Zaalverhuur
Zoek je een plek om te repeteren, een zaal
om een workshop te houden, samen te komen
voor een studiedag of vergadering? Zomer van
Antwerpen heeft twee ruimtes beschikbaar die
voor verschillende doeleinden kunnen worden
ingezet. We stellen deze graag ter beschikking
aan andere (socio-culturele) organisaties.

Studio
Een ruime repetitiestudio met dansvloer. De zaal,
330m², is door middel van uitschuifbare wanden in vier
delen te verdelen. De zaal is 10m40 breed, 32m lang
en 2m85 hoog boven de dansvloer. De dansvloer is
10m40 op 10m groot. Er zijn geen voorzieningen voor
ophanging aan het plafond. De ruimte kan worden
verduisterd.

Voorzieningen

-Gelegen op de 2e verdieping. Geen lift aanwezig, niet
toegankelijk voor rolstoelgebruikers
-Geschikt voor bijeenkomsten van maximaal 49 personen
(omwille van brandveiligheid)
-Geluid: Speaker systeem, Bose, Power stand model
PS1. Basic geluidsmenger Behringer. Indien er meer
materiaal gewenst is, kan dit op verzoek worden
voorzien: graag hiervoor tijdig afstemming
-Wifi
-Goed uitgeruste keuken aanwezig
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De Living
Een sfeervolle ruimte van 110m2 met grote ramen.
Deze ruimte leent zich voor studiedagen, kleinere
samenkomsten of als rustige plek om te schrijven en
repeteren. De zaal is 4m90 breed, 21m50 lang en
2.55m hoog en bevindt zich op de 1e verdieping. Er zijn
geen voorzieningen voor ophanging aan het plafond.

Voorzieningen

-1e verdieping, te bereiken via een trap. De Living is
eveneens bereikbaar vanuit de Studio. Niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers
-Geschikt voor bijeenkomsten van maximaal 49 personen
-Microfoon, speakers en aansluiting op versterker
kunnen op vraag geregeld worden
-Voorzien van een zithoek met gezellige zetels
-Wifi
-Goed uitgeruste keuken aanwezig

Het terrein
Een deel van het terrein is in 2018 gesaneerd: beton
heeft plaats gemaakt voor gras. Het grasveld heeft een
afmeting van 28m x 50m en kan gebruikt worden voor
repetities in de open lucht.

Bereikbaarheid

Algemeen

De gebouwen van Zomer van Antwerpen vind je aan
de Uitbreidingstraat 584 in Antwerpen-Berchem, op
10 minuten wandelen van Station Berchem. We stellen
het op prijs als je je deelnemers/collega’s/bezoekers etc
aanmoedigt om te voet, met de fiets of het openbaar
vervoer te komen.

Voor beide ruimtes geldt dat stoelen, tafels en ander
meubilair op verzoek voorzien kunnen worden: dit
graag op tijd aan ons meegeven.
Er zijn voldoende toiletten aanwezig: deze bevinden
zich op de begane grond. Daar bevinden zich ook een
aantal douches.

Heb je interesse om een van onze zalen of het terrein te
gebruiken? Stuur een mail naar zomer@zva.be. Vermeld
daarin zeker de data van de zaalhuur, welke zalen het
betreft en de aard van de bijeenkomst. We mailen je zo
snel mogelijk de beschikbaarheid en huurprijs.
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