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Jaren achtereen wisselde hier koeien en kalveren van eigenaar. Nu wordt kennis en kunde 

uitgewisseld in een van de meest unieke congreslocaties van Nederland. Volledig 

gemoderniseerd, op steenworp afstand van de bourgondische binnenstad én direct gelegen 

aan de Brabanthallen krijgt uw bijeenkomst bij 1931 de aandacht die het verdient. 

1931 is een locatie die iets doet met een bezoeker. De 4 plenaire ruimtes en 24 subruimtes 

hebben allen een eigen identiteit uiteenlopend van authentiek tot modern. 

Het karakteristieke spanplafond en de state of the art uitstraling van Mainstage 

benadrukken de diversiteit van de locatie.

Door het ontstaan van Mainstage kunt u blijven groeien binnen 1931. Deze uitbreiding 

zorgt ervoor dat de ruimte gemakkelijk onderdeel te maken is van uw (internationale) 

congres, beurs of bedrijfsfeest. Van een praktische, korte ontmoeting tot een meerdaags 

evenement: 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch biedt u altijd de juiste ruimte.

Gastvrij en van 
alle markten thuis

Feiten: 
 
Van 2 tot 6.000 personen 
Combinaties mogelijk met 
Mainstage én Brabanthallen

2 multifunctionele foyers
4 flexibele congreszalen
25 subzalen, deels flexibel 
te koppelen

Op minder dan 40 minuten 
van Eindhoven, Tilburg, Breda, 
Utrecht, Arnhem en Nijmegen. 
Nabij Duitse & Belgische grens

Uitstekend bereikbaar,  
nabij snelwegen A2, A59 en A65

4.000 parkeerplaatsen + 
elektrische oplaadpalen

Op slechts 10 minuten 
loopafstand van Centraal Station 
’s-Hertogenbosch

Gouden Green Key en partner 
MVO Nederland.

Proef de 
sfeer zelf

Kom zelf eens langs om de 

authenticiteit te beleven, 

de flexibiliteit te zien en de 

gastvrijheid te ervaren. 

T. 088 - 9000  333

relaties 1931
“Prettige en overzichtelijke locatie 

met veel sfeer. Het personeel is 

altijd vriendelijk en behulpzaam, 

geen vraag is te veel.”

PARKINSONNET

relaties 1931
“Congrescentrum 1931 biedt een fijne en 

persoonlijke ervaring bij de organisatie 

van je event. Ze denken pro-actief 

mee, volgen goed op en maken de 

gemaakte afspraken waar. Dat is nog eens 

ontzorgen!”

VAN MOSSEL GROEP
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Bourgondisch Gastvrij
Dat u in 1931 op ouderwetse gastvrijheid mag rekenen, 

spreekt voor zich: wij zijn hier immers in het hart van 

het bourgondische en gastvrije Brabant. 1931 beschikt 

over verschillende boardrooms voor een vergadering 

vanaf twee personen tot flexibel te combineren 

ruimtes, voor bedrijfsfeesten tot 6.000 personen of een 

plenair programma tot 4.000 personen. 

Doordat Brabanthallen ’s-Hertogenbosch gekoppeld is 

aan 1931 Congrescentrum, biedt dit nog meer 

flexibiliteit en mogelijkheden. Bijvoorbeeld een beurs 

gecombineerd met een congres of een bedrijfsfeest met 

diverse (thema)ruimtes, waarbij uw evenement 

eenvoudig gekoppeld kan worden aan één of meerdere 

hallen. 
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Ruimte Afmetingen l x b (m)

Afmetingen Opstellingen

Oppervlakte m2 Theater U-vorm Carré Cabaret Staand

Congreszalen

Limousin 1 38,80 x 19,10 741 575

Limousin 2 38,80 x 28,90 1.121 1.200

Limousin 3 38,80 x 19,10 741 575

Limousin 1 t/m 3 38,80 x 70,70 2.743 2.000 

Flexibele subruimtes

Dexter enkel 6,50 x 4,30 28 30 10 14 10

Dexter duo 6,50 x 8,80 57 60 20 24 30

Dexter kwartet 13,00 x 8,80 114 120 30 48 50

Dexter sextet 19,60 x 8,80 172 180 42 72 90

Dexter octet 26,20 x 8,80 231 240 54 96 120

Foyer

Foyer tot de spanten 45,00 x 30,50 1.373

Foyer tot de Dexters 45,00 x 39,00 1.755

Voorbouw 1931

Galloway 20,00 x 13,00 260 250 56 105

Rode Geus 11,25 x 8,00 90 70 24 28 25

Lakenvelder 31 6,20 x 3,90 24 10

Lakenvelder 32 6,75 x 4,50 30 10

Lakenvelder 33 6,50 x 4,50 29 12

Lakenvelder 34 7,50 x 5,00 38 14

Van Lanschotzaal 8,00 x 6,00 48 20

Mainstage & Foyer

Mainstage 72,3 x 58 x 17* 4.138 3.072 6.000

   Mobiele tribune tot 1.056

   Vloerstoelen tot 2.016

Foyer Mainstage 1.494 2.000

* L x b x h (onderkant dak)

6 7



Van een praktische, 
korte ontmoeting tot een 
meerdaags evenement

1931 CONGRESCENTRUM ‘S-HERTOGENBOSCH
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Zodra u bij afslag Autotron de snelweg verlaat, komt u in een andere wereld 

terecht: het Brabantse groen heet u welkom. In deze natuurlijke omgeving staat 

Autotron, een locatie met een rijke historie. Vroeger een autothemapark, 

tegenwoordig een geliefde evenementenlocatie met een grote keuze aan 

mogelijkheden voor binnen‑ én buitenevenementen. Autotron is een moderne 

en vooral sfeervolle evenementenlocatie die al menig bezoeker heeft verrast.

