UW EVENT IN DE
SPOTLIGHT
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WIJ MAKEN GRAAG VOOR
U EEN VOORSTEL OP MAAT!

TOP SERVICE
Duizenden mensen hebben het afgelopen jaar Stadsschouwburg De
Harmonie bezocht. Zij ontdekten De Harmonie als kloppend hart van
de Culturele Hoofdstad. Allure en charme, maar ook met topservice en
uitmuntende faciliteiten: dat is wat De Harmonie te bieden heeft. Niet
voor niets zijn wij het grootste theater van Noord-Nederland. Wij staan
graag voor u klaar om uw event volledig naar uw wens in te richten.
Het mooiste uitzicht van Leeuwarden krijgt u er gratis bij.
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DE JUISTE PLEK VOOR
UW EVENT
De juiste plek voor uw event; daar gaat
het ons om. Wij doen er dan ook alles
aan om te zorgen dat niet alleen onze
locatie u zal verrassen, maar dat ook
onze service perfect aansluit op uw
wensen. Niet voor niets is De Harmonie
jaarlijks het decor voor uiteenlopende

zakelijke evenementen. Van kleinschalige
meetings tot grote events. U kunt zelfs
het hele gebouw reserveren. Maar ook
alleen een bepaalde zaal of foyer. Wij
helpen u graag bij het kiezen van een
geschikte ruimte die het effect van uw
evenement versterkt.

binnenkomst ademt alles meteen theater.
De lichten, de inrichting, de kleuren, het
hoge plafond en de statige trappen. De
grote foyer voelt meteen feestelijk en luxe.
Hier gebeurt het. Hier gaat het om zien
en gezien worden. Een ruimte die ieder
evenement naar een hoger plan tilt.”

Frits van Dongen
- Architect

“Voor het ontwerp van De Harmonie
liet ik me inspireren door het waterrijke
Friesland. Het gebouw doet denken
aan een schip en trekt automatisch de
aandacht van passanten op straat. Het
rode plectrum aan de gevel is een knipoog
naar de ornamenten aan klassieke
schouwburgen in Parijs en Rome. Bij

“Ik zou nog kunnen doorgaan over de
architectuur, over de schuine voorgevel
die als de boeg van een schip trots
de stadsgracht weerspiegelt, over
de technische mogelijkheden voor
evenementen en over de meerwaarde
van culturele gebouwen voor de
zakelijke markt. Maar ik ben eigenlijk
het meest trots op het enthousiasme
dat De Harmonie heeft losgemaakt in
Leeuwarden en de rest van Friesland.
Mensen houden van dit gebouw. Dat is
het grootste succes dat je kunt hebben.”
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HET MEEST GASTVRIJE THEATER
VAN NEDERLAND!
Congressen, symposia, event, theatercolleges, seminars en
vergaderingen: De Harmonie is altijd de perfecte locatie. Mede
door onze verschillende ruimtes en zalen met professionele
techniek, onze eigen keuken en een gastvrij horecateam zorgen
we voor optimale service kunnen wij evenementen altijd op
maat organiseren. U bepaalt de inhoud van het programma, wij
zorgen voor een perfecte uitvoering tot in de kleinste details.
Een workshop op het podium, een ruime beursvloer in de elegante foyer of een presentatie met uitzicht over de stadsgracht:
bij De Harmonie is dat geen probleem. Wij beloven u een inspirerende plek en een onvergetelijke dag. Overal in De Harmonie
voelt u die typische theatersfeer. Hier wordt iets groots verricht.
Zo ontstaan goede ideeën en inzichten voor u en uw gasten!

INSPIRATIE ONTSTAAT WANNEER
U ZICH PRETTIG VOELT.
Een evenement organiseren en zelf onbezorgd genieten? Ons
ervaren horecateam denkt met u mee, ontzorgt en laat de
avond volgens afspraak verlopen. Wij beloven u en u en uw
gasten een heerlijke avond.
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EEN FEEST MET EEN
GOUDEN RANDJE
Een avond uit in de schouwburg geeft
energie. Veel mensen beleefden in De
Harmonie een gedenkwaardige avond.
Elke dag is er wel wat te beleven in
De Harmonie. Jaarlijks bezoeken zo’n
250.000 mensen de Stadsschouwburg
en in het Culturele Hoofdstadjaar 2018
waren dat er nog veel meer. Niet alleen
vanuit Friesland en Leeuwarden, maar
vanuit overal in Nederland en zelfs ver
daarbuiten. De kwaliteit en sfeer van De
Harmonie is al door velen ervaren. Op
verzoek zorgen wij voor een passende
zaal en mooie aankleding. Omdat
we zeer goede contacten hebben met
artiesten en acts kan De Harmonie in
een handomdraai ook zorgen voor
een prachtige en gepaste muzikale of
theatrale act bij uw evenement.

