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De Maaspoort is de grootste theater- en congreslocatie
in Noord- en Midden-Limburg en staat in het hart van
Venlo én aan de Maas. Een toplocatie met drie theaterzalen, vier subzalen, vier foyers, twee restaurants en een
fantastisch dakterras.
De Maaspoort beschikt over alle faciliteiten en kennis
om vanuit de theaterzalen een online event te faciliteren. Dankzij een professioneel team van eventmanagers
en technici zorgen wij ervoor dat uw webinar of talkshow optimaal binnenkomt bij uw publiek! Interactie
verzorgen wij met behulp van ZOOM en andere tools
zodat participatie geen drempel wordt en het online publiek een extra dimensie toevoegt aan uw online event.
Voor het gemak hebben we standaardpakketten samengesteld. Natuurlijk denken wij graag met u mee en bieden
we ook maatwerk voor uw event. Met online of hybride
events blijven uw gasten verbonden en verrast!

Video impressie
Open locatiedag

Colofon
Redactie
Marie-Christine Adams
Vormgeving ontwerpbureau meneer DE WIT
Foto’s
Petra Lenssen, Selin Yildirim, René Snijder
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Leolux
Productpresentatie
Marketing Director Leolux: “Het was fijn dat wij ons
konden focussen op de inhoud. Ik wist dat De Maaspoort
een professionele organisatie is waarbij ik mij geen zorgen
hoefde te maken over de technische kant. Ook was het
erg fijn dat er zo snel geschakeld kon worden. Binnen een
week was het totale event geregeld. Onze meubels werden
perfect uitgelicht wat zorgde voor een super professionele
uitstraling.”

Hela zaal
Een uniek en imposant decor voor verschillende settings
De imposante theaterzaal leent zich perfect voor verschillende settings. Door de grootsheid van de zaal in
combinatie met het enorme scherm ontstaat een uniek
decor. Of het nu gaat om een presentatie, TV-opname,
awardshow, artistieke performance of vergadering dankzij
de aanwezige faciliteiten is de zaal flexibel te gebruiken.
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De zaal beschikt over 760 stoelen. In het geval van maatregelen liggen protocollen klaar en wordt publiek op de
juiste manier geplaceerd.

NLW Groep
Streaming evenement
Directeur NLW Groep: “De Maaspoort heeft er een
professionele TV/streaming studio bij, die ze combineert
met de bekende gastvrijheid van de organisatie. We werden
volledig ontzorgd, konden ons daardoor concentreren op
de inhoud van de stream en hoefden ons verder nergens
zorgen over te maken. Complimenten voor het inspringen
op deze marktbehoefte!”
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Zomerparkfeest
Online bijeenkomst
“De organisatie van het evenement stond als een huis.
Afstemming was goed en er werd goed meegedacht
over het concept.”

Frans Boermans zaal
Een multifunctioneel decor voor verschillende settings
De intieme Frans Boermans zaal leent zich perfect voor
online en hybride events. Door de flexibiliteit van de zaal
in combinatie met de technische faciliteiten ontstaat
een multifunctioneel decor. Of het nu gaat om een presentatie, TV-opname, webinar, optreden of vergadering
dankzij de aanwezige livestream-faciliteiten is een online
event snel en professioneel te regelen.
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De zaal beschikt over 355 stoelen. In het geval van maatregelen liggen protocollen klaar en wordt publiek op de
juiste manier geplaceerd.

Gemeente Venlo
Raadsvergaderingen
“Erg prettige samenwerking! Vanaf de aanvraag al een erg
prettige en professionele ervaring. De eventmanagers en
heren van de techniek denken met je mee en zijn enorm
behulpzaam en professioneel. Er zijn zoveel mogelijkheden
en er wordt met je meegedacht om de bijeenkomst of
vergadering goed te laten verlopen. Ook wordt er goed
rekening gehouden met de corona maatregelen.
De stream werkt perfect!”
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Stichting Stadscomité BBZ
L1 Boetezitting
“Zeer tevreden over de prettige en professionele samenwerking met de Maaspoort in z’n algemeenheid en met
de directeur, de eventmanager, catering en technische
crew in het bijzonder. Wat opviel was de correcte en alerte
manier van communiceren.”

