
Ervaar de 
kracht van 
aandacht

CONGRESSEN & 
EVENEMENTEN

Aandacht is onze motor, magie het resultaat.  
Congrescentrum Orpheus maakt uw event onvergetelijk! 

orpheus.nl/congres



Of het nu een groots evenement is voor tweeduizend 

mensen of een miniworkshopmiddag voor achttien 

personen, wij denken aan alles. Heerlijke koffie in de 

pauze, maar ook een doventolk of glutenvrije catering.  

En stortregent het onverwachts als iedereen naar huis 

gaat? Dan staat er voor iedereen een paraplu klaar.  

Ons topteam van enthousiaste vakmensen zorgt voor  

de perfecte organisatie, tot in het kleinste detail. 

Samenwerking
Een evenement organiseren vraagt om vlekkeloze 

samenwerking. U heeft wensen en doelen,  

onze eventprofessionals hebben de kennis en ervaring. 

We denken mee, stellen vragen, dragen opties aan, 

rekenen met u mee en helpen u een keus te maken.  

Wilt u niet alleen beslissen? Kom dan gewoon nog een 

keer kijken, samen met uw collega's. U kunt bij ons al in 

een vroeg stadium reserveren – een veilig idee. En heeft  

u op het laatste moment toch nog andere wensen,  

dan doen we daar niet moeilijk over. Bij Orpheus kunt  

u rekenen op échte aandacht. En pas als alles goed is 

geregeld, kan het feest beginnen. Licht uit, spot aan! 

Alles draait om  
aandacht 

PERFECTE ORGANISATIE TOT IN HET KLEINSTE DETAIL
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Totaalbeleving

Sfeermaker. Faciliteitenmanager. 
Beroepstechnicus. Volbloed gastheer 
en chef-kok op hoog niveau.  
Congrescentrum Orpheus speelt  
elke rol met verve. Dat maakt ons dé  
toplocatie waar u zorgeloos geniet 
van uw bijeenkomst, verga dering, 
feest, congres, symposium  
of ander zakelijk evenement. 

Vlekkeloze organisatie
Een toplocatie word je niet zomaar.  

Bij Congrescentrum Orpheus kunnen we 

bogen op jarenlange ervaring en vakkennis 

tot in het kleinste detail. Of u nu met vijftig 

personen komt vergaderen of met twee-

duizend man het dak eraf feest - u kunt 

rekenen op de zekerheid van een vlekkeloze 

organisatie. Geen zorgen, wel de juiste sfeer! 

En die krijg je alleen als álles klopt. Daarom is 

aandacht onze motor. En magie het resultaat. 

Aandacht:  
ook achter de schermen 
Ook áchter de schermen ervaart u de kracht 

van aandacht. De dames en heren van 

publieksservice en catering zijn honderd 

procent toegewijd aan de jassen en tassen, 

de uitrijkaarten, de rolstoelplaatsen, de koffie 

en de afwas. Onze gespecialiseerde technici 

staan garant voor topkwaliteit theaterlicht  

en geluid, passende decors, headsets en 

beamers, catchboxes en digital routing.  

En zelfs voor live streaming en vlogs, die we 

desgewenst na afloop publiceren op een 

speciaal gebouwde website. Zodat u ook  

na uw evenement de aandacht vasthoudt. 

En dit doen we  
nog meer voor u
Congrescentrum Orpheus heeft een uitgebreid 

netwerk van professionals in theater en andere 

vormen van entertainment. Dus of u nu  

kiest voor een originele activiteit, een vrolijke 

pauzeact of een inspirerende spreker op het 

podium - wij regelen het voor u. Ook zijn we, 

met tienduizenden verkochte tickets per jaar, 

expert in eventmarketing. We helpen u dus 

graag met advies of het praktische werk rond 

promotie en branding.

Sfeer is  
aandacht, 
aandacht 
is magie

DE COMPLETE BELEVING  
IN CONGRESCENTRUM ORPHEUS 



De Nieuwe Foyer

Alle ruimte in  
Congrescentrum 
Orpheus
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Over Orpheus

Locatie is alles. Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn is 
nooit ver weg, met haar handige centrale ligging in Nederland. 
De prachtige zalen met aansluitende foyers bieden alle ruimte 
om van uw evenement een succes te maken. Dat maakt van 
Congrescentrum Orpheus een niet te missen toplocatie!

