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WELKOM

Binnenkort sta je met je voorstelling in ons theater. De medewerkers van Stadsschouwburg De Harmonie zullen alles in het werk stellen om het zowel voor jou als
voor je publiek tot een geslaagde voorstelling te maken. In dit Servicedocument vind
je alle informatie over ons theater en de faciliteiten. Mocht je nog aanvullende vragen
hebben, dan kun je terecht bij de desbetreffende contactpersonen. Ook die gegevens
staan in dit document. We zien uit naar je komst!
De Harmonie staat voor kwaliteit en gastvrijheid. Sterker nog: We zijn officieel uitgeroepen tot het meest gastvrije theater van Nederland! Dat maken we keer op keer, bij
elk event, congres, workshop en voorstelling graag waar. Ook voor jou.
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1. CONTACTGEGEVENS &
OPENINGSTIJDEN
1.1 CONTACTPERSONEN
Techniek
Hoofd Techniek en Facilitair | Martin Smid
Telefoonnummer | 058 233 0 238
E-mail | m.smid@harmonie.nl
Marketing
Hoofd Marketing en Publiciteit | Fedde
Benedictus
Telefoonnummer | 058 233 0 222
E-mail | f.benedictus@harmonie.nl
Artiestencatering
Event manager | Kirsten van der Meer
Telefoonnummer | 058 233 0 227
E-mail | k.vandermeer@harmonie.nl
Programmering
Hoofd Programmering | Jelle van der Meulen
Telefoonnummer | 058 233 0 224
E-mail | j.vandermeulen@harmonie.nl

1.2 CONTACTGEGEVENS
Stadsschouwburg De Harmonie
Bezoekersadres (Hoofdingang)
Ruiterskwartier 4 | 8911 BP Leeuwarden
Postadres
Postbus 323 | 8901 BC Leeuwarden

Grote zaal
Laad- en losperron
Oriëntatieadres | via Lange Marktstraat naar Ruiterskwartier 57 (Let op: rij niet door de bussluis
i.v.m. een boete) | 8911 BL Leeuwarden
Aanrijroute
Rabobank zaal
Laad- en losperron
Oriëntatieadres | Zaailand 42 | 8911 BL
Leeuwarden
Aanrijroute
Accent zaal
Laad- en losperron
Oriëntatieadres | Zaailand 2 | 8911 BL
Leeuwarden
Aanrijroute
Artiesteningang
Oriëntatieadres | Zaailand 46 | 8911 BL
Leeuwarden
E-mail | info@harmonie.nl
Website | harmonie.nl

1.3 OPENINGSTIJDEN
Kassa
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 12:00 - 17:00 uur*
Zaterdag bij voorstellingen geopend vanaf 16:00 uur
+ één uur voor aanvang van de voorstellingen
Ga naar de website voor de actuele tijden

2.ZALEN
Met drie zalen en een
capaciteit voor ruim 2100
toeschouwers behoort
Stadsschouwburg De
Harmonie tot de vijf
grootste theaters van
Nederland. Onze
historie gaat terug tot
1874. Van een sociëteit
voor een elitair publiek is
De Harmonie uitgegroeid
tot een allround theater
voor een brede doelgroep.
In 1995 heeft het oude
gebouw plaatsgemaakt
voor het huidige. Naar
een ontwerp van
architect Frits van
Dongen waarbij in de
buitengevel het
waterrijke karakter van
Friesland is terug te zien.
Binnen vindt u een theater voorzien van de modernste technieken dat
geroemd wordt om zijn
akoestiek.

GROTE ZAAL
Sfeervol en intiem en toch plaats voor
zo’n duizend bezoekers. Dat kenmerkt de
Grote zaal, de grootste van drie zalen in De
Harmonie. Het golvende balkon met 380
zitplaatsen omarmt als het ware het toneel
en geeft daarmee de Grote zaal zijn eigenzinnige, intieme karakter. De zaal is voorzien van de modernste technieken
zoals een volledig geautomatiseerde trekkenwand. Gematteerde autoruiten versterken de goede akoestiek. De orkestbak kan
naar wens omlaag worden geschoven of op
gelijke hoogte met de stoelen of het toneel
worden gezet. De Grote zaal is daarmee
geschikt voor grote producties, zoals dansvoorstellingen, musicals, concerten van
grote orkesten en popconcerten.