Foyers
Een prachtig achtergronddecor
Is de theaterzaal te groot en bent u juist op zoek naar een
kleinere setting met een natuurlijk aanwezig decor, namelijk de achtergrond van de ruimte en het uitzicht? Dan
richten wij graag een foyer in voor uw opnames. Doordat
deze ruimtes allen grote ramen hebben heeft u automatisch een natuurlijke lichtinval en de Oude Markt of Maas
als prachtig achtergronddecor.

8

9

H Y B R I D E & O N L I N E E V E N T S | D E M A A S P O O R T | S H O R T M E E T I N G T H E AT E R Z A A L

ONZE EXPERTS & MEER BELEVING | DE MAASPOORT | HYBRIDE & ONLINE EVENTS

Onze experts
Gaan alle technische uitdagingen aan
Wij weten als geen ander hoe het is om een show te
draaien. We ondersteunen al jaren artiesten, sprekers
en bedrijven bij het realiseren van voorstellingen en
evenementen. Onze ervaren technici zijn expert in online
eventtechniek en regisseren op een professionele manier
uw online of hybride event. Als expert in de evenementen- en congreswereld heeft De Maaspoort een groot
netwerk qua artiesten, sprekers en decorleveranciers.
Zo helpen we bij het vinden van de beste dagvoorzitter,
spreker of entertainment.

Short meeting theaterzaal
Een prachtig achtergronddecor
Ook voor een korte meeting, bijeenkomst, college, videoclipopname of showprogramma kunt u terecht bij De Maaspoort
Theater & Events. Speciaal voor deze kortere meetings stellen onze creatieve eventmanagers een voordelige offerte op
maat samen. In beide theaterzalen worden de coronamaatregelen uiteraard opgevolgd en zullen wij u van A tot Z
begeleiden bij de realisatie van uw online of hybride event.
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Meer beleving
Tijdens uw evenement
Afhankelijk van het doel van uw bijeenkomst en het
publiek dat u verwacht kan het interessant zijn om een
fysiek element toe te voegen aan uw online event. Met
een borrelbox zorgt u ervoor dat het voor uw publiek
extra aantrekkelijk is om het online event bij te wonen.
De borrelboxen worden samengesteld en verzorgd door
onze bistro, Bistro de Luif. Uiteraard is het ook mogelijk
om de borrelbox te personaliseren of een speciaal item
toe te voegen. We denken graag mee om het publiek te
verrassen met iets speciaals.
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Online events | Pakketten

Basispakket

€ 2.250

Bent u op zoek naar een mogelijkheid om een symposium of presentatie te streamen?
Dan kiest u voor het basispakket. Wij zorgen er dan voor
dat uw event perfect in beeld gebracht wordt. Het decor
wordt uitgelicht in de door u gewenste (bedrijfs)kleuren.
Hiermee maakt u uw livestream sfeervol en herkenbaar
voor het publiek.
Een eventuele presentatie of foto’s worden op een groot
scherm als achtergrond weergeven. De spreker krijgt
voor zich een afkijkscherm zodat zijn of haar blik altijd
naar het publiek gericht kan blijven en tegelijkertijd duidelijk is welke beelden er getoond worden. We schakelen
tijdens het event naar het beste beeld op het juiste
moment. De ene keer bent u als spreker in beeld, de
andere keer is een belangrijk beeld uit uw presentatie
fullscreen in beeld.
Onze regisseur zorgt er in de regiekamer voor dat de
beelden op de perfecte manier weergegeven worden.
De regisseur schakelt actief mee en vertaalt uw boodschap naar het juiste beeld.