KLEURIGE ZALEN IN BRILJANTROOD,  
KONINGSBLAUW EN GOUDGEEL

Auto, trein of bus: Congrescentrum Orpheus is nooit  
ver weg. En met twee nabijgelegen parkeergarages  
kan iedereen veilig parkeren in de directe omgeving. 

Eén van de vijf  
grootste theaters 
Congrescentrum Orpheus is met een 

capaciteit van 2.250 personen één van de vijf 

grootste theaters van Nederland. Gebouwd  

in 1965, heeft Orpheus zich ontwikkeld van 

karakteristiek 'theater van toen' tot veelzijdige 

en moderne locatie. De grote Rabobankzaal 

was destijds al een echte eyecatcher,  

met z'n briljantrode velours en luxe stoelen.  

In 2004 breidde Orpheus uit met een 

immense concertzaal met koningsblauw 

interieur: de Koning Willem-Alexanderzaal.  

De Hanoszaal van Congrescentrum Orpheus 

is in 2015 verbouwd tot een intieme zaal 

zonder verhoogd podium. De goudgele 

stoelen geven de zaal een warme uitstraling. 

En met z’n revolutionaire, inklapbare tribune  

is de Hanoszaal geschikt voor vrijwel elk  

zakelijk evenement.



Onmisbaar voor de magische touch: licht, kleur en sfeer. 
Congrescentrum Orpheus heeft alle opties in huis voor 
het mooiste visuele resultaat. 

Verhoogd toneel of vlakke vloer, tribune of stoelen in klassieke theaterrijen, restaurant op het  

toneel of informele cafésetting in de foyer? Onze zalen en foyers hebben alle indelingsmogelijkheden.  

Zo maken we in een handomdraai de ideale setting voor uw evenement of bijeenkomst. 

Flexibele indeling: voor elk  evenement dé zaal 

Podiumsessie in de Koning Willem-Alexanderzaal Chique diner in de Rabobankzaal

Feest in de Bijvoet & Holt-foyer

Congrescentrum Orpheus beschikt over de modernste theaterlichttechniek. Van volgspot tot 

sfeerlicht, en alles ertussenin. Met dat licht maken we bijvoorbeeld van de Hanoszaal een 

intieme ruimte – als tegenhanger voor de twee andere, grote theaterzalen. Daarnaast zijn  

er in het hele gebouw tal van karakteristieke lichtelementen. Zoals het ‘lichtgordijn’ in de  

Bijvoet & Holt-foyer of het prachtig invallende daglicht in de Entree West. 

Kleur en accessoires 
De basisinrichting van Orpheus is kleurig en modern. Met extra details, zoals accessoires die 

passen bij het thema van uw congres of evenement, geven we elke ruimte precies de sfeer  

die u zoekt. Benieuwd naar nieuwe mogelijkheden? Wij denken graag met u mee!

Licht, kleur en sfeer voor  
het mooiste resultaat

ORPHEUSORPHEUS

Podiumsessie
Bekijk het van een andere kant! De opstelling óp het podium 

in plaats van ervóór levert gegarandeerd positief commentaar 

op. Plus een flinke dosis extra inspiratie!

Dineren met een extra dimensie 
Onze catering is van een zeldzame klasse. En wat is er nu 

magischer dan dineren op het podium of in een grote theater-

zaal, aan chique gedekte tafels? Ook dat is Orpheus! 

Foyer-feestje  
Dansen op muziek van een toffe band? Of liever met z’n allen 

napraten in de foyer? Orpheus heeft voor elke vorm van 

entertainment de ideale ruimte. 

 

Deze voorbeelden laten zien wat er zoal kan bij Orpheus. 

Maar de mogelijkheden voor indeling zijn haast onbeperkt. 

We helpen u graag de juiste keuze te maken.

0908

Over Orpheus
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Gastronomie

Geen doorsnee hapje-en-drankje, maar verantwoorde en smaakvolle 

catering uit onze eigen (!) restaurantkeuken. Waar de chef-kok graag  

met u meedenkt over de culinaire mogelijkheden binnen uw budget. 