BINNEN & BUITEN, GROOT & KLEIN
Wie een mooie ruimte zoekt voor een gezellig bedrijfsfeest of krachtige 

productpresentatie, kan in Autotron net zo goed terecht als diegene die een 

locatie voor een groot muziekevenement zoekt. Groot voordeel is de 

buitenruimte: jaarlijks het domein van het enige internationale 

grastennistoernooi in Nederland, maar net zo eenvoudig in te zetten voor tal 

van andere outdoor evenementen.

RIJKE GESCHIEDENIS 
MIDDEN IN HET GROEN

FEITEN: 
 
Ruim 14.000 m2 indoor
Ruim 45.000 m2 outdoor

Ruim 15.000 personen indoor
Ruim 30.000 personen outdoor

3 grote en flexibel in te richten 
hallen. 5 congres‑ of subruimtes

Op minder dan 40 minuten 
van Eindhoven, Breda, Utrecht 
en Arnhem, nabij de Duitse en 
Belgische grens 

Eigen afslag aan de A59, nabij 
de A2 en A50, op 30 minuten 
van Eindhoven Airport

Ruim 2.500 parkeerplaatsen

De bushalte ligt op 5 minuten 
loopafstand

PROEF DE 
SFEER ZELF

Kom zelf eens langs om de 
authenticiteit te beleven, 

de flexibiliteit en het unieke 
outdoor terrein te ervaren.

T. 088 - 9000  350

RELATIES AUTOTRON
“We worden geholpen bij de 

uitvoering van onze ideeën, de 
gemaakte afspraken worden goed 

nageleefd en de catering wordt 
goed geregeld. Ik geef Autotron 

een 9!”

GESCHENKPAKETTENBEURS

RELATIES AUTOTRON
“Wij geven de locatie een 9! 

Autotron is een fijne ploeg om 
mee te werken zowel in het 

voortraject als tijdens de beurs.”

AIRCOOLED WINTERFEST
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Afmetingen Opstelling

Ruimte Afmetingen l x b (m) Hoogte onderkant spant (m) Oppervlakte (m2) Theater

Expodome 92,4 x 73 9,2 6.458 6.300

Restaurant 618

Cafe La Gare 19 x 5  120

Vide Expodome 92,4 x 73 4,7 2.743 400

Bentley Room 44 x 13,8 3,3 662 400

Borghesebar 20 x 10,2 3,3 193 80

Pieckzaal 15 x 15 4,4 318 200

Eventron 45 x 45 7  1.510 1.000

Vide Eventron 1 13 x 15 195 150

Vide Eventron 2 7,7 x 15 115 90

Spijkerhal 30 x 31 5 930 200

Buitenterrein  45.000 

VEELZIJDIG COMBINEREN
Autotron beschikt ‑ naast het grote 

buitenterrein ‑ in totaal over 14.000 vierkante 

meter vloeroppervlak, verdeeld over drie 

hallen en diverse zalen. 

Daarnaast is er een gezellig restaurant en 

een bar met uitzicht over het buitenterrein 

van 45.000 m2. Ook goed om te weten is dat 

het Libéma Vakantiepark Dierenbos op een 

steenworp afstand van Autotron ligt. 

Ideaal voor gasten of exposanten die willen 

overnachten of die hun bezoek aan Autotron 

willen combineren met bijvoorbeeld een 

familieweekend.

De locatie kent een uniek charisma vanwege 

de mooie bosrijke omgeving. Met een geheel 

eigen te stylen entree, parkeerterrein en 

ingang ervaren uw bezoekers uw evenement 

al vanaf het eerste contactmoment.

Expodome
6.458 m2

Entree

Begane grond

Eerste etage

Spijkerhal
930 m2

Restaurant

La Gare

618 m2

Bentleyroom
662 m2

Pieck
zaal
318 m2

2.743 m2

Verhuurbaar

Niet verhuurbaar

Borghese
bar

Eventron
1.510 m2
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      Een uniek 

outdoorterrein 
                    van 45.000m2

AUTOTRON ROSMALEN
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Eén van Nederlands grootste evenementenlocaties, met ruim 55.000 m2 
vloeroppervlakte, én gelegen in hartje Brabant is Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch. 
Daarbij is de ligging van de stad ’s-Hertogenbosch ook een groot voordeel: met 
diverse snelwegen, het openbaar vervoer op loopafstand en verschillende hotels in de 
gezellige binnenstad is het dé ideale evenementenlocatie.

Brabantse gastvrijheid
Al jarenlang bewijst Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch dat de grootte van een locatie 
niet ten koste hoeft te gaan van de Brabantse gastvrijheid. Het is zelfs één van de 
grootste locaties van het land - maar op het moment dat de bezoeker over de 
drempel stapt, is het vooral de sfeer van het evenement dat hem omhult. 

1931 Congrescentrum
Met vijf entrees kunnen er meerdere evenementen naast elkaar plaatsvinden. 
Extra pluspunt is de directe koppeling met het monumentale 1931 Congrescentrum 
‘s-Hertogenbosch: evenementen die uit een mix van verschillende programma-
onderdelen bestaan, zijn dus geen enkel probleem. 

