Zaalmogelijkheden
Rabo Theater De Meenthe is de unieke evenementenlocatie van Noord Nederland en een
gewilde ontmoetingscentrum van het bedrijfsleven.
Bent u opzoek naar een geschikte locatie voor uw vergadering, event, bedrijfsfeest, congres of
presentatie? Naast onze voorstellingen en concerten zijn er veel mogelijkheden bij De Meenthe.
Door de geavanceerde licht- en geluidsinstallatie is onze locatie overal op berekend. Naast de
Eleq theaterzaal, het Friso vestzaktheater en de Jumbo evenementenhal is het ook mogelijk
kleinere zalen te huren, of één van de foyers. De Meenthe biedt diverse mogelijkheden voor
groepen van 2 tot 2500 personen. In het gehele pand is gratis Wifi beschikbaar.
Onderstaand treft u informatie over de zalen aan, alsmede de huurprijs. Natuurlijk is er
veel meer mogelijk en maken wij graag een op uw wensen afgestemde offerte voor u.
Tarieven 2015
ZALEN
Zaal 1 | 35/40 personen
Zaal 2 | 35/40 personen
Zaal 1 en 2 | 100 personen
Zaal 3 | 30 personen
Zaal 4 | 30 personen
huurprijs zaal 1, 2, 3 of zaal 4 € 35,00 per dagdeel
huurprijs zaal 1 en zaal 2 € 60,00 per dagdeel
FOYERS
De Meenthe beschikt over 3 foyers voor in totaal 1.100 personen
Theaterfoyer boven (restaurant Souffleur) | 250 personen
Grand Café Foyer | 550 personen
Vestzakfoyer | 250 personen
huurprijs € 35,00 per dagdeel
SPORTHAL
1500 m2
7.10 m hoogte
eigen kleedkamers en eigen entree
huurprijs € 35,00 per uur voor trainingen, € 45,00 voor wedstrijden
ELEQ THEATERZAAL
in 2012 opgeleverd
605 theaterstoelen
zaalverkleiner (325 stoelen)
alle denkbare technische voorzieningen
sfeervol
zeer goede akoestiek
gehandicaptenplaatsen
doven en slechthorenden voorziening (ringleiding)
huurprijs € 775,00 per dagdeel. Deze prijs is inclusief de inzet van één technicus.

FRISO VESTZAKZAAL
in 2012 opgeleverd
126 theaterstoelen
voor lezingen geschikt voor maximaal 150 personen
vlakke vloerzaal (zonder tribune mogelijk)
alle denkbare technische voorzieningen
sfeervol & zeer goede akoestiek
mogelijkheid met daglicht
huurprijs € 250,00 per dagdeel. Deze prijs is inclusief de inzet van één technicus.
JUMBO EVENEMENTENHAL
1500 m2
2500 personen staan, 1400 personen zitten
7.10 m hoogte en grote laad- en losdeur
eigen kleedkamers en eigen entree mogelijk
huurprijs € 1.050,00 per dagdeel.
DANSSCHOOL
Dansschool Lensink is gevestigd in De Meenthe.
Deze geweldige locatie is zeer geschikt voor feesten tot 150 personen. De zaal beschikt over een
complete disco installatie, een mooie bar en eigen toiletvoorzieningen. Ook deze zaal is te huur
voor elke gelegenheid. Meer informatie vindt u op www.dansschoollensink.nl.
Voor alle zalen zijn de volgende extra voorzieningen, tegen een meerprijs, mogelijk:
Katheder – Diaprojector - Expositieschotten – Flipover – Microfoons - Draadloze microfoon of
speldmicrofoon – Overheadscherm – Overheadprojector – Podiumdelen – Schoolbord –Beamer
– DVD - T.V. + videorecorder - Vleugel
Overig materiaal op aanvraag te verzorgen. Ons technisch personeel is aanwezig voor de
optimale bediening van de apparatuur.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Wilt u meer weten of De Meenthe bezoeken, dan kunt u bellen met Han Evers of Monique de
Boer: Telefoon: 0521-514004 of 0521-513888 of een mail sturen naar info@demeenthe.nl