Onze chef-kok is beroemd om zijn erwtensoep, maar maakt met evenveel 

liefde een fantastisch assortiment wereldse borrelhapjes die probleemloos 

kunnen concurreren met de oer-Hollandse bitterbal. Verrukkelijk en feestelijk. 

Vooral in combinatie met een sprankelende cocktail. 

Bijzonder zijn ook onze sitting dinners (in de zaal of op het podium!) en 

buffetten. Zoals het frontcooking-buffet, waarbij u onze koks aan het werk 

ziet terwijl ze de saumon en feuilleté bereiden of de finishing touch geven 

aan een smeuïge ragout van zacht, mals biologisch kalfsvlees. Eerlijk en 

heerlijk. En dat geldt ook voor onze lunchbuffetten waarbij u kunt kiezen uit 

verschillende arrangementen, van eenvoudig en lekker tot super-de-luxe  

en delicaat. 

Wilt u écht het neusje van de zalm? Verwen uw gasten dan met een rijk 

driegangendiner, dat wij geheel naar uw wensen samenstellen. Bijvoorbeeld 

een seizoensdiner met de mooiste Veluwse streekproducten. Met als 

afsluiter een luxueus dessertbuffet van álle klassiekers – van vanille-ijstaart, 

mousse au chocolat en bavarois tot panna cotta en een kaasplateau. 

Spectaculair gepresenteerd en een feest voor de smaakpapillen.

Eten kun je overal. Maar bij Orpheus kunt u zelfs op het  
toneel van één van onze theaterzalen van een fantastisch 
diner genieten!

De kracht van aandacht. Waar ervaar je  
die sterker dan in de keuken? Koken met  
aandacht is koken met liefde. En dat proeft u. 

VAN WERELDSE BORRELHAPJES TOT KOKS LIVE IN ACTIE

Koken  
met liefde
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Zalen

Architect Herman Hertzberger gaf deze zaal ook perfecte zichtlijnen (die de zaal ideaal 

maken voor conferenties) en luxe, koningsblauwe stoelen – een kleur die de huidige 

naam Koning Willem-Alexanderzaal eer aandoet. Ook het podium is gerust koninklijk 

te noemen; het is een van de grootste podia in Nederland.

Orpheus, beroemd figuur uit de Griekse mythologie, 
betoverde iedereen met zijn zang en luitspel.  
Dan is het niet zo verwonderlijk dat de grootste  
zaal van Congrescentrum Orpheus bekend staat  
om zijn fenomenale akoestiek.

Koning Willem- 
Alexanderzaal

FENOMENALE AKOESTIEK EN IDEAAL VOOR CONFERENTIES

Koning Willem-Alexanderzaal in het kort
•  1.284 comfortabele zitplaatsen met goed zicht op het podium

•  fenomenale akoestiek

•  orkestbak

•  podiumopstelling

•  naast Nieuwe Foyer en Grand Café

•  directe toegang tot laad- en losperron

•  vloeroppervlakte op toneel: 15 x 30 = 450 m2.
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Zalen

Met zijn flexibele vloer biedt de Rabobankzaal eindeloze mogelijkheden voor een 

exclusief zakelijk event. Zo maken we van deze zaal bijvoorbeeld een intiemere 

ruimte, met een tribune en zonder verhoogd podium. Of een vlakkevloerzaal waarin 

je chic kunt dineren of groots feesten tot in de kleine uurtjes. 

De Rabobankzaal is met z'n zachte rode pluchen  
stoelen een klassieke theaterzaal. Maar de  
theatertechniek is honderd procent van nu. 

Rabobankzaal

EXCLUSIEF EN VEELZIJDIG

DineropstellingFeest op vlakke vloer

Klassieke opstelling

Rabobankzaal in het kort
•   klassieke theaterzaal met 690 zitplaatsen

•  tribuneopstelling met 432 stoelen

•  vlakke vloer met 1.000 staplaatsen of 350 dinerplaatsen

•  naast Bijvoet & Holt-foyer 

•  directe toegang tot laad- en losperron

•   vloeroppervlakte zaal: variërend van 5 x 10 = 50 m2,  

tot 12 x 15 = 180 m2 

•   vloeroppervlakte op toneel: 20 x 15 = 300 m2.
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Zalen

Door de inklapbare tribune (klaar in vijf minuten!) is deze zaal geschikt voor  

bijna alle zakelijke events. Van congres of symposium en personeelsfeest  

tot een sfeervolle zaal voor sitting dinners. 