De meest gastvrije en flexibele 
eventlocatie van Nederland

Feiten: 
 

55.000 m2, één van de grootste 

evenementenlocaties van Nederland

Van 50 tot  
40.000 personen

13 ruimtes: flexibel in te zetten en 

te koppelen met 8 hallen, 5 zalen en 

diverse subruimtes

Op minder dan 40 minuten van 

Eindhoven, Tilburg, Breda, Utrecht, 

Arnhem en Nijmegen

Uitstekend bereikbaar, nabij de A2, 
A59 & A65. En op een half uur rijden 

van Eindhoven Airport én de Duitse & 

Belgische grens

Ruim 4.000 plaatsen +  

elektrische oplaadpalen

Op 10 minuten loopafstand van  

het NS-station ’s-Hertogenbosch

Ervaar de 
Brabanthallen zelf

Kom zelf eens langs en ervaar de 
Brabantse gastvrijheid. Wij laten u graag 
de locatie zien onder het genot van een 

kopje koffie en Bossche bol.

relaties 
brabanthallen

“Bij de Brabanthallen wordt er actief mee 

gedacht in opportunities. De Brabantse 

gastvrijheid die de Brabanthallen 

uitdraagt  

hebben wij als organisator maar ook onze 

exposanten en onze bezoekers gevoeld.”

MARGRIET WINTER FAIR 

relaties 
brabanthallen

“Ik vind Brabanthallen ’s-Hertogenbosch 

een fijne locatie. Het ligt redelijk centraal 

en de locatie is goed bereikbaar  

per auto en met het openbaar vervoer. 

Bovendien kan (bijna) alles in 

Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.”

Q-MUSIC FOUTE PARTY 

T. 088 - 9000  350
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Entree AEntree BEntree C

Entree Mainstage

Entree H

Hal 1
9.190 m2

Van Goghzaal
1.110 m2

Hertogzaal
1.126 m2

Boschzaal
592 m2

Paradezaal
592 m2242 m2

Car-
rousel-

barHal 8
2.058 m2

Hal 6
6.901 m2

Hal 5
MAINSTAGE

4.138 m2

Hal 3
5.586 m2

Hal 4
1.889 m2

Foyer hal 5 (mainstage)
1.889 m2

Niet verhuurbaar

Verhuurbaar

1931
Congrescentrum
's-Hertogenbosch

Hal 2
1.844 m2

  
Foyer

Hal 7
7.129 m2

Entree
1931

  

Entree f

Afmetingen Opstelling

Ruimte Afmetingen l x b (m) Vrije hoogte (m) Oppervlakte (m2) Theater

Hallen

Hal 1 114,1 x 81,7 7,4 - 11,7 9.190 

Hal 2 32,5 x 60 6 1.844 

Hal 3 86,8 x 65,7 7,6 5.586 

Hal 4 39,8 x 48,4 8 1.889 

Hal 5 / MAINSTAGE 72,3 x 58 12 4.138 

Hal 6 119,9 x 58 12 6.901 

Hal 7 149,1 x 48,4 8,7 7.129 

Hal 8 40,3 x 58,6 4,7 - 12,5 2.058

Overige zalen

Paradezaal 28,2 x 20,9 4,4 592 400

Carrouselbar 17,8 x 14 3,3 242 100

Boschzaal 28,2 x 20,9 4,4 592 400

Hertogzaal 43,5 x 27 3,2 - 5,7 1.126 750

Van Goghzaal 33,3 x 33,3 2,7 - 4,1 1.110 700

Foyer MAINSTAGE 5,1 1.494 2000

Diversiteit
In totaal telt de Brabanthallen 55.000 vierkante meter, verdeeld over 

acht hallen en diverse zalen. Daarmee is de locatie geschikt voor 

evenementen en bijeenkomsten van 50 tot 40.000 gasten.

Deze ruimtes zijn flexibel te koppelen. Elke vierkante meter van alle 

ruimtes kan op geheel eigen wijze worden aangekleed en ingericht. 

Die flexibiliteit zorgt ervoor dat een dance-event met bekende dj’s hier 

net zo op zijn plaats is als een internationale beurs, publieksevenement, 

bedrijfsevenement of sportevenement.

Ook zijn faciliteiten ruimschoots aanwezig, dus u bent van alle 

gemakken voorzien! De locatie is daarnaast uitstekend bereikbaar met 

de auto en het openbaar vervoer; het Centraal Station ligt op 

loopafstand en nabij de locatie liggen ruim 4.000 parkeerplaatsen.
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Van zakelijke 
     beurs tot spectaculair  

muziekevenement

BRABANTHALLEN ‘S-HERTOGENBOSCH
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Verrassend - dat is  een woord dat in E XP O G reater Amsterdam vaak 
valt. Deze exclus ieve locatie met een industriële uitstraling nabij 
S chiphol Airport en Amsterdam is  met een vloeroppervlakte van 24.000 
m2 geschikt voor alle soorten beurzen en evenementen. Het voorste 
gedeelte van de locatie is  uitermate geschikt voor congressen tot 350 
personen en tegelijkertijd gemakkelijk uit te breiden voor grotere groepen.

Unieke uitstraling
De onverwachtse rust tussen de bedrijvigheid van de R andstad en de 
opvallende architectuur laat het gebouw perfect samenvallen met het 
weelderige groen van het omliggende natuurgebied. Het verrassend 
groene karakter van de locatie kent daarnaast nog een noemenswaardig 
aspect: op het dak van E XP O G reater Amsterdam ligt maar liefst 26.000 
vierkante meter zonnepanelen. 

