Hét
podium
voor uw
event!

De grote foyer
voelt meteen
feestelijk en luxe

“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 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.”
“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.”
Frits van Dongen, architect

DE HARM ON I E. Zoekt u een inspirerende locatie met
charme en uitstraling? Organiseer uw evenement dan in
het grootste theater van Noord-Nederland. Het mooiste
uitzicht van Leeuwarden krijgt u er gratis bij. We denken
graag mee over de mogelijkheden voor uw event.

De meest inspirerende
plek van Friesland

Zakelijk inspireren
Inspiratie ontstaat wanneer u zich prettig voelt. Ons mooie
gebouw verleidt jaarlijks duizenden gasten tot creatief denken
tijdens congressen, symposia, seminars en vergaderingen.
Mede door onze verschillende ruimtes met professionele
techniek, een eigen keuken en een gastvrij horecateam kunnen
wij evenementen op maat organiseren. U bepaalt de inhoud van
het programma, wij zorgen voor een perfecte uitvoering tot in
de kleinste details. Denk aan een workshop op het podium,
een ruime beursvloer in de elegante foyer of een presentatie met
uitzicht over de stadsgracht. Goede ideeën en inzichten komen
van u en uw gasten. Wij beloven de inspirerende plek en een
onvergetelijke dag. Overal in De Harmonie voelt u die typische
theatersfeer. Hier wordt iets groots verricht. Dus waarom ook
niet door u?

DE HARM ON I E IS B ELANG RIJK VOOR LEEUWARDEN EN DA AR ZIJN
WE TROTS OP. Ons theater is jaarlijks het decor voor uiteenlopende zakelijke
evenementen. Voor grote evenementen kunt u het hele gebouw reserveren.
Maar misschien past een bepaalde zaal of foyer beter bij uw evenement.
Wij helpen u graag bij het kiezen van een ruimte die uw evenement versterkt.

Een feest met een
gouden randje

Vieren
Een avond uit in de schouwburg geeft energie. Miljoenen
mensen beleefden in De Harmonie een gedenkwaardige
avond. Dat maakt het ook zo’n geschikte plek voor uw feest
of evenement: de eerste indruk is meteen al feestelijk.
Daarnaast zorgen wij voor een passende zaal en mooie
aankleding. Onze lijnen naar muzikale of theatrale acts zijn
kort, dus we helpen u graag met het kiezen van entertainment.
We willen graag dat gasten zich bij ons thuis voelen, zodat er nog
lang over de geslaagde avond wordt nagepraat. Het Harmonieteam
heeft als motto: alles kan! Wij organiseren graag evenementen
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 ieder feest krijgt een
gouden randje.

EEN E VENEMENT ORG AN ISEREN EN
ZELF ONB E ZORGD G EN I E TEN?
Ons ervaren horeca-team denkt met u mee,
laat de avond volgens afspraak verlopen en
belooft u en uw gasten een heerlijke avond.
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DINER (zittend)

240

BUFFET (staand)

300

THEATEROPSTELLING 1000
SCHOOLOPSTELLING

100

FEEST

450
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1 | grote zaal

RECEPTIE

Vele beroemdheden gingen u voor op dit toneel. Bij bekende cabaretiers,
populaire toneelstukken en grote musicals zijn alle fluweelrode stoelen van onze

De Harmonie heeft de kwaliteit om de sfeer en het decor

grote zaal bezet. De zaal is zo ontworpen dat iedereen - ook op de achterste

als een kameleon aan te passen aan het evenement. Zo

rijen - alles goed kan zien en horen. De zaal wordt geroemd om haar akoestiek.

krijgt het evenement maximaal de kans om te schitteren,

De trekkenwand op het toneel laat uw decor professioneel verschijnen en

zonder dat daar al te veel toeters en bellen voor nodig zijn.

verdwijnen. Uiteraard zetten wij graag onze uitgebreide geluids-, licht- en

NATA SJA KE S TELOO, MERKMAKER S

videotechniek in voor uw event.

