt
voor 30 personen. De ruimte beschikt over
een eigen koelkastje met een verfrissend
drankje. De RAK is voorzien van een
prachtige muurschildering.

Klik hier voor extra’s en arrangementen

De Plataan
Geschikt voor 45 personen in theaterop-

Prijs: € 295,- per dagdeel (4 uur). De huur

stelling, 20 personen in U-vorm en 18 per-

van de vergaderruimtes is inclusief koffie,

sonen in schoolopstelling. De twee grote

thee en water.

ramen bieden uitzicht op de reusachtige
bomen waaraan deze vergaderruimte zijn
naam ontleent. Net als de WOT grenst

Klik hier voor extra’s en arrangementen

deze ruimte aan de Kunstruimte en kunnen
onze gasten gratis genieten van onze
tentoonstellingen.

De Wot
Geschikt voor 50 personen in theater-

Prijs: € 350,- per dagdeel (4 uur). De huur

opstelling, 32 personen in U-vorm en 30

van de vergaderruimtes is inclusief koffie,

personen in schoolopstelling. Deze ruimte

thee en water.

is onze grootste vergaderzaal, licht en
sfeervol, met op de muur een kunstzinnige
tekening van Kings of Colors.

Klik hier voor extra’s en arrangementen

De Grote Lift
Een vergaderruimte voor maximaal 7

Prijs: € 105- per dagdeel (4 uur).

Ceremonies
Willem Twee Toonzaal is officieel Huis van

personen aan een lange tafel, Koffie, thee

de Stad en daarmee ook te huur als trouw-

en water is bij de ruimte inbegrepen. De

locatie. Incidenteel worden de Toonzaal

Grote Lift beschikt over climate control en

en Grote Zaal ingezet voor uitvaartcere-

een eigen koelkastje met frisdranken.

monies. De capaciteit van de Toonzaal is
maximaal 135 zitplaatsen, die van de Grote
Zaal 200 zitplaatsen.

De Kleine Lift
De Kleine Lift is een ideale ruimte om één
op één met elkaar in gesprek te gaan. De
ruimte is voor maximaal 3 personen. De
ruimte beschikt over climate control waardoor er altijd een ideale temperatuur is.

Prijs: € 45,- per dagdeel (4 uur).

Concerten en feesten
Grote Zaal

Kleine Zaal

Deze concertzaal beschikt over alle be-

De zaal leent zich prima voor kleinscha-

nodigdheden voor een optreden van een

lige optredens en intieme feesten voor

band of DJ, maar ook voor een feestelijke

maximaal 125 personen. De Kleine Zaal is

setting voor maximaal 500 personen.

desgewenst ook in combinatie met Grote

Mocht je versieringen willen aanbrengen,

Zaal en Spiegelzaal te huur, met een geza-

overleg dat dan vooraf met ons.

menlijke capaciteit van 800 personen.

Prijs: € 1200,- per dagdeel (4 uur). incl.

Prijs: € 600,- per dagdeel (4 uur), incl.

Zaalwacht, basistechiek (licht en geluid)

Zaalwacht, basistechiek (licht en geluid)

en schoonmaakkosten.

en schoonmaakkosten.

Toonzaal
De Toonzaal leent zich vooral goed voor

uiteraard aan grenzen gebonden.

jazz en klassieke concerten, of (semi)

Op verzoek verzorgen onze eigen keuken

akoestische pop, en wordt verhuurd in

of een externe cateraar diverse hapjes.

combinatie met de aangrenzende foyer.

De Toonzaal is een monumentaal pand is

Er worden ook feesten gegeven (met

waarin geen versiering mag worden aange-

name bruiloftsfeesten). Daarvoor wordt de

bracht. Losstaande attributen plaatsen mag

zaal leeg opgeleverd, voorzien van stata-

wel (uiteraard altijd in goed overleg).

fels en eventueel een verrijdbare bar. Het
toegestane geluidsniveau is vanwege de

Prijs: € 600,- per dagdeel (4 uur), incl. Zaal-

ligging van de Toonzaal in een woonwijk

wacht en basistechiek (licht en geluid).

Extra’s

Vergaderarrangementen

Lunch, diner en borrels

Basis

Wij bieden een heerlijke lunch aan voor
€ 14,- per persoon met vlees, vis, vegetarische gerechten en desgewenst vegan.
De lunch bestaat bijvoorbeeld uit een
huisgemaakt soepje, belegde luxe broodjes, salades en jus d’orange. Voor een
gezelschap groter dan 2 personen stellen
we een buffet samen. We ontvangen graag
vooraf eventuele dieetwensen of allergieën zodat onze koks hier rekening mee
kunnen houden.

en in diverse ruimtes. Eigen catering is
niet mogelijk op onze locatie. Wij leggen
je graag vrijblijvend een aantal suggesties
voor.
Wil je je bijeenkomst afsluiten met een
borrel en een hapje, dan verzorgt ons
Café die graag voor je. Uiteraard kan een
combinatie van een bijeenkomst en lunch,
diner of borrel volledig aan je wensen
worden aangepast om ook dit deel van
jouw evenement een persoonlijk karakter
te geven.