MULTIFUNCTIONEEL GROEN 
MIDDEN IN DE RANDSTAD

M²

FEITEN: 
 
R uim 24.000 m2 indoor
R uim 21.000 m2 outdoor 

50 tot 15.000 personen

4 grote hallen, 1 foyer,
1 auditorium en 5 subruimtes

Op minder dan 20 minuten van 
Amsterdam S chiphol Airport en het 
s tadscentrum van Amsterdam 

8.000 hotelkamers  binnen 10 

minuten

R uim 3.200 parkeerplaatsen

P erfect bereikbaar met openbaar 
vervoer. E lke 7 minuten stopt de 
bus voor de entree

Version 2021

RELATIES EXPO
GREATER AMSTERDAM

“Voor de IFTF is  E XP O G reater Amsterdam 

een heel goede locatie. De locatie bestaat 

voornamelijk uit glas  en dat is  goed voor de 

bloemen en het geeft ons  evenement de 

juis te uitstraling.”

IFTF

RELATIES EXPO
GREATER AMSTERDAM

“E XP O G reater Amsterdam is  een 

locatie met een goede ligging 

en uitzonderlijke s feer.”

S MTB

ONTDEK HET ZELF!

E rvaar de multifunctionele ruimte en de 

groene omgeving van 

E XP O G reater Amsterdam zelf. 

Wij laten u graag de locatie zien.

T. 088 9000 350
w. expogreateramsterdam.nl
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Afmetingen Opstelling

Ruimte Afmetingen l x b (m) Hoogte onderkant spant (m) Oppervlakte (m2) Theater

Hallen

Hal 1 144 x 48 7 6.434 

Hal 2 64 x 48 7 2.805  

Hal 3 176 x 48 7 8.205  

Hal 4 80 x 48 7 3.840  

Expo ruimten

E xpo ruimte 1 16 x 16 7 214 175

E xpo ruimte 2 16 x 16 7 256 200

Congresfaciliteiten

Foyer   1.200

Auditorium 403 350

S ubruimte 1 6 x 12,7 76  70

S ubruimte 2  6 x 12,7  76 70

S ubruimte 3 6 x 12,7 76 70

S ubruimte 4 7,3 x 7,7 56 40

S ubruimte 5 7,3 x 4,7 34 30

Overige ruimtes

B uitenterrein 21.046

Hal 4

Expo
Ruimte 2

Expo
Ruimte 1

Verhuurbaar

Hal 1Hal 2

Niet verhuurbaar

Auditorium
403 m²

6.434 m²2.805 m²

3.840 m²
Hal 3

8.205 m²

Foyer
1.200 m²

1234

5

FLEXIBILITEIT MÉT CAPACITEIT
E XP O G reater Amsterdam beschikt over 24.000 vierkante meter aan hallen die
zowel apart als  gekoppeld kunnen worden gebruikt. Hier binnen bepaalt de
organisator de inrichting geheel naar eigen wens . Verder is  er een auditorium
en verschillende subruimtes : hierdoor is  de locatie zeer geschikt voor congressen.
E n daarbij is  een beurs  in één van de hallen goed te combineren met een
congres  of productpresentatie.

De verschillende ruimtes  zijn eenvoudig aan te passen, dus  ook de organisator met
een kleinschalige bijeenkomst is  bij E XP O G reater Amsterdam goed op zijn plek.

Het grote buitenterrein van ruim 21.000 vierkante meter is  geschikt voor verschillende
doeleinden: van actief buitenprogramma tot leerzame breakoutsess ies  in het park.
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De natuurlijke lichtinval 
        voegt aan 

elke bijeenkomst 
            iets bijzonders toe  

EXPO GREATER AMSTERDAM
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De regio Zwolle heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de sterkste en meest dynamische 

groeiregio’s van Nederland. Het kloppend hart van de regio is de economisch bloeiende stad Zwolle, 

centraal gelegen en in een prachtige omgeving.

Zwolle heeft de ambitie om deze groei de komende jaren door te zetten. Deze inspirerende en 

groeiende regio biedt voor organisatoren optimale kansen om succesvolle live events te produceren. 

IJsselhallen Zwolle biedt hiervoor het juiste podium. De accommodatie leent zich uitstekend voor elk 

soort evenement. Met ruim 20.000 m2 vloer oppervlakte kunt u bij IJsselhallen Zwolle letterlijk alle 

kanten op. De hallen en zalen verschillen in grootte en bieden u de ruimte om uw evenement te laten 

groeien.

Onze dienstverlening stopt niet bij het leveren van de locatie. Wij bouwen graag bruggen met onze 

partners in de regio om een langdurige, succesvolle samenwerking te bewerkstelligen. Onze 

dienstverlening is nu eenmaal de sleutel tot een geslaagd evenement!

Onze dienstverlening is  
de sleutel tot uw succes! 

FEITEN: 
 
Flexibele indeling van uw beurs, 
van 1.000 m2 tot 20.000 m2

Van 100 tot 10.000 personen

6 flexibel te koppelen hallen  
en een bar en een restaurant

Op minder dan 40 minuten van 
Apeldoorn, Arnhem en Amersfoort

Uitstekend bereikbaar via A28 
vanuit alle windstreken 

Ruim 3.000 parkeerplaatsen

Perfect bereikbaar met openbaar 
vervoer. Op slechts 10 minuten 
loopafstand van Centraal Station 
Zwolle

Ontdek het 
zelf!

