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Theater de Maaspoort biedt naast een divers theateraanbod ook een 
uitstekende accommodatie voor zakelijke evenementen. Van symposium 
tot jubileum, van personeelsfeest tot productpresentatie. Met de uitgebreide 
professionele theaterfaciliteiten en ervaring geven we uw evenement net 
even dat bijzondere, ongewone en theatrale waardoor uw gasten het niet 
snel zullen vergeten.

ligging
Midden in het centrum van Venlo aan de Maas ligt het volledig gereno-
veerde Theater de Maaspoort. Het theater is goed bereikbaar met auto 
en openbaar vervoer. Binnen enkele minuten bereikt u de snelweg welke 
u binnen 30 minuten naar Roermond, Eindhoven en Krefeld en binnen 
40 minuten naar Düsseldorf en Nijmegen leidt. Het treinstation ligt op 
loopafstand. 

pArKeergelegenHeid
De parkeergarages Roermondse Poort en Maasboulevard liggen op 
loopafstand. 

vergAderen in een verrAssende omgeving
Theater de Maaspoort leent zich uitstekend als decor voor zakelijke 
bijeenkomsten en vergaderingen. Naast een grote theaterzaal (750 gasten) 
en een kleine theaterzaal (225 gasten) beschikt het theater over een viertal 
kleinere zalen voor bijeenkomsten van 10 tot 60 personen. Ruimtes die in 
combinatie met elkaar te gebruiken zijn en zo een inspirerende en verrassende 
vergaderlocatie bieden in het hart van Venlo.

reFerenTie
vivienne curvers | projectmanager ncce congres namens venlo partners

‘Op 30 mei 2011 was de gemeente Venlo gastheer voor het jaarlijkse Nationale Congres 

Citymarketing en Evenementen. Ongeveer 200 citymarketeers werden in de Maaspoort 

ontvangen en zijn tijdens de dag fantastisch goed verzorgd. Bekwame medewerkers, korte 

communicatielijnen en een prettige omgevingen zorgden ervoor dat de congresdeelnemers 

Venlo en de Maaspoort zeer goed hebben beoordeeld. Bedankt voor de goede zorgen!’

direcT conTAcT meT THeATerlieFHeBBers 
Én BedriJven
De theaterbrochure is een hoogwaardige full colour brochure met 
informatie over alle theatervoorstellingen van Theater de Maaspoort. 
In een oplage van ruim 10.000 stuks krijgen theaterliefhebbers en 
bedrijven de brochure toegezonden. Daarnaast kan de brochure 
gratis worden aangevraagd bij Theater de Maaspoort en ligt hij 
op goedbezochte plaatsen in Noord- en Midden Limburg zoals de 
VVV-kantoren, bibliotheken, dokter- en tandartspraktijken, culturele 
instellingen en stadskantoren. De brochure wordt goed gelezen en 
90% van onze theaterbezoekers geeft aan dat de informatie uit de 
theaterbrochure doorslaggevend is bij hun keuze van de te bezoeken 
voorstellingen.

AdverTenTieTArieven
• 1/1 full colour pagina staand (270 x 230 mm)  €  1.975,-
• 1/2 full colour pagina liggend (120 x 210 mm) €  1.125,-
• 1/4 full colour pagina staand (120 x 100 mm) €	 575,-
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voor een geslAAgde Avond uiT meT uw relATies!

The 

Peking acrobaTs
Theater de Maaspoort is een inspirerende ontmoetingsplaats voor bedrijven, 
overheid en instellingen uit stad en regio. Met Theater & Zaken zet de Maaspoort 
zich actief in om de krachten binnen de stad te verbinden en te benutten. Met 
een breed en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod levert het theater een 
belangrijke bijdrage aan het woon- en leefklimaat en het imago van de regio. 
Als zakelijk partner onderkent u dit belang en draagt u de regionale ambities 
en het culturele aanbod een warm hart toe. 
Als Theater & Zakenrelatie verbindt u uw naam aan Theater de Maaspoort. 
We bieden u uitgebreide presentatiemogelijkheden om uw bedrijf in en 
rondom het theater onder de aandacht van een breed publiek te brengen. 
Bovendien laat ons vakkundige team uw eigen gezelschap graag cultureel 
en culinair genieten! 