“DE HARMONIE HEEFT DE KWALITEIT OM DE SFEER
EN HET DECOR ALS EEN KAMELEON AAN TE PASSEN
AAN HET EVENEMENT. ZO KRIJGT HET EVENEMENT
MAXIMAAL DE KANS OM TE SCHITTEREN, ZONDER
DAT DAAR AL TE VEEL TOETERS EN BELLEN VOOR
NODIG ZIJN.”
- NATASJA KESTELOO, MERKMAKERS

Natuurlijk zijn uw wens en budget altijd
onze graadmeter zodat wij perfect
aansluiten op uw verwachtingen. Van
intiem klein tot spectaculair groot. Van
een snelle lunch bij vergaderingen
tot een diner met zes gangen, van
koffie met zoete lekkernijen tot een
feestelijk jubileum. Tel daar enthousiaste
bediening en professionele koks bij
op en uw event of meeting krijgt een
gouden randje.
9

AEGON ZAAL

AL
RABOBANK ZA
L)

(GROTE ZAAL)

(MIDDEN ZAA

De AegonZaal is de naam van de grote zaal
van De Harmonie. De zaal omvat een kleine
1000 stoelen en behoord daarmee tot de
grootste theaterzalen van ons land. Vele
beroemdheden stonden al op dit toneel.
De zaal is zo ontworpen dat iedereen - ook
op de achterste rijen - alles goed kan zien en
horen. De Aegonzaal wordt in heel Nederland
geroemd om haar akoestiek. De trekkenwand
op het toneel laat uw decor professioneel
verschijnen en verdwijnen. Uiteraard kunnen
wij ook onze state-of-the-art geluids-, lichten videotechniek inzetten om uw event te
omlijsten.

Capaciteit:
Theateropstelling
Receptie
Feest
Buffet (staand)
Diner (zittend)
Schoolopstelling

1000
450
450
300
240
100

De RabobankZaal is de middenzaal van De
Harmonie. Naast college’s, evenementen,
lezingen en meetings staan er ook regelmatig
rockbands en DJ’s op dit podium. Wellicht
hebt u deze zaal al eens bezocht tijdens een
van de toneelstukken die hier ook te zien zijn
geweest. Met zeker 1000 staanplaatsen is
deze zaal zeer geschikt voor grote concerten
om urenlang te dansen. Maar de zaal is
makkelijk om te toveren tot de ideale locatie
waar u met een kleiner gezelschap een
prachtige meeting kunt organiseren. Zo is
de zaal ook een volwaardige theaterzaal
met 450 stoelen en een toneel. Zelfs een
diner op het toneel behoort hier tot de
mogelijkheden. En denk ook eens aan het
huren van deze zaal in combinatie met de
bovenfoyer, vergaderzalen en onze kleine
zaal.

Capaciteit:
Receptie
Theateropstelling
Diner

Schoolopstelling
Feest

500
450
(zittend) 300
Buffet
(staand) 400
250
vanaf 200

“DE RABOBANK ORGANISEERT
HAAR BIJEENKOMSTEN GRAAG IN
VERSCHILLENDE ZALEN VAN DE
DE HARMONIE. QUA CATERING,
FACILITAIRE ZAKEN EN TECHNIEK
WORDEN ZAKEN TOT IN DE
PUNTJES GEREGELD. DAT NEEMT
DE ORGANISATOR VEEL WERK UIT
HANDEN MÉT TEGELIJK DE GARANTIE
DAT BIJEENKOMSTEN VLEKKELOOS
VERLOPEN.”
NYNKE VAN DER VEGT, RABOBANK
LEEUWARDEN
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VAN DER EEMS

ACCENT ZAAL

VERGADERZALEN

(KLEINE ZAAL)