Ervaar de talloze mogelijkheden  

van IJsselhallen Zwolle.  

Wij delen graag onze ervaring 

en kennis over de regio met u.

T. 088 - 9000  350

relaties over 
IJsselhallen

“Zwolle zonder Dolle. Helemaal van 

toepassing op de IJsselhallen.  

Serieus, meedenkend en een 

uitstekende gastheer.”

Platenbeurs 

relaties over 
IJsselhallen

“Service gericht, klantvriendelijk, 

rustig en zeer hulpzaam personeel. 

De IJsselhallen Zwolle is het ideal 

locatie om een succes te maken van 

je evenement.”

Carp Zwolle
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Entree

Entree

Hoofdentree

Verhuurbaar Niet verhuurbaar

mogelijkheid tot groei
Doordat IJsselhallen Zwolle over 4 hallen en 2 zalen met de meest uiteenlopende 

afmetingen beschikt is vrijwel elke gewenste opzet denkbaar.  Hierdoor is het mogelijk 

om zowel een intiem concert als een groots festival te organiseren. 

Bij IJsselhallen Zwolle hebben organisatoren de mogelijkheid om klein te beginnen. Bij 

een succesvol concept kan eenvoudig worden uitgeweken naar een ander gedeelte van 

het complex zodat het verder kan groeien. Een mooi voorbeeld is de Handwerkbeurs die 

inmiddels is gegroeid van 1.000 naar 20.000 bezoekers.

IJsselhal
5.120 m²

Meerhal
1.558 m²

Hanzezaal
682 m²

Suyderseezaal
507 m²

Restaurant
588 m²

Aahal
6.039 m²

Diezehal
3.660 m²

IJsselbar
174 m²

Afmetingen Opstelling

Ruimte Afmetingen l x b (m) Vrije hoogte (m) Oppervlakte (m2) Theater

Hallen

IJsselhal 128 x 40 10,20 meter (midden v.d. hal) 5.120 4.500

Meerhal 41 x 38 9 1.558 1.600

Aahal 99 x 61 10,30 (midden v.d. hal) 6.039 600

Diezehal 60 x 61 10,30 (midden v.d. hal) 3.660 2.800

Overige ruimtes

Hanzezaal 31 x 22 5 682 625

Suyderseezaal 26 x 19,5 5 507 475

Restaurant 3,47 588 250

IJsselbar 13,46 x 12,93 4,04 174,03 40
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De locatie voor 

       succesvolle 
  live events

IJSSELHALLEN ZWOLLE
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onderdeel van Libéma            organiseren@mainstage.nl         mainstage.nl        � � � � � / Mainstage_NL

Brabant(s)

Als enig alternatief in het zuiden is dé entertain-

menthal waar iedereen met open armen wordt 

ontvangen. Ons Brabantse hart zorgt voor een 

saamhorige en betrokken sfeer waarbij we jullie 

meenemen naar een belevenis van hoog niveau.

Verbluffend

Met alle faciliteiten voorzien en een diver-

se programmering van artiesten uit de live 

entertainment- en muziekwereld laten we je 

verbluffen en verrassen. Bij ons krijg je meer 

dan je verwacht en dat geven wij je graag.

Entertainment

Let me entertain you. Dat is Mainstage. 

Bescheiden maar trots willen we jou de 

mooiste tijd laten beleven.

BACKSTAGE EN ZORG VOOR ARTIESTEN

Het ontvangst en verblijf van de gasten is belangrijk, dit geldt ook voor de 

artiesten en productie. Mainstage beschikt over de volgende faciliteiten:

�      Mobiele kleedkamers die dicht bij het podium zijn geplaatst, 

          waaronder 2 individuele kleedkamers en twee groepskleedkamers.

�      Backstage cateringmogelijkheden dicht bij de kleedkamers.

�      Laad- en losmogelijkheden dicht bij het podium.

HET ZUIDEN

VERDIENT

EEN PODIUM.

Je weet wat ze zeggen: Het leven is een feestje, je moet 

alleen zelf de slingers ophangen! En dat doen wij. We 

hangen ze op in alle kleuren en maten, voor wie er ook 

komt en het podium krijgt. We passen ons aan. We pakken 

uit. We pakken je in en pakken het moment. Van carnaval 

tot festival, van headbanger tot dinnershow. We pakken 

de kans om jou de mooiste tijd te laten beleven. En dat 

verdient een podium.

4.138m2 de enige entertainmenthal 
van Zuid-Nederland

+/- 3.100 zitplaatsen en
tot 6.000 staanplaatsen

Hoogte onderkant dak 17 meter

Nabij de A2, A59 en A65 en op een 
half uur rijden van Eindhoven Airport

Op slechts 10 minuten loopafstand 
van het station

Ruim 4.000 parkeerplaatsen 
+ elektrische oplaadpalen

Roldeuren van 4,4m hoog en 4,7m breed 
vrachtwagens kunnen eenvoudig de hal 
in- en uitrijden

MAIN FACTS:

P

Brabant(s) Verbluffend Entertainment

Als enig alternatief in het Zuiden is MAINSTAGE dé 

entertainmenthal waar iedereen met open armen 

wordt ontvangen. Ons Brabantse hart zorgt voor een 

saamhorige en betrokken sfeer waarbij we jullie 

meenemen naar een belevenis van hoog niveau.

