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Een originele locatie 
voor jouw activiteit!
Een sfeervolle vergadering, evenement of voorstelling? 
Bij Cultura ben je hiervoor aan het juiste adres. 

Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in de gemeente Ede. Naast theater, bibliotheek, 
cursussen en onderwijs richt de afdeling Sales & Events zich op de verhuur en organisatie van de 
locatie, voorstellingen en evenementen. Vele bedrijven organiseren hun activiteit in onze sfeervolle 
locatie. Het café, atrium, vergaderzalen, de galerie en uiteraard de theaterzaal maakt Cultura de 
perfecte locatie voor het organiseren van congressen, seminars, symposia, beurzen, bedrijfspresen-
taties, recepties, workshops, vergaderingen en bedrijfsfeesten. Onze afdeling biedt de klant in onze 
veelzijdige locatie inspirerende en diverse mogelijkheden. Cultura is er voor iedereen, voor mensen 
met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden en verschillende interesses.

Wat bieden wij aan?
• Een prachtige theaterzaal met een vlak podium en bijna 400 stoelen
• Een kleine theaterzaal met 46 stoelen
• Een groot dans & drama lokaal, genaamd De Studio
• Het Atrium, het sfeervolle middelpunt binnen Cultura
• Vergaderzalen in verschillende stijlen en grootte 
• Verschillende lokalen op het gebied van muziek & kunst
• Een gastvrij team om een onvergetelijk evenement te verzorgen
• Goede technische faciliteiten op het gebied van licht, geluid en beeld

Door de centrale ligging in het centrum van Ede is Cultura gemakkelijk te bereiken. 
In de omgeving van het theater is er voldoende parkeergelegenheid om jouw gasten een 
onbezorgd verblijf te geven. Wil jij Cultura ook als podium voor jouw evenement? 
Wij vertellen graag meer over onze inspirerende locatie en zorgen samen met jou voor een succesvol 
en onvergetelijk evenement!

In deze brochure presenteren we een overzicht van onze zalen en de mogelijkheden binnen
 ons gebouw. Mail daarnaast voor meer informatie naar verhuur@cultura-ede.nl of bel gelijk 
0318 – 672724.

Hartelijke groet,
Sigrid Benerink & Thom Pater
Accountmanagers Sales & Events
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De Theaterzaal, voor al 
jouw voorstelling en 
evenementen!
Heb jij altijd al in de schijnwerpers willen staan met jouw gezelschap? Een zwevende vloer, een vlak 
podium en rood beklede stoelen zijn elementen voor een intieme sfeer voor een voorstelling, congres 
of bijeenkomst.

Cultura biedt met bijna 400 stoelen de theaterzaal aan met meerdere multifunctionele 
zaalopstellingen. Wanneer jouw opkomst groter of kleiner is dan verwacht, kunnen we dankzij de 
inschuifbare tribune samen de juiste zaalopstelling kiezen, zodat je altijd in een gevoelsmatig volle zaal 
optreedt.

Zelfs een feestje of een diner in de theaterzaal behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard beschikt de zaal 
over een professionele licht- en geluidsinstallatie en onze medewerkers staan klaar om elke presentatie 
of voorstelling tot een topproductie te maken.

Daarnaast kan onze sfeervolle zaal ook het decor zijn van jouw congres, beurs, evenement of bedrijfs-
feest, wanneer jij het podium inricht naar eigen wens. Er zijn dan ook genoeg mogelijkheden voor 
professionele voorstellingen, (dans)scholen, toneelverenigingen, popkoren, cabaretiers, gemeente, 
congressen, filmvertoningen en meer!

De beschikbaarheid van onze theaterzaal hangt af van onze voorstellingen, jouw voorstelling en de 
op- en afbouwdagen. Graag kijken we samen met jou naar de mogelijkheden.



Theaterzaal
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 Geschikt tot 400 personen

 Professionele theaterzaal

  Uitgebreide belichtingsmogelijkheden en een projector met 
hoogwaardige kwaliteit

  Professionele geluidsinstallatie waarbij al het mogelijke uit 
versterkt kan worden  

 

 Ontvangstservice

 Toiletten

 Parkeren tegen betaling in de omgeving

  Horeca afname zoals een lunch, borrel,  

 Prijs op maat
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 Ruimte voor 30-150 personen

  
product- of dienstlancering of een openbare lezing

borrels,

 

 

Verschillende opstellingen mogelijk

 

 

Toiletten

 

Parkeren tegen betaling in de omgeving

  
een zoete lekkernij

 

ATRIUM



 Ruimte voor 2–50 personen

 Geschikt voor presentaties en lezingen

 Theatertribune 

  Beamer, scherm, laptop, 2 microfoons en geluidsinstallatie

 

 

 

Toiletten

 

Parkeren tegen betaling in de omgeving

   
frisdrank of een zoete lekkernij
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KLEINE  
Theaterzaal



De Studio

 Dansstudio voor 2-30 personen.

