Galerie Beeldend Gesproken
locatieverhuur
voor vergaderingen, workshops, cursussen, feesten en
kleinschalige concer ten.

Marcel de Jong | Damrak op een zondagochtend

Welkom
Welkom bij Galerie Beeldend Gesproken, de plek
voor al uw creatieve en/of zakelijke
bijeenkomsten gelegen in de hallen, de hipste
plek van Amsterdam West. Een unieke locatie
uitermate geschikt voor meetings, workshops,
brainstormsessies en presentaties. Kortom voor
iedereen die opzoek is naar een locatie met een
bijzondere ambiance, inspirerende en creatieve
uitstraling.

Over ons
Beeldend Gesproken staat voor maatschappelijke meerwaarde, creativiteit,
service en schappelijke prijzen.

Wij zijn een sociale onderneming: we verbinden idealisme met zakelijkheid.
Geld verdienen is voor ons geen doel, maar een middel om onze sociale
doelstelling te realiseren. We verdienen ons geld voornamelijk in de markt en
doen deels een beroep op subsidies.
Onze doelen zijn:
+ we zorgen dat het werk van professionele kunstenaars met een
psychiatrische achtergrond de wereld in gaat en dat de kunstenaars
inkomsten verwerven;
+ in ons team maken wij ruimte voor mensen die uit het arbeidsproces zijn
geraakt en een opstap nodig hebben om weer aan de slag te gaan.
Beeldend Gesproken is lid van www.social-enterprise.nl en aangesloten bij
www.deomslag.nl.

Roland Oortwijn| Maan-land-schap

De galerie
Vergaderen in een ruimte die nét even anders is.
Beeldend Gesproken biedt een creatief decor in onze
prachtige galerie in rijksmonument De HallenAmsterdam.
De galerie is ruimtelijk, hoog, licht en multifunctioneel,
heeft een moderne, industriële uitstraling. In de
galerie bent u aan alle kanten omringd door kunst en
er is een piano aanwezig. Dat geeft onze locatie een
inspirerende sfeer die je nergens anders vindt.
Onze galerie van ruim 92m is flexibel in te richten en
uitgerust met alle benodigde faciliteiten en biedt
plaats aan groepen tot ca. 80 personen.
Graag geven wij u en uw gasten als extraatje een
korte introductie op de actuele expositie.
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Huur galerie

4-uur arrangement

Per dagdeel
€
Extra uur (vroeg beginnen/uitloop €

320,00
75,00

+ Ontvangst met koffie, thee, water en een lekkernij
+ Onbeperkt koffie, thee, water

+ Gebruik wifi, flipover, beamer en audio apparatuur

8-uur arrangement

Catering
4-uur arrangement (pp)
8-uur arrangement (pp)

€
€

10,00
30,00

Dagdeeltijden 9.00 -13.00 | 14,00 – 18.00 | 18.00- 22.00

+ Ontvangst met koffie, thee, water en een lekkernij
+ Onbeperkt koffie, thee, water
+ Broodjeslunch
+ Gebruik wifi, flipover, beamer en audio apparatuur

Wil je het net even anders of heb je specifieke wensen, wij denken graag met je mee, vraag
naar de mogelijkheden.

Wij doen graag iets extra’s
De locatie, faciliteiten, omgeving en de ser vice alles is erop gericht om de bijeenkomst memorabel te
maken. We denken graag met je mee over de beste invulling van jouw bijeenkomst. Op basis van je
specifieke wensen en budget maken wij graag een passend voorstel.
Introductie

Rondleiding door De Hallen

Wij heten jullie graag van harte welkom en geven
jou en jouw gasten een korte introductie op de
actuele expositie

De voormalige tramremise is gebouwd in 1901,
toen de Amsterdamse trams elektrisch werden. Jan
Hobby en Louis Dona, beide oud GVB-werknemers
geven een presentatie en rondleiding door de
Hallen

Gallery Talk

Gezellige bijeenkomst

Een korte workshop kunstbeleving. Een uitstekende
manier om te ervaren hoe verschillend we kunnen kijken
naar hetzelfde beeld. Zo leer je de mensen met wie je
werkt beter kennen.

Sfeervol dineren, receptie of borrel. Wij geven
deze bijzondere momenten al onze aandacht en
zorg om deze speciaal te maken.

Teambuilding

Muzikale begeleiding

kunstworkshop verzorgd door een van onze
kunstenaars. Een teamuitje of de vergadering op een
creatieve manier afsluiten, dat kan! In overleg
verzorgen wij een creatieve workshop op maat.

Onze pianist zorgt voor de muzikale
begeleiding van uw bijenkomst. En creëert zo
een lekkere ontspannen sfeer.

De Hallen
Beeldend gesproken is gevestigd in de toplocatie,
de hallen Amsterdam, een oude tramremise uit
1901 in Amsterdam West. Het complex is een
rijksmonument dat na jaren van leegstand
gerenoveerd is en veranderd in een bruisend
centrum van media, mode, cultuur, horeca en
ambacht.

Het complex biedt onderdak aan diverse creatieve
bedrijven en talenten, maar ook aan de populaire
Foodhallen, Hotel de Hallen, de Kanarie club, een
bibliotheek, filmstudio’s en een bioscoop. In de
openbare passage worden regelmatig activiteiten
georganiseerd.

Bereikbaarheid
Wij zijn goed te bereiken, onder De Hallen is een
parkeergarage en een gratis fietsenstalling. De ingang
van parkeergarage De Hallen ligt aan het
Bellamyplein. Via de voetgangersuitgang komt u uit in
de passage. Met het openbaar vervoer zijn we
bereikbaar met tram 7 en 17, halte Ten Katestraat of
tram 3 en 12, halte Kinkerstraat.

Reserveren?
Wil je graag meer informatie of een keertje komen kijken?
Bel ons of stuur een e-mail.
e. info@beeldendgesproken.nl
t. 020 309 03 90.
Of download gelijk ons reserveringsformulier.
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