Met alle faciliteiten voorzien en een diverse 

programmering van artiesten uit de Live-

entertainment- en muziekwereld laten we je 

verbluffen en verrassen. Bij ons krijg je meer dan je 

verwacht en dat geven wij je graag.

Let me entertain you. Dat is MAINSTAGE. 

Bescheiden maar trots willen we jou de mooiste 

tijd laten beleven.
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Mainstage is een moderne blackbox met 

een industrieel karakter. Het plafond en 

de wanden zijn volledig zwart en aan 3 

zijdes is Mainstage voorzien van zwart 

theaterdoek. Dit combineert perfect met 

de betonlook vloer. Door de standaard 

faciliteiten hoef alleen het podium en de 

techniek ingebracht te worden. 

ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN

De mobiele telescopische tribune en een modern 

vloersysteem maken de zaalopstelling flexibel. Van 

theater tot concert tot evenement en congres. De 

hoogte van 17 meter onderkant dak en de nieuwe 

evenementspanten zorgen voor bijna onbegrensde 

rigging mogelijkheden.

Bel: +31(0)73-6293200  of stuur een mailtje naar 

organiseren@mainstage.nl

DÉ ENTERTAINMENTHAL 
VAN HET ZUIDEN

Mainstage is dé entertainmenthal van het zuiden 

waar we alle faciliteiten hebben om verbluffende 

grootschalige live entertainment- en muziekshows 

een podium te geven. 

De nieuwe hal die zich aanpast aan haar verrassende 

programmering, geeft jong en oud het gevoel even helemaal 

in een andere wereld te zijn. Met onze no-nonsense mentaliteit 

en ons Brabantse hart, laten we die van jou sneller kloppen. En 

dat doen we graag.

Oude Engelenseweg 1 

5222 AA  ’s-Hertogenbosch

+31(0)73-6293200

ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN

AFMETINGEN OPSTELLING

 RUIMTE Afmeting LxB (m) Hoogte onderkant dak Oppervlakte (m2) Theater Staand

 Mainstage 72,3 x 58 17 4.138 3.072 6.000

         Mobiele tribune tot 1.056

         Vloerstoelen tot 2.016

 Foyer Mainstage* 5,1 1.494 2.000

* Uitbreiding van de Foyer is mogelijk. 

Afhankelijk van groepsgrootte, doelgroep, 

beschikbaarheid en wensen wordt de foyer 

met entree bepaald.

De 4 evenementenspanten in de buurt van het 

podium hebben een maximale belasting van 

200KN (20.000 kg) per spant. 

Beschikbaarheid van 2 verdeelkasten 

belastbaar tot 250A en 1 Powerlock kabelset 

van 400AUitbreiding mogelijk op aanvraag.

36 37



Alle faciliteiten in huis 
om verbluffende grootschalige 
              live entertainment- en 
muziekshows een podium te geven

MAINSTAGE ‘S-HERTOGENBOSCH
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Omnisport Apeldoorn behoort tot een van de meest aantrekkelijke 

evenementenlocaties in Midden-Nederland. In het imposante en multifunctionele 

complex beoefent de Nederlandse top hun sport.

Omnisport is echter meer dan alleen een sportaccommodatie. De zakelijke mogelijkheden  

maken Omnisport Apeldoorn extra bijzonder. Bij Omnisport Apeldoorn kun je namelijk 

business, sport én entertainment combineren! 

Naast een wielerbaan, topsporthaal, atletiekbaan zijn er ook diverse vergaderzalen en 

subruimtes beschikbaar. Hierdoor biedt Omnisport óók een unieke setting met de 

wow-factor en perfecte ambiance voor ál uw congressen en bijeenkomsten.

VERRASSEND VEEL OPTIES VOOR 
ZAKELIJKE EVENEMENTEN

Feiten: 
 

Klein of groot,  

11 tot 15.000 gasten

Volop parkeermogelijkheid,  

ruim 2.000 parkeerplaatsen

Met de A1 en A50 altijd een 
snelweg om de hoek

Op 5 minuten loopafstand van 

NS-station Apeldoorn De Maten

2 (top)sporthallen en  

9 vergaderzalen & subruimtes

Ruim 6.500 m2

Op minder dan 40 minuten rijden 

van Enschede, Den Bosch, Utrecht, 

Zwolle en de Duitse grens.

Topprestaties op 
zakelijk niveau

kom langs en 
ervaar het zelf

Proef de topsport sfeer en 
ervaar de unieke ambiance 

met de wow factor.

T. 088 - 9000 390

relaties over 
Omnisport

“Korte lijntjes met de eventmanagers 

die steeds hebben meegedacht. Mooie 

uitstraling, goede bewegwijzering en 

originele oplossing met de horeca in 

de pauze. De rondleiding na afloop is 

ook heel positief ontvangen door onze 

bezoekers.”

Cloud Energy Optimizer

relaties over 
Omnisport

“Omnisport en met name alle 

medewerkers zijn uitermate 

dienstverlenend en weten wat het 

is om klanten te “ontzorgen”. Altijd 

positief en oplossingsgericht. Hele 

fijne partij om mee te werken.”

Lowlands Throwdown
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Elke ruimte in de juiste ambiance
Met het middenterrein van de immense Wieler- en Atletiekhal met 5.000 vaste 

tribuneplaatsen biedt Omnisport Apeldoorn een unieke locatie voor zakelijke 

events. De accommodatie kent vele mogelijkheden op het gebied van aankleding, 

licht- en geluidstechniek en audiovisuele voorzieningen. Daardoor kan in elke 

ruimte de juiste stijl en ambiance gecreëerd worden.