2 | midden zaal

Wij organiseerden voor onze klanten een ‘Tige tank concert’ met

RECEPTIE

500

medewerking van het Frysk Jeugd Orkest in de midden zaal van

DINER (zittend)

300

Stadsschouwburg De Harmonie. Door de service en de gastvrijheid

BUFFET (staand)

400

van De Harmonie werd ons feestje extra feestelijk. Daardoor

THEATEROPSTELLING 450

kunnen wij op onze beurt ‘tige tank’ tegen De Harmonie zeggen!

SCHOOLOPSTELLING

250

MARJOLIJN MILTENB URG , ADRENNA ARBEIDSRECHTADVOC ATEN

FEEST

vanaf 200

Vanuit onze midden zaal laten grote rockbands en DJ’s De Harmonie geregeld
trillen op de beats van hun muziek. Spreekwoordelijk weliswaar, want de isolatie
van onze midden zaal laat geen geluid door. Met zeker 1000 staan plaatsen is
deze zaal zeer geschikt voor grote popconcerten. Met een goede DJ erbij is
het een prachtige feestzaal om urenlang te dansen. Maar met net een andere
inrichting kunt u hier ook prima terecht met een kleiner gezelschap. Als u wilt,
toveren we de ruimte om tot 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.

De Rabobank organiseert haar bijeenkomsten –afhankelijk van de omvang–
graag in verschillende zalen van de schouwburg. Qua catering, facilitaire
organisator veel werk uit handen mét tegelijk de garantie dat bijeenkomsten
vlekkeloos verlopen. Daar komt bij dat het door de korte lijnen makkelijk
schakelen is. Wij zijn trots op ‘onze’ sfeervolle stadsschouwburg.
NYNKE VAN DER VEG T, RABOBANK LEEUWARDEN
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3 | kleine zaal

zaken en techniek worden zaken tot in de puntjes geregeld. Dat neemt de

De kleine zaal heeft vier losse tribunes die we per evenement kunnen

RECEPTIE

400

verschuiven of verwijderen. Daardoor is de ruimte multifunctioneel.

DINER (zittend)

200

Van een bruiloft tot een presentatie en van een popzaal tot een diner-

BUFFET (staand)

300

zaal met klassieke muziek. Het meest opvallende aan deze zaal is het

THEATEROPSTELLING 250

uitzicht over de daken en de stadsgracht van Leeuwarden. Dat maakt

SCHOOLOPSTELLING

150

zeker indruk als achtergrond bij uw evenement. Maar misschien wilt

FEEST

vanaf 80

u de zaal juist verduisterd voor een presentatie en staat de tribune
aan de raamkant. Of wat dacht u van een Lagerhuisopstelling - zeer
geschikt voor discussies? De zaal is ook gemakkelijk kleiner te maken,
bijvoorbeeld voor workshops met kleine groepen.

Het is feest om in én met De Harmonie te werken. Meerdere keren per jaar bieden wij trainingen aan
in verschillende zalen. We zijn heel blij met de mogelijkheden die De Harmonie biedt. De zalen en
foyers zijn inspirerend, ruim, licht met diverse break-out-mogelijkheden. Tevens zijn de zalen op diverse

4 | vergaderzalen

wijze in te richten waardoor ik met mijn trainingen zeer wendbaar ben en dynamisch kan werken.
De horeca is echt een topper in de Harmonie. De lunches zijn erg goed van kwaliteit en de variatie is
groot. Ook als ik eens iets heel bijzonders wens voor mijn klanten kan dat altijd geregeld worden.
OPLEIDINGSB URE AU MIEKE BO UWENS

VERGADERZAAL 1

Bij het grote publiek zijn ze wat onbekender, maar De Harmonie

VERGADERZAAL 3

RECEPTIE

80

beschikt over twee verrassend mooie vergaderzalen. De grootste zaal

RECEPTIE

50

DINER/BUFFET

60

kunnen we ook opdelen in twee kleinere ruimtes. Met een prachtig

DINER/BUFFET

40

BOARDROOM

30

uitzicht op de kade vergadert of dineert u hier in stijl. De kleinere zaal

BOARDROOM

20

noemen wij ook wel de Bibliotheek. Een wand die volledig is ingericht

THEATEROPSTELLING 60

als boekenkast vormt een mooi decor voor lezingen en presentaties.