Capaciteit:
De kleine zaal of AccentZaal heeft
vier losse tribunes die per evenement
Receptie
400
kunnen verschuiven. Ze kunnen ook
Buffet (staand)
300
helemaal verdwijnen waardoor de ruimte
Theateropstelling
250
multifunctioneel inzetbaar is. Van een bruiloft
Diner (zittend)
200
tot een presentatie envan een receptie tot een
Schoolopstelling
150
dinerzaal met klassieke muziek. Misschien
Feest
vanaf 80
is de AccentZaal wel het mooiste als we
de gordijnen helemaal open doen. Dan
ontstaat een prachtig uitzicht over de daken
“WIJ ORGANISEERDEN VOOR ONZE
grachten van Leeuwarden. Dat maakt zeker
KLANTEN EEN “TIGE TANK CONCERT”
indruk als achtergrond bij uw evenement.
MET MEDEWERKING VAN HET FRYSK
Maar misschien wilt u de zaal juist verduisterd
JEUGD ORKEST IN DE MIDDEN
ZAAL VAN STADSSCHOUWBURG
voor een presentatie. Of wat dacht u van
DE HARMONIE. DOOR DE SERVICE
een Lagerhuisopstelling - zeer geschikt voor
EN DE GASTVRIJHEID VAN DE
discussies? De zaal is ook gemakkelijk kleiner
HARMONIE WERD ONS FEESTJE EXTRA
te maken, bijvoorbeeld voor workshops of
FEESTELIJK, WAARDOOR WIJ OP
brainstormsessies voor een kleiner gezelschap. ONZE BEURT “TIGE TANK” TEGEN DE
HARMONIE KUNNEN ZEGGEN”.
MARJOLIJN MILTENBURG, ADRENNA
ARBEIDSRECHTAVOCATEN

Bij het grote publiek zijn ze wat onbekender, maar
De Harmonie beschikt over twee verrassend mooie
vergaderzalen. De grootste van de twee kunnen
we voor u opdelen in twee kleinere ruimtes. Met
een prachtig uitzicht over de grachten vergadert of
dineert u hier in stijl. De kleinere zaal noemen wij
ook wel de Bibliotheek. Een wand die volledig is
ingericht als boekenkast vormt een mooi decor voor
lezingen en presentaties.

Capaciteit:
Vergaderzaal 1 en 2
Theateropstelling
Receptie
Feest
Diner/buffet
Schoolopstelling
Boardroom

100
80
80
60
50
30

“IK HEB ALS LANDELIJK PROJECTMANAGER
VAN HET UWV INMIDDELS DRIE KEER
DE HARMONIE GEHUURD VOOR GROTE
BIJEENKOMSTEN VOOR WERKZOEKENDEN
EN WERKGEVERS. DE HARMONIE IS EEN
GEWELDIGE LOCATIE! DE UITSTRALING EN
SFEER IS ZEER WARM EN WORDT AANGEPAST
NAAR DE WENSEN VAN DE OPDRACHTGEVER.
PERSONEEL VAN DE HARMONIE HEEFT
EEN MOGELIJK PROBLEEM AL OPGELOST
VOORDAT JE DE VRAAG KAN STELLEN OM HET
PROBLEEM AAN TE PAKKEN. ZEER PROACTIEF,
VRIENDELIJK EN PROFESSIONEEL. MET
ANDERE WOORDEN EEN TOP LOCATIE!.”

Vergaderzaal 3
Theateropstelling
Receptie
Feest
Diner/buffet
Schoolopstelling
Boardroom

60
50
50
40
30
20

TOM ROOS
LANDELIJK PROJECTMANAGER WERKBEDRIJF
UWV
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FOYER

De Harmonie is natuurlijk trots op haar
Stadsschouwburg. Met de prachtige
functionele zalen kunnen we alle kanten
op. En zowel een fris eigentijdse sfeer
neerzetten als een prachtige klassieke.
Parel is echter wel onze grote foyer. Het de
goudenzuilen, het mooie theaterrestaurant
en de enorme ruimtelijkheid van
menigeen even stil bij de eerste aanblik.
Heel vaak horen we dan ook: ‘zo mooi en
groot had ik niet verwacht dat de foyer van
De harmonie zou zijn’. En de foyer is niet
alleen groot. Hij is ook multi functioneel!
De foyer kan gebruikt worden als
beursvloer, gezellige borrelruimte of zelfs
als een echt festivalterrein. Met behulp
van aankleding, decors en bijpassende
stoelen en tafels bevindt u zich in een
bijzondere dinerruimte. De grote foyer is
het hart van De Harmonie en verbindt alle
zalen met elkaar. Gastvrijheid, creativiteit,
sfeer en warmte komen hier samen.

