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Natuurlijk 
uw 1,5 meter 
event in  
De Harmonie
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De Harmonie is op afstand de beste locatie voor events en 
vergaderingen in Friesland. Wij bieden u de meest flexibele 
ruimtes, beste service en creativiteit. Niet voor niets zijn wij 
uitgeroepen tot het ‘Meest Gastvrije Theater’ van Nederland. 
Natuurlijk ook voor uw event, vergadering of bijeenkomst!  
En ja, zeker ook in de 1.5 meter tijd waarin we ons nu bevinden. 

De verschillende zalen van De Harmonie bieden veel ruimte 
voor al uw evenementen, ook met een professionele live-
streaming van uw event of vergadering. Zo bereikt u nog meer 
mensen. Sfeervol, toegankelijk en veilig.

Hoe ziet uw event er bij De Harmonie uit?  
Wij horen het graag en informeren u over alle mogelijkheden 
om efficiënt en coronaproof uw wensen te realiseren. Bekijk 
achterin deze brochure het overzicht met de maximale 
capaciteit per ruimte in De Harmonie.

Ruimte, flexibiliteit en 
maatwerk voor al 
uw 1,5 meter evenementen
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Deze prachtige moderne theaterzaal met overhangend 
balkon is de grootste zaal van De Harmonie. De zaal is nu 
geschikt voor bijeenkomsten met groepen tot 131 personen. 
Komen uw gasten in tweetallen? Dan is er plaats voor 207 
personen.

AEGON zaal 

Maximale bezetting 207 personen

U-vorm vergadering - 22 personen
Carré vergadering - 28 personen
Presentatie    - 48 personen
Kring    - 25 personen
Schoolklas   - 56 personen
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Deze stoere, multifunctionele zaal met balkon is in deze 
tijd geschikt voor bijeenkomsten met gezelschappen tot 60 
personen. Komen uw gasten in tweetallen? Dan biedt deze 
zaal ruimte aan 104 personen.

Rabobank zaal

Maximale bezetting 104 personen

Schoolklas   104 personen
U-vorm vergadering  48 personen
Carré vergadering  50 personen
Presentatie   60 personen

-
-
-
-
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De kleine zaal met grootse mogelijkheden. Door de vlakke 
vloer zijn er bijna eindeloze opstellingen te bedenken. Van 
een intiem diner tot een ruime vergaderopstelling: alles is 
mogelijk. De zaal biedt ruimte voor gezelschappen tot 38 
personen. Komen uw gasten in tweetallen? Dan biedt deze 
zaal ruimte aan 72 personen.

Accent zaal

Maximale bezetting 72 personen

U-vorm vergadering  22 personen
Carré vergadering  28 personen
Kring opstelling   25 personen
Schoolklas    56 personen
Presentatie   48 personen

-
-
-
-
-



8

Deze intieme vergaderzaal heeft een wand die volledig is 
ingericht als boekenkast en vormt een mooi decor voor 
lezingen, presentaties of vergaderingen.

Stadszaal

Op de eerste verdieping ligt een prachtige vergaderzaal die 
als één ruimte gebruikt kan worden, maar ook op te delen is 
in twee kleinere ruimtes. De Stadszaal geeft een uniek uitzicht 
over de kade van de Noorder Stadsgracht van Leeuwarden. 
Hier kunt u geweldig vergaderen of dineren in stijl. 

Boekenzaal
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De Arriva Foyer is de schitterende ontvangstfoyer van De 
Harmonie. In de foyer bevinden zich het restaurant en 
verschillende bars. Het is een fantastische ontvangstruimte 
met de allure van het sfeervolle theater. De foyer is ook een 
prima eventlocatie, concertzaal, workshopruimte, etc.

Arriva Foyer

De Bovenfoyer is de foyer die grenst aan de Rabobank zaal. 
Hier ontvangen wij graag uw gasten, serveren wij u een 
kopje koffie, maar kunt u ook prima vergaderen.

Bovenfoyer
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Faciliteiten
Catering
Geniet u samen met uw gasten van een intiem uitgeserveerd 
diner in de Stadszaal of heeft u liever een sitting borrel 
in de foyer? Wilt u catering tijdens uw congres of juist 
een netwerkborrel op het podium van de Rabobank zaal? 
Dankzij de ruime ervaring van onze professionele horeca-
afdeling kan het allemaal, welke vorm u ook kiest! Onze koks 
maken speciaal naar uw wens de lekkerste en origineelste 
gerechten.

Uw event is natuurlijk pas echt geslaagd als de catering 
naadloos aansluit op uw wensen. Er is dan ook ontzettend 
veel mogelijk om het thema van uw evenement door te 
voeren in de catering. Door de nauwe samenwerking tussen 
onze horeca-afdeling en de andere afdelingen van De 
Harmonie, zorgen we dat elk evenement een perfect geheel 
wordt.

Natuurlijk is er van alles mogelijk in overleg.

Audiovisuele middelen
De Harmonie beschikt over een professionele technische 
afdeling met moderne audiovisuele middelen. Ons team van 
ervaren technici staat graag voor u klaar om uw evenement 
van alle technische ondersteuning te voorzien.

Zaalopstellingen:

Boardroom

14

9

Theater

20

10

Carré

28

50

28

14

9

U-vorm

22

48

22

12

8

Capaciteit 
overzicht 
 
Zalen 
 
Arriva Foyer 

Bovenfoyer 
 
AEGON zaal 
 
Rabobank zaal 
 
Accent zaal 
 
Stadszaal 
 
Boekenzaal
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Eerlijke  
ingrediënten  

en verrassende 
 gerechten

School

78

46

56

104

56

20

10

Diner

158

36

48

60

72

28

20

Receptie

145

26

56

60

45

20

16

Afmeting

1690 m2

300 m2

645 m2

336 m2

387 m2

110 m2

112,5 m2
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Contact
 
Bijzondere tijden vragen om flexibele oplossingen. Daar zijn wij 
experts in. Wij denken dan ook graag met u mee. 

Heeft u vragen of wilt u sparren?  
Laat het ons dan gerust weten. Maak een vrijblijvende afspraak 
voor een (online of live) kennismaking, rondleiding of een advies 
op maat. Deze brochure is speciaal gemaakt voor evenementen 
in coronatijd, november 2020.

Telefoon: 058 - 233 0 219
Mail: events@harmonie.nl

Of bel direct met een van onze adviseurs:

Rijno Ernsten:  058 - 233 0 245
Kirsten van der Meer:  058 - 233 0 216

natuurlijk

uit
IN DE HARMONIE

harmonie.nl