De Hanoszaal is een zeer gewilde ruimte 
voor gezelschappen van 100 tot 250 gas-
ten. Niet zo vreemd; het is een prachtig  
vormgegeven, intieme ruimte met  
perfecte zichtlijnen.

Hanoszaal

UNIEK: DE COMFORTABELE TRIBUNE IS INKLAPBAAR

Hanoszaal in het kort
•  inklapbare tribune met 242 zitplaatsen

•  400 staplaatsen of 200 dinerplaatsen

•   naast Grand Café, restaurant en  

Zadkine Foyer

•  vloeroppervlakte zaal: 240 m2.
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Zalen

Ontvangstruimtes 
Op de eerste verdieping bevinden zich drie kleinere 

ontvangstruimtes: de Zadkinefoyer, de Tapijtfoyer en de 

VIP-foyer. De laatste twee zijn als entresols direct verbon-

den aan de grote foyers. Zoekt u een intieme ruimte voor 

een ontvangst? Kies dan een van deze kleinere ruimtes. 

Hier kunt u met een gerust hart een groepssessie  

organiseren of uw VIPS ontvangen. 

Vergaderzalen
Orpheus heeft acht vergaderzalen. U kunt een enkele zaal 

reserveren, of meerdere ruimtes, als u bijvoorbeeld een 

symposium met simultaanworkshoprondes organiseert. 

Ook hier bieden we de nodige flexibiliteit, doordat we zalen 

in grootte en opstelling kunnen wijzigen. De kleinste  

zaal is geschikt voor tien personen, de grootste voor 

honderdzestig. Allemaal zijn het prettige ruimtes  

voor bijvoorbeeld een workshop, presentatie, cursus,  

vergadering of brainstormsessie. Sfeervol en kleurig 

ingericht, en de zon schijnt gewoon naar binnen!

Service achter de schermen 
Congrescentrum Orpheus heeft naast de kleinere foyers  

en vergaderzalen natuurlijk ook de noodzakelijke ruimtes 

achter de schermen. Bijvoorbeeld kleedkamers en 

relaxruimtes, modern en van alle gemakken voorzien. 

Soms is een kleinere ruimte geschikter dan een grote.  
Voor een passende ontvangst van uw VIPS bijvoorbeeld.  
Of voor het begin van iets moois, bij een creatieve  
brainstormsessie. Dankzij elf (schakelbare) vergader-  
en ontvangstruimtes kunt u bij Orpheus ook voor  
kleinere (sub)evenementen terecht!

Ontvangst- en  
vergaderruimtes

VOOR VIPS OF VERGADEREN, VAN KLEIN TOT MIDDELGROOT
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Grand Café
Het Grand Café is helemaal naar uw wensen in te delen.  

De ruimte is geschikt voor bijvoorbeeld een informatiemarkt 

en kan ook ingericht worden als sfeervol restaurant, waar u 

met 200 personen kunt dineren aan mooi gedekte ronde tafels. 

De Nieuwe Foyer
De Nieuwe Foyer hoort bij de Koning Willem-Alexanderzaal 

en is met 575 m2 onze grootste foyerruimte. Bijzonder is  

het mooie uitzicht op de vijver en op de grote entree van 

Congrescentrum Orpheus, waaraan de Nieuwe Foyer  

direct is verbonden.

Bijvoet & Holt-foyer
De Bijvoet & Holt-foyer ligt naast de Rabobankzaal.  

Hij is ruim, licht en kijkt uit op het groene park voor Orpheus. 

De Bijvoet & Holt-foyer is vernoemd naar de architecten van 

Orpheus. De ruimte heeft een industriële uitstraling, met als 

meest opvallende element het sfeervolle ‘lichtgordijn’ over 

de hele lengte van de foyer. 