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

970
450
450
300
240
100

Je kunt hier via Google View
alvast een kijkje nemen in de
zaal.
Technische informatie
Lichtplan
Trekkenlijst

RABOBANK ZAAL
Hoekige vormen en zwart metaal geven de Rabobank zaal een stoer karakter.
Deze zaal in De Harmonie heeft 440 zitplaatsen. De tribune is in te schuiven
waardoor ruim duizend staplaatsen ontstaan. De zaal heeft een elektronisch
systeem waarmee de akoestiek kan worden aangepast.
Je kunt hier via Google View alvast
een kijkje nemen in de zaal.
Technische informatie
Lichtplan
Trekkenlijst

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

440
500
200
400
300
250

ACCENT ZAAL
De kleinste zaal in De Harmonie is de
Accent zaal. Deze biedt plaats aan 270
bezoekers. De zaal is volledig gelijkvloers
dus geschikt voor intieme theatervoorstellingen waarbij grote interactie kan
ontstaan tussen artiest en publiek. Naast
theater is de zaal door zijn gelijkvloerse
karakter ook geschikt voor feesten, exposities en recepties. De tribune bestaat
uit verschillende delen en kan aangepast
worden naar het gewenste aantal bezoekers.

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

270
400
80
300
200
150

Je kunt hier via Google View alvast een kijkje nemen in de zaal.
Technische informatie
Voor meer technische informatie en plattegronden van onze zalen
verwijzen we graag door naar onze website.
Om aan je technische wensen tegemoet te komen ontvangen wij graag spoedig je technische informatie en verzoeken (technische lijst). Je kunt deze
sturen naar: Martin Smid

3. LOSSEN & PARKEREN
Elke zaal beschikt over een mogelijkheid
voor laden en lossen.

3.1 LOSSEN EN PARKEREN
De Grote zaal beschikt over een groot
laad- en losperron met directe toegang
tot het loading dock. Afhankelijk van de
grootte van je gezelschap kan het loading
dock extra parkeerruimte bieden voor
personenvoertuigen.
De Rabobank zaal heeft een inpandige
vrachtwagenlift die ook gebruikt kan
worden als parkeerplaats.
Voor de Accent zaal is één parkeer ontheffing beschikbaar. De dienstdoende technicus zal deze uitreiken.
In afstemming met het gezelschap van de
Grote zaal en/of onze portier kan worden
gekeken of eventuele extra parkeerruimte beschikbaar is voor personenvoertuigen op het loading dock.
Op loopafstand van De Harmonie (circa
150 meter) zijn twee parkeergarages:
Oldehove
Zaailand

Om het insluiten van personenauto’s op
het laad- en losperron te voorkomen adviseren wij gebruik te maken van deze parkeergarages. De omgeving rond De Harmonie is betaald parkeren of bestemd voor
vergunninghouders.

LET OP!
Er is een doorrijverbod op het Ruiterskwartier ter hoogte van De Harmonie /
loading dock Grote zaal. Let goed op de
borden en voorkom een (hoge) boete! Kom
je vanaf het loading dock, sla dan rechtsaf.
Kom je naar de Harmonie, rij dan altijd via
de Lange Marktstraat.
Aan de achterzijde van De Harmonie zijn
de wegen veelal eenrichtingsverkeer. We
adviseren je bij het af- en aanrijden naar
De Harmonie hier goed op te letten.

3.2 UITRIJKAARTEN
Als je parkeert in één van de parkeergarages Oldehove of Zaailand, dan
in Stadsschouwburg De Harmonie uitrijkaarten verkrijgbaar. Een avondkaart voor de parkeergarages (bij inrijden na 19.00 uur) kost € 3,70 en is
vanaf een uur voor aanvang tot een uur na de voorstelling bij de kiosk
in de foyer verkrijgbaar. Een dagkaart voor de parkeergarages kost € 9,20.
Deze kunt u van tevoren aanvragen via: Kirsten van der Meer.