BEGANE GROND EERSTE ETAGE

TWEEDE ETAGE DERDE ETAGE

Afmetingen Opstellingen

Ruimte Afmetingen l x b (m) Oppervlakte (m2) Theater Tribune Carré Staand

Begane grond

Wieler- Atletiekhal (WAH) 4.896 5.000

Wieler- Atletiekhal (middenterrein) 2.618 3.000 4.000

Topsporthal (TSH) 53 x 34 1.802 1.456 3.000

1e verdieping

Sportfoyer 638 300 300 (diner) 500

Balkon Sportfoyer WAH 216 100 100

A1.06 (Yagodin zaal) 8,5 x 5,5 46 30 15 (22) 46

A1.07 (Surplace zaal) 9 x 5,5 49 30 15 (22) 49

A1.08 (Spike zaal) 5,8 x 5,5 32 10 14 31

A1.07 + A1.08 14,8 x 5,5 78 50 31 (40) 80

2e verdieping

Promenade 597 400 600

A2.11 85,5

3e verdieping

Business Lounge 541 200 350

A3.15 4,8 x 6,4 31 20 12 (14) 31

A3.16 3,5 x 6,4 22 20 14 (18) 22

A3.17 3,6 x 6,4 23 20 14 (18) 22

Wieler-/atletiekhal
2.618 m²

Wieler-/atletiekhal
2.618 m²

Topsporthal
1.760 m²

Catacombe
1.155 m²

Wieler-/atletiekhal
2.618 m²

Topsporthal
1.760 m²

Topsporthal
1.760 m²

Promenade
597 m²

Business
lounge
541 m²

Topsporthal
1.760 m²

Sportfoyer
638 m²

VIP-terras

Wieler-/atletiekhal
2.618 m²
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OMNISPORT APELDOORN

TOPPRESTATIES 
OP ZAKELIJK NIVEAU
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FEITEN: 
 
Ruim 15.000 m2 indoor

Van 50 tot 15.000 personen

1 restaurant, 3 multifunctionele 
hallen, 1 foyer en 1 bioscoop

Op minder dan 40 minuten 
van Breda, Roosendaal en 
Antwerpen 

Pal naast de A58 en A256, op 
nog geen minuut van de snelweg 

Ruim 1.500 parkeerplaatsen

Op loopafstand van NS‑station 
Goes

6
ZEEËN VAN RUIMTE
In Zeeland is de frisse zeebries nooit ver weg, net zo min als de Zeeuwse 

nuchterheid. Deze facetten komen ook in Zeelandhallen Goes tot uiting: elk 

evenement wordt met een onbevangen blik bekeken, waarna alles uit de kast wordt 

getrokken om de locatie perfect te laten aansluiten bij het doel van het evenement. 

En met succes: deze multifunctionele evenementenlocatie heeft Zeeland als 

toplocatie voor beurzen, congressen en andere (publieks)evenementen weer echt 

op de kaart gezet. 

 

Veel beurzen en evenementen hebben de weg naar Goes inmiddels gevonden. 

De fraaie en representatieve entree, de moderne faciliteiten, het grote aantal 

vierkante meters en natuurlijk de goede aansluiting op Vlaanderen; allemaal 

redenen om voor Zeelandhallen Goes te kiezen. 

Proef de 
sfeer zelf

Kom zelf eens langs om 
de Zeeuwse nuchterheid, 

de flexibiliteit en de 
multifunctionele locatie 

te zien.

T. 088 - 9000  350

RELATIES 
ZEELANDHALLEN
“Ik geef een 9. Al met al een 

beurs die aansluit op het 
publiek uit de provincie, 

in een beursgebouw wat daar 
alom bekend is met een 
goede bereikbaarheid.”

STOFFENSPEKTAKEL

RELATIES 
ZEELANDHALLEN

“Dit jaar voor de 25e keer 
de Supercross in Goes 

georganiseerd. Een prima locatie 
en een fantastisch team van 
Libema maakte het voor ons 
mogelijk dat ons evenement 

vlekkeloos is verlopen.”

SUPERCROSS
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Entree

Foyer

Verhuurbaar Niet verhuurbaar

Noordzeehal
4.794 m2

Restaurant
593 m2

Westerscheldehal
5.477 m2

Oosterscheldehal
3.791 m2

Da Vinci
Cinema

VEELZIJDIG COMBINEREN
Zeelandhallen Goes beschikt over drie hallen die afzonderlijk of in 

combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden. Verder is er een 

ruim en sfeervol restaurant en een leisurecentrum met diverse 

faciliteiten. In totaal telt de locatie 15.000 vierkante meter 

vloeroppervlak, waarmee het één van de grootste evenementen‑

locaties in het zuidwestelijke deel van Nederland is. Door de ligging 

van Goes bereik je ook een groot deel van Vlaanderen.

In het leisurecentrum is DaVinci Cinema gevestigd, die zich perfect 

leent om een congres en/of productpresentatie te geven. Daarbij 

de mogelijkheid om met maximaal 40 personen te dineren. 

Uiteraard behoort een bezoekje aan één van de vele Zeeuwse 

trekspleisters er ook bij.