ORPHEUSORPHEUS
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Zalen

Foyer is een Frans leenwoord dat verwijst naar thuis,  
haard en warmte. En dat is ook precies wat onze foyers  
uitstralen. Modern, licht en kleurig ingericht en met  
een flexibele opstelling. U kunt er een receptie houden  
of een informele lunch, maar ook een beurs of groot feest.  
Wij regelen alles wat u nodig heeft. Een podium voor de band, 
stands in alle soorten en maten voor de beurs en allround  
zichtbaarheid. In onze foyers voelt iedereen zich thuis.

In de foyers voelt 
iedereen zich thuis

RECEPTIE, LUNCH, ROCKBAND OF GROTE VAKBEURS?  
ALLES IS MOGELIJK IN ONZE RUIME FOYERS!

Bijvoet & Holt-foyer

Grand Café De Nieuwe Foyer



TechniekCapaciteit 
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Theaterzalen zitplaatsen  staplaatsen dinerplaatsen

KONING WILLEM-ALEXANDERZAAL 

Klassiek 1284 - -

Podium 240 - 250

RABOBANKZAAL 
Klassiek 690 - -

Tribune 432 - -

Vlakke vloer - 1000 350 

Podium 240 - 200

HANOSZAAL 242 400 200

Foyers m2 receptie dinerplaatsen

GRAND CAFÉ + NIEUWE FOYER 250 + 575 1300 maatwerk  

BIJVOET & HOLT-FOYER 770 700 maatwerk  

Vergaderzalen m2   opstellingen

  THEATER* U-VORM* SCHOOL* CARRÉ*

BLAUWE ZAAL (op te splitsen in 2 ruimtes)  

Blauw A + B 170 160 58 94 64

Blauw A 103 100 36 60 40

Blauw B 67 57 22 34 28

GROENE ZAAL (op te splitsen in 2 ruimtes)

Groen A + B 86 70 28 39 36

Groen A 46 35 15 21 20

Groen B 40 30 13 18 20

RODE ZAAL (op te splitsen in 2 ruimtes)

Rood A + B 80 70 26 36 36

Rood A 40 30 13 18 20

Rood B 40 30 13 18 20

ORANJE ZAAL 100 98 38 59 40

PAARSE ZAAL 40 31 13 18 20

*  In de cijfers is rekening gehouden met ruimte voor een podium of bestuurstafel. Als u die niet nodig heeft, kunt u een groter deel van de zaal of foyer gebruiken.

In dit overzicht ziet u in één oogopslag voor hoeveel personen onze zalen en foyers geschikt zijn. De cijfers geven een indicatie van  

het maximumaantal plaatsen per ruimte en per opstelling. Zo kunt u gemakkelijk de juiste zaal of foyer kiezen voor uw zakelijke event.  

En natuurlijk adviseren wij u graag. 

Contact

Goede techniek is onmisbaar voor een geslaagd evenement. Alle theaterzalen zijn voorzien van professionale theatertechniek voor licht en geluid. 

Daarnaast zorgen wij voor alle andere techniek die u nodig heeft, zoals geluidset, wifi, projectieschermen, microfoons in alle soorten  

en maten, etc. 

In deze brochure heeft u kennis kunnen maken met Congrescentrum Orpheus. Wilt u meer weten of langskomen? Bel of mail ons.  

Onze eventprofessionals geven u met plezier alle informatie. 

Eventprofessionals 
Uw contactpersoon voor de complete organisatie - van eerste  

idee tot een totaalconcept.

Eventmanagers 
Uw rechterhand, tijdens de voorbereiding en op de dag  

zelf, zorgt voor een vlekkeloos verloop van uw evenement.

Congrescentrum Orpheus

Churchillplein 1  

7314 BZ Apeldoorn

055 527 03 30

congrescentrum@orpheus.nl

www.orpheus.nl/congrescentrum

Rianne Verkerk
rianne.verkerk@orpheus.nlWendy van den Hoeven-Manten

wendy.vandenhoeven@orpheus.nl

Danielle Voskamp-Woudenberg                             
danielle.voskamp-woudenberg@orpheus.nl  

Betty-Carien van den Esker 
b.c.vandenesker@orpheus.nl

Guido de Waard
guido.dewaard@orpheus.nl