FOYER

Capaciteit:

Capaciteit:

Grote Foyer beneden
Receptie		
1250
Feest
1250
Buffet
800
Diner		
550

Foyer boven
Receptie		175
Feest		175
Buffet		125
Diner 		 80

“HEEL HARTELIJK DANK VOOR
ALLE GOEDE ZORGEN TIJDENS
DE JAARVERGADERING VAN DE
KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN
DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN. WE
HEBBEN HET ALS EEN HEEL PLEZIERIGE
OCHTEND ERVAREN EN ALLES WAS
PRIMA IN ORDE. WE HEBBEN VEEL
COMPLIMENTEN OVER DE HEERLIJKE
LUNCH GEHAD DUS DAT MAG JE
VOORAL AAN DE DESBETREFFENDE
VERANTWOORDELIJKEN DOORGEVEN.”
LYSBETH VAN VALKENBURG-LELY
KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN
DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN

“I WOULD ONCE AGAIN LIKE TO
THANK YOU FOR GENEROUSLY
HOSTING DURING THE TRILATERAL
GOVERNMENTAL COUNCIL MEETING .
THE SCHEDULE IN LEEUWARDEN WAS
VERY TIGHT AND DEMANDING AND I
IMAGINE THAT THE PRESSURE ON YOU
WAS ENORMOUS. BUT EVERYTHING
WORKED OUT EXACTLY ACCORDING
TO SCHEDULE AND THE FEEDBACK
I HEARD FROM PARTICIPANTS WAS
UNEQUIVOCALLY POSITIVE.

De indeling van De Harmonie lijkt op die
van een schip en de bovenste foyer kunt
u dan zien als de brug. Deze foyer sluit
aan op de RabobankZaal (of middenzaal).
Hiermee ontstaat de mogelijkheid om de
foyer in combinatie met de RabobankZaal
te huren of juist in te zetten voor de
ontvangst van uw gasten. De sfeer van de
Bovenfoyer is bijzonder door houten die
vanuit het ontwerp als het dek van een
schip gezien kan worden. De balustrades
zijn rond, er zijn doorkijkjes naar de foyer
beneden en uiteraard heeft u hier prachtig
uitzicht op de boten in de stadsgracht.
Dit is een bijzondere plek om te borrelen
na uw evenement. U kunt deze foyer
gebruiken in combinatie met een zaal, als
ontvangstruimte of als tussenstation in een
druk programma.

THANKS TO THE STAFF OF HARMONIE,
FOR THEIR EXCELLENT COOPERATION
AND UNFAILINGLY FRIENDLY
SUPPORT.”
RÜDIGER STREMPEL
COMMON WADDEN SEA SECRETARIAT
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GREEN KEY GOLD
Duurzaamheid, dat neemt
Stadsschouwburg De Harmonie
bijzonder serieus. Een goede balans
tussen duurzaam ondernemen en
comfort; daar gaat het om. Bewust
omgaan met water, verwarming of
airconditioning bijvoorbeeld. Of het
serveren van biologische koffie, wijn en
bionade, Fairtrade chocolade en thee.
Maar ook de zonnepanelen op het
dak. Door alle inspanningen verkreeg
De Harmonie in een keer de GreenKey
Goud status. Uniek in het noorden en
bijzonder in heel Nederland.
Met het behalen van de gouden
GreenKey status voldoet De Harmonie
in een keer aan de strenge normen
op het gebied van duurzaamheid,
milieu en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
USP’s benoemen (midden in bruisende
binnenstad, op loopafstand van OV en
parkeergarages, professionele techniek
en horeca afdeling, unieke locatie,
gastvrijheid als kernwaarde

STATE-OF-THE-ART
Stadsschouwburg “De Harmonie” staat
naast een bekende evenementen en
congreslocatie natuurlijk vooral bekend
als het grootste theater in Friesland. In
die hoedanigheid vinden er de meest
uiteenlopende theaterproducties,
concerten en musicals plaats. Hierdoor
zijn onze ervaren technici bekend
met alle facetten van de techniek en
hebben we de apparatuur in huis die de
meest veeleisende producties perfect
ondersteunen.

BREED GEÖRIENTEERDE TECHNICI
MET JARENLANGE ERVARING
SCOPE VAN THEATER TOT
EVENEMENTENTECHNIEK
LICHT-, GELUID-, VIDEOEN TONEELTECHNIEK
HOGE KWALITEIT
GEAVANCEERDE TONEELTECHNIEK
UITGEBREIDE LICHTINSTALLATIE
CREATIEF MEEDENKEND
OPLOSSINGSGERICHT
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