Op het puntje
van je stoel.
Z akel ijk gezien .

Warm
&
Intiem

GR ANDEUR,
GLAMOUR &
GASTVRIJHEID
De welbekende rode gordijnen gaan open en de spotlights
gaan aan. Uw bedrijf staat in de spotlights. Het Beatrix
Theater is naast het adres voor musicals en concerten dé
plek voor zakelijke evenementen, beurzen en congressen.
Met de grote theaterzaal en de prachtige Maurits Foyer is het
Beatrix Theater één van de grootste theaters van Nederland.
Het rode pluche en de glanzende zwarte vloer, het doet iets
met je. Een warmer welkom dan in een theater kun je je als
bezoeker niet wensen. De imposante foyer en vervolgens het
wauw-gevoel. Er is moeite gedaan om een bijzonder locatie te
kiezen, dat gevoel krijgen uw gasten wanneer ze het Beatrix
Theater binnenkomen. Als opdrachtgever staat u hiermee
gelijk met 1-0 voor.

Het Beatrix Theater werd
- net als het Circustheater
in Scheveningen en het
DeLaMar Theater in
Amsterdam - ontworpen
door architect Arno
Meijs. In 1999 opende het
theater, met oog voor detail
ingericht door Joop en
Janine van den Ende,
haar deuren.

C A PAC I T E I T
T H E AT E R Z A A L

1500 PERSONEN

M AU R I T S
FOY E R

OPPE RV L A K T E
E X POZ A A L

2.400 M 2

Slimme combinaties
en mogelijkheden in
het Beatrixgebouw
Naast de grote zaal heeft het Beatrix Theater
verschillende plekken voor breakout-sessies,
VIP-ontvangsten of aparte borrels maar ook
voor een complete beurs! Grenzend aan de
Maurits Foyer ligt de 2400 vierkante meter
grote Expozaal.

GROOTS IN
ALLURE EN
C A PAC I T E I T
Kiest u voor het Beatrix Theater dan kiest u voor
allure maar bovenal voor de indrukwekkende capaciteit van de theaterzaal. In de oplopende theaterzaal kunt u met 350 tot 1500 personen terecht. Uw
plenaire sessie is bijna oneindig uit te breiden met
de Expozaal en Jaarbeurs MeetUp. Samen delen,
informeren en inspireren; dat is wat onze klanten
beogen en dat is waar het Beatrix Theater voor staat.
Door de oplopende theateropstelling heeft iedereen
goed zicht op het grote podium, de sprekers op het
publiek en is de akoestiek optimaal. Doordat het
een theaterzaal betreft, is alles mogelijk wat betreft
licht en geluid, technisch gezien.

ONEINDIG
UITBREIDEN
MET JA ARBEURS
MEETUP
Het ultramoderne vergadercentrum
Jaarbeurs MeetUp dat zich op de
1e t/m 4 e etage van het Beatrixgebouw
bevindt, maakt het mogelijk om uw
gezelschap in de loop van uw bijeenkomst
op te splitsen in meerdere kleinere sessies
van 2 tot 240 personen.

Een daverend
applaus
Z akel ijk gezien .

Ook zakelijk gezien ontvangt het Beatrix Theater u met alle egards.
Voor een stijlvol jubileumgala bijvoorbeeld. Voor een live te volgen congres. Of voor warme
momenten van waardering na een reorganisatie. Wat de zakelijke reden ook is, het Beatrix Theater
brengt je naar het puntje van je stoel. Vanuit het makkelijk te bereiken Utrecht zetten wij u en uw
gasten in de spotlights. Dat kan met een unieke combinatie van de theaterzaal, een exporuimte
en een grote variatie aan sessiezalen. En natuurlijk krijgt u ruim 100 jaar Jaarbeurs
ervaring achter de schermen.

LIGGING EN BEREIK BA ARHEID
Het Beatrix Theater ligt letterlijk aan het Centraal Station in Utrecht.
In slechts 2 minuten loopt u van bus en trein naar uw bestemming.
Daarnaast beschikt Jaarbeurs over ruime parkeergelegenheid.

K E L LY VA N DE R V E L DE N
Accountmanager

‘Wij begeleiden uw
evenement met
aandacht en met
oog voor detail.’

MINKA VERKAAR
Accountmanager

‘Alles kan bij ons
of is op zijn minst
bespreekbaar.’

HET BEATRI X THEATER MÓET U GEZIEN HEBBEN
Voel de allure van het Beatrix Theater. Laat u rondleiden in stijl en
langs marmer en pluche. Een rondleiding boeken doet u eenvoudig
via jaarbeurs.nl/beatrixtheater, telefonisch via +31 (0)30 295 58 81
of via e-mail events@jaarbeurs.nl.

