Concertruimtes Apeldoorn e.o.
Concert
ruimte

Adres

Orpheus,
Wegenerzaal

Churchill
plein 1

Orpheus,
Rabobankzaal

Churchill
plein 1

Orpheus,
Hanoszaal

Churchill
plein 1

Grote Kerk

Loolaan
16

Mariakerk

Huurprijs Toelichting

Publieks Podium Akoestiek
Capaciteit grootte

€ 5.600,-- incl.garderobe 1300
24 x 13 m
hele dag -10% amateurbezoekers
korting
€ 4.100,-- incl.garderobe 720
20 x 12 m
hele dag -10% amateurbezoekers
korting
€ 2.000,-- incl.garderobe 200
11 x 6 m
hele dag -10% amateurbezoekers
korting
op
aanvraag

1500
11 x 13 m gedempt
bezoekers

okt.-apr.:
(>30) 595,-€ 270 à
okt.-apr.:
€ 595,-- (>30) 395,-Hoofdstraat afhankelijk mei-sep.:
600
18
van koor- (<30) 395,-- bezoekers
grootte
mei-sep.:
en
(<30) 270,-seizoen repetitie: (>30)
€ 200,-repetitie: (<30)
€ 100,--

ruim
tot
galmend

Piano /
orgel

Koffie
gelegenheid

Tel.nr
verhuur

piano
+ 160,--

ja

055-5270341

Ik@orpheus.nl

www.orpheus.nl

piano
+ 160,--

ja

055-5270341

Ik@orpheus.nl

www.orpheus.nl

piano
+ 160,--

ja

055-5270341

Ik@orpheus.nl

www.orpheus.nl

op
aanvraag

ja

055-5217430

kosterteun@hotmail.com

www.grotekerkapeldoorn.nl

ja

9.00-12.00
uur
055-5213775

maria@rkapeldoorn.nl

www.rkapeldoorn.nl

orgel
>30 + 200,-<30 + 100,-vleugel
>30 + 100,-<30 + 75,--

e-mail

website

APELDOORN
CODA
Vosselman € 303,50 microfoon
120
20 m2
auditorium
straat 299 per dagdeel € 27,50
bezoekers
Drie Ranken Eglantierlaan € 152,-202
per dagdeel
Gigant
Nieuwstraat € 400,-+ kosten
180
10 x 7 m
Theaterzaal
377
per dagdeel technici bezoekers
Goede
Asselsestr € 410,-- ½ okt - ½ apr
300
Herderkerk
199
€ 285,-- ½ apr - ½ okt bezoekers
per dagdeel
Hofstad, De
Hofveld
€ 410,-- ½ okt - ½ apr
400
10 x 5 m
52
€ 285,-- ½ apr - ½ okt bezoekers
per dagdeel
Gebruik / hulp van geluid
Julianakerk
Deventerstr € 410,-- ½ okt - ½ apr
400
12 x 6 m
91
€ 285,-- ½ apr - ½ okt bezoekers
per dagdeel
Kobald
Asselsestr € 130,-65
Muziekzaal
167
per dagdeel
bezoekers
Open Hofkerk Boerhaavestr € 410,-- ½ okt - ½ apr
400
60
€ 285,-- ½ apr - ½ okt bezoekers
Teresiakerk
Haagwinde € 300,-- nov t/m feb
650
7x5m
91
€ 200,-- mrt t/m okt bezoekers
per dagdeel
V.E.G. Kerk
Sprengen
€ 185,-275
tot 60
weg 15 per dagdeel
bezoekers zangers

piano + 60,-

ja

orgel + 32,-piano + 16,-piano
huurbaar
incl orgel+
kisto+piano

ja

ja

S. Broere
055-5216346
055-5211620

goed

orgel + 130,vleugel + 25,-

ja

648889017

ruim

orgel + 130,piano + 50,-

ja

055-3670030

droog

ja

055-5268528
055-5332539

evenementen@coda-apeldoorn.nl

www.coda-apeldoorn.nl/zalenverhuur

beheerder@3ranken.nl

www.3ranken.nl

s.broere@gigant.nl

www.gigant.nl
www.goedeherderkerk.info

reserveren@dehofstadapeldoorn.nl

www.dehofstadapeldoorn.nl

mediateam@dehofstadapeldoorn.nl

ruim

incl. piano/
ja
055-5223634
vleugel
orgel + 130,ja
055-5785821
incl. vleugel
incl. orgel via Don
055-5211128
en piano
Bosco