 Geschikt voor workshops met veel beweging

 Spiegelwand af te dekken met gordijnen

 Geluidsinstallatie

 

 

Toiletten

 

Kleedkamers

 

Parkeren tegen betaling in de omgeving
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Vergaderen in Cultura 
Een training, workshop of vergadering organiseren op een 
inspirerende locatie? 

Bij Cultura beschikken wij over 4 multifunctionele zalen met alle faciliteiten binnen 
handbereik. Onze ruimtes en zalen kenmerken zich door de verschillende thema’s. 
Kies een thema passend bij de bijeenkomst en ga met een flinke dosis inspiratie naar huis!

Uitgebreide faciliteiten:
• Multimediascherm
• Laptop
• Flipover
• Diverse horeca-arrangementen
• Verschillende opstelligen mogelijk

Onze zalen

Foyer
In onze Foyer zaal voelt het alsof je in het theater zit met onze mooie rode vloer, rode muur en thea-
tergordijnen. Daarnaast is deze zaal voorzien van een groot multimediascherm met laptop zodat jouw 
presentatie goed te zien is!

Van Gogh
Kleinere vergaderingen of sessies komen bij elkaar in de van Gogh zaal. Een intieme ruimte met een 
prachtig schilderij op de achtergrond. De ruimte beschikt over een hoge tafel met 10 luxe barstoelen 
waarbij je uitgedaagd wordt om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

De Cloud
De Cloud zaal is een unieke ruimte die elke keer een ander gevoel geeft en je meeneemt in de wereld 
van verbindingen. Hier leeft echt de ruimte, de lijnen en de blauwe uitstraling. De ruimte is uitno-
digend voor de harde werker. Na een intensieve sessie kan men plaats nemen op de banken die te 
vinden zijn om zo tot rust komen.

Inspiratie
Stroom je over van ideeën en ben je op zoek naar een creatieve ruimte om een workshop of bijeen-
komst de organiseren? In onze Inspiratie zaal wordt je geïnspireerd om out of the box te denken. 
Daarnaast kan de gehele wand achter de tribune worden gebruikt om op te schrijven en tekenen. Het 
is dan ook de perfecte plek om te brainstormen
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 Ruimte voor 2-50 personen

 

  Multimediascherm, inclusief laptop, één microfoon en 

 Verschillende opstellingen mogelijk

 

 

Toiletten

 

Parkeren tegen betaling in de omgeving

  
een zoete lekkernij

 

foyer
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 Ruimte voor max. 30 personen

 

 

 Verschillende opstellingen mogelijk

 

 

Toiletten

 

Parkeren tegen betaling in de omgeving

  
een zoete lekkernij

 

CLOUD
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Van GOGH

 Ruimte voor 2-10 personen

 

 Flipover

 Geen andere opstellingen mogelijk

 

 

Toiletten

 

Parkeren tegen betaling in de omgeving

  
een zoete lekkernij
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Inspiratie

 Ruimte voor 2-25 personen

 

  Multimediascherm, inclusief laptop, één microfoon, white-

 Geen andere opstellingen mogelijk

 

 

Toiletten

 

Parkeren tegen betaling in de omgeving

  
een zoete lekkernij

 



OPSTELLINGen
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OPSTELLINGEN
ALTIJD DE JUISTE OPSTELLING BIJ DE GEWENSTE GELEGENHEID
Wij hechten er veel waarde aan dat we de juiste opstelling bieden voor diverse 

gelegenheden. De opstellingen die wij aanbieden dienen aan te sluiten bij de juiste 

doelgroep. Wij nemen je dan ook graag mee in de verschillende, meest voorkomende 

opstellingen.  

Onderstaande voorbeelden dienen ter inspiratie. Staat de gewenste opstelling er niet 

tussen? Dan kunnen wij altijd naar andere mogelijkheden kijken.

CABARETOPSTELLING 

Bij cabaretopstelling worden er bij iedere tafel vijf à zes stoelen 
opgesteld. De tafels staan in rijen met tussen elke tafel voldoende (loop)
ruimte. De deelnemers zitten in de richting van de spreker, iedereen 
heeft hetzelfde aangezicht. De deelnemers hebben beperkt ruimte om 
te schrijven.

Deze opstelling past goed bij een congres, seminar, corporate event of 
symposium.

CARRÉOPSTELLING 

Bij carréopstelling worden de tafels in een vierkant opgesteld. Om de 
tafels staan de stoelen. Iedereen kijkt elkaar aan en de deelnemers 
hebben voldoende schrijfruimte of om een laptop te gebruiken. 