Afmetingen Opstelling

Ruimte Afmetingen l x b  (m)
Hoogte onderkant 

spant (m)
Oppervlakte (m2) Theater

Zeelandhallen

Foyer 45 x 12,3 410

Restaurant 27,2 x 21,7 593

Noordzeehal 81 x 59 10,1 4.794 5.200

Westerscheldehal 119,6 x 44,7 4,8 (6,6 tot nok) 5.477 3.600

Oosterscheldehal 104 x 40 4,8 (6,8 tot nok) 3.791 2.700

DaVinci

Foyer 19,5 x 12 234

Zaal 1, 2, 3 en 4 12 x 25 160 per zaal
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De grootste eventlocatie  
                  van Zeeland

  met volop ruimte      
           en flexibiliteit

ZEELANDHALLEN GOES
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event services

partners

Catering services 
Ons eigen horeca label biedt voor al uw gasten 

een op maat gemaakt assortiment aan hapjes en 

dranken aan. Complete buffetten, snelle snacks of 

een vier gangen menu. Ons cateringlabel is uw 

culinaire oplossing. Een team van culinaire 

experts gaat graag met u in gesprek om een menu 

op te stellen dat bij uw beurs of evenement en uw 

gasten past. Wij maken gebruik van duurzame 

producten, met een knipoog naar de regio.

De medewerkers van al onze locaties leveren 

met hun ervaring en specialisme een 

belangrijke bijdrage aan uw event. Libéma 

overhandigt u niet alleen de sleutel van 

de accommodatie, maar levert ook diverse 

diensten zoals elektra, wateraansluitingen, 

parkeerbegeleiding en EHBO’ers. Door de 

uniforme aanpak en samenwerking met 

innovatieve en professionele partners worden 

evenementen een gegarandeerd succes.

Libéma overhandigt u niet alleen de sleutel van 

de accommodatie, maar levert ook diverse extra 

diensten, zoals elektra, wateraansluitingen en ook 

parkeerbegeleiding en EHBO’ers. 

Door de uniforme aanpak en de samenwerking 

met innovatieve en professionele partners worden 

evenementen een gegarandeerd succes.

LIBÈMA SERVICES
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Geschenkpakketenbeurs – Autotron ’s-Hertogenbosch

“We worden geholpen bij de uitvoering van onze ideeën, de 

gemaakte afspraken worden goed nageleefd en de catering wordt 

goed geregeld. Kortom: alles verloopt naar wens.”  

Aircooled Winterfest – Autotron ’s-Hertogenbosch

“Wij geven de locatie een 9! Autotron ’s-Hertogenbosch is een fijne 

ploeg om mee te werken zowel in het voortraject als tijdens de 

beurs.”

KWPN Hengstenkeuring – Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

“Met Brabanthallen en haar medewerkers heb je altijd het gevoel 

dat je het evenement samen organiseert. Dat gevoel, de beleving 

van de medewerkers, is de grootste kracht van Brabanthallen 

‘s-Hertogenbosch!”

Margriet Winter Fair – Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

“Bij de Brabanthallen wordt er actief mee gedacht in opportunity’s. 

De Brabantse gastvrijheid die de Brabanthallen uitdraagt hebben 

wij als organisator, maar ook onze exposanten en onze bezoekers 

gevoeld.”

COOP – IJssehallen Zwolle

“Het fijne samenwerken met de IJsselhallen is perfect, eigenlijk kan 

je met gesloten ogen samenwerken en dat is natuurlijk TOP.”

DOC Kaas – IJsselhallen Zwolle

“Goede begeleiding voorafgaand en tijdens het evenement. 

Er wordt goed meegedacht: professioneel. Je merkt dat er veel 

ervaring is.”

Helicon – 1931 congrescentrum 

“Er werd meegedacht en flexibel omgegaan met onze wensen. We 

waren ook erg te spreken over de service, de horeca en het lekkere 

diner. De locatie is ook schitterend voor zo’n gelegenheid. Wij zijn 

enthousiast.”

UVW – 1931 congrescentrum 

“Het team van 1931 is naast professioneel, gedreven, deskundig en 

gastvrij ook een enorme ondersteuning geweest bij het opzetten 

van de twee grote dagen van het UWV Werkbedrijf. “Het was een 

genoegen om met jullie samente werken.”

SMTB – Expo Greater Amsterdam

“Expo Greater Amsterdam is een locatie met een goede ligging en 

uitzonderlijke sfeer.”

Promotor Mega Motortreffen – Expo Greater Amsterdam

“Expo Greater Amsterdam is een top locatie met unieke uitstraling 

voor een evenement in de Randstad die zeer goed bereikbaar is en 

bij veel bezoekers nog onbekend is.”

Rabobank – Omnisport Apeldoorn

“Je merkt dat men er alles aan doet om je een mooie beleving te 

geven. Tijdens het eerdere evenement zie je dat men flexibel is als 

er op het laatste moment nog iets gewijzigd moet worden. Men 

denkt mee en zoekt naar oplossingen.”

Lowlands Throwdown – Omnisport Apeldoorn 

“Omnisport en met name alle medewerkers zijn uitermate 

dienstverlenend en weten wat het is om klanten te “ontzorgen”. 

Altijd positief en oplossingsgericht. Hele fijne partij om mee te 

werken.”

Samen streven we 
naar een succes!
REFERENTIESLibéma

sinds 1982 
ORGANISEERT EN HUISVEST 
EVENEMENTEN SINDS 1982!

REFERENTIES

Wilt u een rondleiding op een van de locaties, 

heeft u plannen voor een evenement 

of wilt u gewoon eens met ons van gedachten wisselen?

 Neem dan contact met ons op, wij staan voor u klaar!
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