prettig orgel + 20,-kleinsch. piano + 20,--

ja

055-5225012

ekistemaker@freeler.nl

www.julianakerk.org

kobaldpianos@planet.nl
e.v.velsen@hetnet.nl

www.openhofkerk.net

teresia@rkapeldoorn.nl

www.rkapeldoorn.nl/teresiakerk

c.te.veen2@kpnplanet.nl

www.veg-apeldoorn.nl

Ugchelen
Bronkerk
Hoenderlose € 375,-Ugchelen
weg 10 gehele dag
Caesarea kapel Hoenderlose € 250,-Ugchelen
weg 110 per dagdeel
Dorpshuis
Bogaards
€ 63,-+ 12,-Ugchelen
laan 81 per dagdeel geluid
Overig
Witte Kapel
Hoog Soeren € 415,-- ½ okt - ½ apr
Hoog Soeren
44
€ 365,-- ½ apr - ½ okt
per dagdeel
Prot. Kerk
Woudweg € 160,-- Ma t/m do
Klarenbeek
121
€ 210.-Vr + zat
per dagdeel
Wilhelmina
Beemterweg € 410,-- ½ okt - ½ apr
kerk - Beemte
5
€ 285,-- ½ apr - ½ okt
per dagdeel
Tabernakel
Waalstraat € 392,-- okt t/m mrt
kerk - Beemte
2
€ 251,-- apr t/m sep

400
8 x 20 m
ruim
incl. orgel
bezoekers
piano + 25,-200
bezoekers
13 x 7 m zeer goed

140
bezoekers

vrij
droog

150 geen podium goed
bezoekerszaal 13x13 m
180
bezoekers

3x5m

520
bezoekers

6x9m

gehele dag
Hervormde kerk Dorpstraat € 395,-Beekbergen
35
gehele dag

400
bezoekers

40 m2

Hervormde kerk Schoolstr
€ 120,-Voorst
Voorst per dagdeel
Dorpshuis
Paalberg
€ 240,-Hoenderloo
weg
per dagdeel
Dorpshuis
Hoofdweg
96,-Loenen
5
per dagdeel
Dorpshuis
Woudweg
90,-Klarenbeek
119
per dagdeel

200
bezoekers
250
bezoekers
225
bezoekers
200
bezoekers

nl. 27 ½
per uur

ja

06-50525501

ja

06-10457575

ja

055-5335144

mditzel@hetnet.nl

www.bronkerk.nl

info@kapel-caesarea.nl

www.caesarea.eu/kapel
www.ugchelensbelang.nl

orgel
+ 130,--

niet in de
kapel

055-3557678

huren@pkn-apeldoorn.nl

www.kapel-hoogsoeren.nl

orgel te
gebruiken

ja

055-3600064

hennievanittersum@gmail.com

www.protestantsegemeenteklarenbeek.nl

orgel +130,--

ja

055-3121524

fam.bomhof@wanadoo.nl

incl. orgel ja (anders 055-5428042
en piano € 86,-- extra

incl orgel Kerkelijk
055-5063010
en piano centrum het
Hoogepad
zeer goed orgel + 25,-Ja, in
0575-501270
piano + 25,-- dorpshuis
10 x 5 m
piano
ja
055-3781466
huurbaar
piano
ja
055-5053030
huurbaar
(18-19 u )
piano
ja
055-3011210
huurbaar
055-3011611

ajbuitenhuis@veteranen.nl

www.tabernakelkerk.nl

j.hogerweij@chello.nl

www.pknbeekbergen.nl

genrkkloosterboer@hetnet.nl

www.kerkvoorst.nl

hans.helna@xs4all.nl
debrinkloenen@live.nl

www.debrinkloenen.nl