Hele Avond culTureel en culinAir genieTen!
Als Theater & Zakenrelatie bent u verzekerd van een tot in de puntjes verzorgde 
theateravond. Geniet met uw relaties of medewerkers van eersterangs plaatsen 
bij de door u uitgekozen voorstelling(en), een heerlijk diner vooraf en diverse 
drankjes in de pauze en na afloop.

lid THeATer & ZAKen
U wordt lid van Theater & Zaken voor € 2.750,- per theaterseizoen. Hiervoor 
ontvangt u onderstaand pakket. Wilt u graag meer kaarten of een grotere 
advertentie, dat kan, wij stellen ook pakketten op maat samen.
• 20 eersterangs toegangskaarten voor de door u uitgekozen voorstelling(en)  
 voorafgegaan door een theaterdiner in Brasserie Pollux.
• Een drankje in de pauze in de foyer.
• Twee drankjes na afloop van de voorstelling in Brasserie Pollux.
• Gratis parkeren in parkeergarage Roermondse Poort.
• Gratis garderobe.
• 4 toegangskaarten voor de volledig verzorgde relatieavond.
• 1/4 pagina advertentie (full colour) in de theaterbrochure.
• Naamsvermelding op de website, de theaterschermen en tijdens de relatieavond. 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

reFerenTie
rogér vromans | Account manager bij Ars grafisch

‘Wij zijn al enige jaren lid van Theater & Zaken van Theater de Maaspoort. Wij gebruiken dit 

zelf om klanten te trakteren op een avondje uit. Lekker eerst wat eten en daarna een mooie 

musical of bijvoorbeeld lachen met cabaret. Wij merken dat de klant dit enorm waardeert en 

voor ons is dit een erg goede gelegenheid de klant beter te leren kennen omdat er eens over 

iets anders gesproken wordt dan werk. Je leert de klant op een informele manier beter 

kennen en dit is goed voor de binding met elkaar. Zaken doen is vooral toch ook een 

stuk gunnen naar elkaar toe en de gunfactor komt bij ons op een veel hoger level te 

liggen bij de klanten die wij tot nu toe hebben mogen verwelkomen. Wat tevens prettig is, 

is dat je altijd de 1e keus uit de voorstellingen hebt en dus altijd goede plaatsen hebt. 

De klant kun je dus een TOP – avondje uit garanderen.’

‘Verbluffende acrobatenshow... 
enthousiasme, ongeloof en rillingen... 
absolute topvoorstelling’ 

Dagblad van het Noorden

relATieAvond 2012-2013

The Peking Acrobats voeren onbevreesde manoevres uit op een precair geplaatse pagode van stoelen, ze zijn 
expert op het dunne draad, ze fietsen met verbazingwekkende evenwichtskunsten: het zijn meesters van de 
geraffineerde acrobatiek. Al meer dan twintig jaar zijn The Peking Acrobats in de Verenigde Staten te zien, nu 
maken ze de oversteek naar Nederland om de Chinese acrobatiek in volle glorie te tonen.

The Peking Acrobats hebben een indrukwekkende reputatie, de acrobaten traden op in ontelbare tv shows, 
avond aan avond verbazen ze het publiek met hun bijzondere kunsten. Als kroon op hun jarenlange werk in 
Amerika werd een van de leden uitgekozen voor een van de hoofdrollen (Shabao Qin speelt Yen) in de films 
Ocean’s 11, Ocean’s 12 en Ocean’s 13. Tijdens de premiere van Ocean’s 13 in juni 2007 mochten The Peking Acrobats 
optreden voor grote sterren als Al Pacino, George Clooney, Brad Pitt en Matt Damon.

De term onbevreesd zou de talenten van de leden van de groep geen recht doen. ‘Ongelofelijk’ is te zwak om 
hun voorstellingen te omschrijven.
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