Koffie, thee, water

Lunch

€

14,00

lunch, worstenbroodje

Sharp Sharp gebakje

€

3,67

€ 16,- p.p.

Mini Bossche Bol

€

2,75

Bossche Bol

€

3,64

Worstenbroodje

€

2,75

Onbeperkt vers fruit

€

6,00

Onbeperkt heerlijkheden*

€

12,00

€

15,50

Uitgebreid
Koffie, thee, water
onbeperkt heerlijkheden*
lunch, onbeperkt vers fruit
€ 27,- p.p.

Luxe

Bossche Bol, koffie, thee, water
onbeperkt frisdrank, lunch
worstenbroodje, onbeperkt vers fruit
€ 42,- p.p.

Diner
Buffet v.a. € 22,50 p.p.
Plate service v.a. € 27,50 p.p.
Onze koks verzorgen desgewenst diners
en dinerbuffetten vanaf € 22,50 per persoon voor verschillende groepsgroottes

Losse producten p.p.

Shared dining v.a. € 30,00 p.p.
Walking diner v.a. € 32,50 p.p.

Borrel p.p.
2 Uur gehele assortiment
2 uur bier, fris, wijn

11,50
5 uur gehele arrangement € 33,00
5 uur bier, fris, wijn
€ 25,80
€

p/st.

Nootjes

€

0.00

Borrelplank

€

11,40

Bitterballen

€

0,84

Prosecco fles

€

21,07

Prosecco fles 0%

€

18,35

Processo glas

€

4,13

Processo glas 0%

€

3,31

*Onbeperkt heerlijkheden: worstenbroodjes, koekjes en chocolade, onbeperkt fruit,
Sharp Sharp gebakje.

Zaalopstellingen

Prijzen van vergaderruimtes en zalen
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Cabaret

Carré

10

De Rak

School

Boardroom

De Directiekamer

€ per dagdeel

150

Grote Zaal
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1.200

Kleine Zaal

135
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Willem Twee Café*

300

Prijzen presentatiemiddelen

*Alleen buiten onze reguliere openingstijden

€ per dagdeel

Led-scherm

75

Flip-over

12

Beamer + scherm
Microfoon

150
40

Alle prijzen in deze brochure zijn vermeld exclusief BTW.

Willem Twee en duurzaamheid

Parkeren

Duurzaamheid staat bij Willem Twee hoog

De hoogte van jouw donatie staat vrij (met

De locaties van Willem Twee bevinden

in het vaandel. Samen met de gemeente

een minimum van € 5,- per deelnemer =

zich op 10 tot 15 minuten loopafstand tot

’s-Hertogenbosch streven we ernaar om

1 boom!). Na deze donatie ontvang je een

het station. Mocht je per auto naar de

al onze activiteiten en bedrijfsvoering

bevestiging van Trees For All.

Willem II sigarenfabriek willen komen,

verantwoord en milieubewust te organi-

dan kan geparkeerd worden op een van

seren. Willem Twee heeft zonnepanelen

de parkeerterreien van de Verkadefa-

en warmtepompen geplaatst, en beschikt

briek, met de namen P1, P2 of P3, aan

over duurzame luchtventilatie en ener-

de Boschdijkstraat. Wij bieden uitrijkaar-

giebesparende voorzetramen. We kopen

ten aan van € 4,96 per stuk die je kunt

bij voorkeur biologische producten in, die

gebruiken om de parkeerplaats na je

fair trade zijn, of op een andere mogelijke

bijeenkomst weer te verlaten.

manier duurzaam.

Willem Twee Toonzaal en Studio’s bevinden zich vlakbij parkeergarage De Wol-

Om onze voetafdruk op deze planeet te

venhoek aan de Prins Bernhardstraat.

© Augustus 2022 Willem Twee muziek en
beeldende kunst. Prijswijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.

verkleinen, bieden we alle bedrijven en
organisaties die gebruik maken van onze
vergaderruimtes en zalen, de gelegenheid
om per vergaderdeelnemer een boom te
laten planten. Willem Twee werkt daarvoor
samen met de organisatie Trees for All en
regelt voor jou graag de donatie.

Klik hier voor meer informatie en om een ruimte te reserveren.
Mail naar verhuur@willem-twee.nl voor een offerte op maat.
Bel naar 06 18 94 07 61 voor direct contact.
Klik hier voor onze Leveringsvoorwaarden Verhuur.