Deze opstelling past goed bij een vergadering, personeelsbijeenkomst, 
seminar of cursus.



cultura-ede.nl / verhuur / factsheets

OPSTELLINGEN
THEATEROPSTELLING 

Bij een theateropstelling worden de stoelen in rijen achter elkaar 
opgesteld.  
Deze opstelling komt vaak voor bij grote groepen deelnemers waarbij 
de deelnemers luisteren naar de spreker. Bij deze opstelling is het niet 
mogelijk om te schrijven of een laptop te gebruiken.

Deze opstelling past goed bij een congres, corporate event, 

U-VORMOPSTELLING 
Bij een u-vorm opstelling worden de tafels in een ‘U’ opgesteld. Door dat 
alle deelnemers in een ‘U’ zitten ontstaat er een interactie met de 
deelnemers/spreker.  
Bij deze opstelling hebben alle deelnemers ruimte om te schrijven of 
laptop te gebruiken.

Deze opstelling past goed bij een vergadering, training, cursus of een 
workshop.

STAAT JOUW GEWENSTE OPSTELLING ER NIET TUSSEN?
Heb jij iets anders voor ogen? Neem dan contact met ons op zodat we 

advies kunnen geven over de meest passende opstelling voor jouw 

gelegenheid. Tot snel bij Cultura!
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OPSTELLINGEN
EXAMENOPSTELLING 

Bij een examenopstelling worden de tafels los van elkaar opgesteld. Alle 
deelnemers hebben een eigen tafel en ruimte om te schrijven of een laptop te 
gebruiken.  
Deze opstelling wordt het meest gebruikt bij een examinering of toetsing. 

Deze opstelling past goed bij een examen, training, workshop of een cursus.

SCHOOLOPSTELLING 

Bij een schoolopstelling, zoals de naam al zegt, worden de tafels in een 
klassikale setting opgesteld. De deelnemers zitten altijd in tweetallen naast 
elkaar. De tafels zijn gericht naar de spreker of de trainer.

Deze opstelling past goed bij een cursus, training, workshop of seminar.



OVERIGE 



OVERIGE RUIMTES
Cultura verhuurt popstudio’s en alternatieve repetitieruimtes (zoals het dans en drama lokaal, 
verschillende schilder ateliers en ensemble lokalen) aan scholen, orkesten, bands, verenigingen en 
toneelgroepen.

Ook geïnteresseerd in een ruimte huren binnen Cultura? Neem dan contact met ons op via 
onderstaand formulier.

Op de 1e en 2e verdieping vind je onze muzieklokalen en creatieve ruimtes. 
Mocht jij geïnteresseerd zijn in één van deze ruimtes, neem dan contact op door ons een
e-mail te sturen naar verhuur@cultura-ede.nl.

POplokalen

• 1 Drumset
• Percussie (conga’s, bongo’s etc.)
• 1 Basversterker
• 2 Gitaarversterkers
• Zaginstallatie met 3 microfoons
• Keyboard en/of piano

De huur van een poplokaal bedraagt € 35,- incl. BTW per dagdeel (4 uur).
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STREAMING
Digitaal samen zijn vanuit thuis, ook deze mogelijkheid bieden we vanuit Cultura. Binnen een veilige 
omgeving bieden wij een livestream aan waarbij men online deelneemt aan een 
evenement dat fysiek bij ons plaatsvindt.

De opname faciliteiten bij Cultura zijn van hoogwaardige kwaliteit. Systeem bestaat standaard uit 4 
remote camera’s die in HD-kwaliteit opnemen (full HD 1920 x 1080). Het geluid wordt apart 
gemixt waardoor er een aparte balans, inclusief reacties publiek, applaus en overige 
ambiance van de zaal kan worden gemaakt.

Ons team is opgeleid om voor jouw organisatie een indrukwekkende livestream te faciliteren!

MOgelijkheden

• Voorstellingen, congressen en evenementen
• Presentaties en talkshows 
• Vergaderingen
• Quizen
• Interactieve zoomsessies met grote groepen en break-out rooms
• Gebruik van ons afgesloten V-ticket systeem voor een besloten voorstelling
• Via VIMEO en YouTube

Elk evenement is anders. Dat betekent dat de kosten voor het produceren van livestreams erg kun-
nen verschillen. Wil je hier meer informatie over? Neem contact met ons op, wij vertellen graag 
meer! Stuur een e-mail naar verhuur@cultura-ede.nl

On demand

Aan culturele verenigingen, amateurvoorstellingen en zakelijke verhuringen bieden wij de mogelijk-
heid om, naast live meekijken, de opgenomen beelden later op de website of sociale media kanalen te 
plaatsen.

We bieden ook mogelijkheden om voorstellingen te streamen naar ziekenhuizen, verzorgingstehuizen 
en scholen. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op!
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