SCHOOLOPSTELLING

30

FEEST

50

THEATEROPSTELLING 100
SCHOOLOPSTELLING

50

FEEST

80

5 | foyer

RECEPTIE

1250

DINER

550

BUFFET

800

FEEST

1250

Menigeen valt even stil bij het zien van de mooie foyer. De ruimte ademt

De Harmonie was een fijne, bijzondere locatie voor ons

creativiteit, sfeer en warmte. De Harmonie kent op het gebied van illusie geen

achtste Museumcongres. In de aanloop er naar toe en

beperkingen. De foyer kan gebruikt worden als beursvloer, gezellige borrel-

op de dagen zelf was het gebouw helemaal ons domein.

ruimte of zelfs als festivalterrein. En met behulp van aankleding en bijpassende

Het personeel dacht met ons mee en stond altijd klaar

stoelen en tafels bevindt u zich in een bijzondere dinerruimte. De grote foyer

om te adviseren en te helpen. Samen zorgden we voor

is het hart van De Harmonie en verbindt alle zalen met elkaar.

een fantastisch congres, met 600 deelnemers uit de
culturele en museale wereld, met een beursvloer van
27 bedrijven en met ruimte voor 12 werkgroepen. De sfeer
was prima en iedereen voelde zich gastvrij ontvangen!
C AROLINE B UNNIG , MUSEUMCONGRE S AMS TERDAM

6 | foyer boven

RECEPTIE

175

DINER

80

BUFFET

125

FEEST

175

Meerdere keren per jaar geef ik een

De indeling van De Harmonie lijkt op die van een schip en de bovenste

driedaagse training in Stadsschouwburg

foyer kunt u dan zien als de brug. De goed onderhouden houten

Capaciteit
overzicht

De Harmonie. In één van de mooiste

vloer dient als scheepsdek, de balustrades zijn rond, er zijn doorkijk-

Zalen

zalen die ik ken! Het is er heerlijk licht en

jes naar de foyer beneden en uiteraard heeft u hier prachtig uitzicht

ruim, met een boeiend uitzicht, plezierige

op de boten in de stadsgracht. Dit is een bijzondere plek om uw

medewerkers en een super lunch.

gasten te ontvangen of om te borrelen na uw evenement. U kunt

Mede dankzij deze toplocatie zijn mijn

deze foyer gebruiken in combinatie met een zaal, als ontvangstruimte

trainingen succesvol. Ik ben blij dat we

of als tussenstation in een druk programma.

nu voor het vierde jaar op rij de training
in De Harmonie kunnen aanbieden.
MARIJE BIJL SMA -BREEUWSMA ,
FRI TER SCHELLING

Boardroom Theater

Carré

U-Vorm

School

Diner

Receptie

Afmeting

Foyer

550

1250

1690 m2

Foyer boven

80

175

300 m2

240

450

645 m2

Grote zaal

1000

Midden zaal

450

65

40

250

300

> 200

336 m2

Kleine zaal

250

65

40

150

200

> 80

387 m2

Vergaderzaal 1

30

100

30

25

50

60

80

162 m2

Vergaderzaal 3

20

60

20

20

30

40

50

110 m2

Stadsschouwburg De Harmonie
BEZOEKADRES
Ruiterskwartier 4
8911 BP Leeuwarden
POSTADRES
Postbus 323
8901 BC Leeuwarden
INTERNET
www.harmonie.nl
E-MAIL
events@harmonie.nl
TELEFOON
058 233 0 219