4. KLEEDKAMERS
Stadsschouwburg De Harmonie heeft in
totaal zestien kleedkamers verdeeld over
vijf verdiepingen. Elke kleedkamer is
volledig ingericht met een spiegel, spiegelverlichting, kaptafel, wasbak, stopcontact(en) en stoel(en). De kleedkamers
op de begane grond hebben douchefaciliteiten. Op de andere verdiepingen zijn
er douchevoorzieningen op de gang.
Kelder
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping

2 kleedkamers
2 kleedkamers
9 kleedkamers
1 kleedkamer
2 kleedkamers

De Harmonie beschikt over twee
wasmachines en een droger. Strijkplank
en strijkijzer zijn af te halen bij de
dienstdoende portier.
Natuurlijk kun je in de keuken van de artiestenfoyer terecht voor het opwarmen
van een van huis meegebrachte maaltijd.
Maar u kunt ook kiezen voor een verantwoord alternatief door gebruik te maken
van de mogelijkheden van onze artiestencatering.

5. ARTIESTENINGANG
Via onze artiesteningang kun je de Harmonie binnenkomen.
Je kunt hier via Google View alvast een kijkje nemen
bij de artiesteningang.

6. ARTIESTENCATERING
Uitgaan in Stadsschouwburg De
Harmonie betekent dat wij het
publiek een totaalbeleving bieden. Dat kan met een kopje koffie,
thee of een drankje vooraf, maar
ook met een lekker en verrassend
diner. Dezelfde beleving die wij je
publiek bieden, bieden wij ook jou
graag aan.
Naar keuze kun je de maaltijd gebruiken in de artiestenfoyer of in
ons theaterrestaurant. Onze koks
Roel en Luc werken veelal met
eerlijke en lokale producten. Bovendien is De Harmonie de trotse
bezitter van de Green Key Gold
status. Dat heeft niet alleen betrekking op onze technische apparatuur, maar ook op het gebruik van
biologische of fair trade producten
in ons restaurant.
Artiestencatering staat dus voor
verantwoord en goed eten voor of
na uw voorstelling. Geheel afgestemd op uw wensen. Vanzelfsprekend houden we graag rekening
met specifieke allergieën of dieetwensen. Onze kracht is om voor
elke doelgroep de juiste gerechten
te serveren. Afwisselend, gezond
én verrassend!
Neem voor meer informatie over
de mogelijkheden contact op met
Kirsten van der Meer

6.1 INVENTARIS
ARTIESTENFOYER
In de Artiestenfoyer van De Harmonie is gratis koffie en thee verkrijgbaar. Ook kun je vanaf een uur voor
de voorstelling, in de pauze en na
de voorstelling naar wens drankjes
bestellen bij een Harmoniemedewerker aan de bar. Verder kun je
specifieke wensen vooraf aan ons
doorgeven.
In de artiestenfoyer staan vijf tafels: twee kleine voor drie personen,
twee kleine voor vijf personen en
een grote voor 10 personen. In de
foyer staat ook een hoekbank met
plaats voor zes personen. De ruimte beschikt over een televisie en
er zijn diverse oplaadpunten om
telefoons, tablets en laptops op te
laden.

6.1.1 KEUKEN
ARTIESTENFOYER
De keuken van de foyer beschikt
over een koffie- en theemachine,
een tosti-ijzer, een magnetron, een
frituurpan en twee elektrische
kookpitjes.

6.2 WIFI BIJ DE HARMONIE
WIFI Code
Gebruikersnaam: Harmonie-Public
Wachtwoord: ssbdeharmonie

7. MERCHANDISE
Het kan voorkomen dat je bij je voorstelling merchandise wilt verkopen,
zoals cd’s, dvd’s, programmaboekjes of zelfs kleding. De Harmonie biedt
je hiervoor graag de mogelijkheid.

7.1 MERCHANDISE DOOR DE HARMONIE
Je kunt ervoor kiezen om medewerkers van De Harmonie de verkoop
voor je te laten verzorgen. Voor verkoop van cd’s en dvd’s door De
Harmonie rekenen wij 10% van de opbrengst. Voor verkoop van
programma’s en andere artikelen rekenen wij 20% van de opbrengst.

7.2 MERCHANDISE DOOR EIGEN GEZELSCHAP
Als je zelf de verkoop doet zijn er twee mogelijkheden. De eerste optie is
dat je 10% van de opbrengst van de verkoop afstaat. De tweede optie is
dat je een afkoopsom betaalt. Deze bedraagt € 115,- (excl. 21% btw).
Op verzoek kunnen we dit via de borderel regelen. In dat geval geef je
schriftelijk aan de medewerkers van de kiosk door wat er verkocht is.

7.3 CONTACTPERSOON MERCHANDISE
Je kunt op de dag/avond zelf terecht bij de dienstdoende medewerker of
de theaterdienstverantwoordelijke.