Uw boodschap kunt u vertellen achter een sprekersdesk
of u kiest er bijvoorbeeld voor om met 4 personen een
paneldiscussie te houden terwijl u op luxe barkrukken
zit. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat alles perfect verstaanbaar is dankzij professionele versterking. In dit
pakket zijn vier microfoons en een microfoon op de
sprekersdesk inbegrepen. Aan de hand van de door u
gewenste opstelling en voorkeuren bepalen we de beste
microfoonkeuze (headset, tafelmicrofoon of handheld
microfoon).
Als uw kijkers inloggen, er een pauze is of uw event is
afgelopen dan zorgen wij ervoor dat de kijkers naar een
prettige omgeving kijken. We zorgen voor achtergrondmuziek en een passend beeld. Indien u een voorkeur
heeft qua muziek, selecteren we de door u gewenste
playlist. Uw live stream is via een persoonlijke code live
te volgen op www.maaspoort.nl/livestream. Achteraf
is via een persoonlijke website uw live stream 30 dagen
terug te bekijken.
Natuurlijk snappen wij dat u langer na wilt genieten van
uw opname. Daarom bieden wij u deze ook nog aan op
USB stick. Tegen een meerprijs kunt ook meerdere USB
sticks afnemen. Informeer hiernaar bij de eventmanager.

Technische faciliteiten
• Livestream met 3 camera’s onder regie (max. 100 unieke IP adressen)
• Uitlichten met doekwarmers in gewenste kleur
• Presentatietechniek				
• Beamer
		

• Projectiescherm

		

• Laptop t.b.v. powerpoint

		

• Presenter

		

• Afkijkscherm met powerpoint (2 werkdagen van tevoren aanleveren).

•
•
•
•
•
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		 Kopie van powerpoint groot in beeld op streaming
4 microfoons (keuze uit tafelmodel, DPA, handheld of bedraad) 		
4 stoelen (keuze uit luxe barkruk of luxe stoel)
Sprekersdesk			
Aanvangs- en eindmuziek via Spotify
Inclusief 16 technische manuren
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Studiopakket

€ 4.250

Zoekt u een studiosetting met meer cameraposities? Dan kiest u voor het studiopakket.
Met dit pakket host u uw eigen talkshow. De belichting
is speciaal aangepast als studioverlichting. We creëren
een professionele studiosfeer door het licht lager in te
hangen met aan de zijkant een zwart doek dat in een
V-vorm hangt. Het decor wordt aangelicht in de door u
gewenste (bedrijfs)kleuren. Dankzij het ‘bewegend’ licht
in dit pakket is het mogelijk te starten met een kleine
lichtshow. De V-vorm komt uit in een projectiescherm
waar we de presentatie groot in beeld brengen.
Links en rechts in de richting van de camera’s staat een
afkijkscherm. Hier ziet u de beelden die op de achtergrond te zien zijn. U hoeft dus niet om te kijken en kijkt
altijd in de richting van de camera’s. We schakelen tijdens
het event naar het beste beeld op het juiste moment.
De ene keer bent u als spreker in beeld, de andere keer
is een belangrijk beeld uit uw presentatie fullscreen in
beeld.
Onze regisseur zorgt er in de regiekamer voor dat de
beelden op de perfecte manier weergegeven worden.
De regisseur schakelt actief mee en vertaalt uw boodschap naar het juiste beeld.

De 4e camera in dit studiopakket zorgt voor meer dynamiek zodat we op elk moment het perfecte plaatje in
beeld kunnen brengen. De speciale conferentietafel is
voorzien een led strip, waarbij u ook weer de (bedrijfs)
kleur kunt bepalen. De tafel is zo ontworpen dat u naar
keuze een of twee moderators kunt laten aanschuiven
met 4 vier tafelgasten. Aan de hand van de door u gewenste opstelling en voorkeuren bepalen we de beste
microfoon keuze. In talkshowsetting is dat meestal een
tafelmodel microfoon.
Als uw kijkers inloggen, er een pauze is of uw event is
afgelopen dan zorgen wij ervoor dat de kijkers naar een
prettige omgeving kijken. We zorgen voor achtergrondmuziek en een passend beeld. Indien u een voorkeur
heeft qua muziek, selecteren we de door u gewenste
playlist. Uw live stream is via een persoonlijke code live
te volgen op www.maaspoort.nl/livestream. Achteraf
is via een persoonlijke website uw live stream 30 dagen
terug te bekijken.
Natuurlijk snappen wij dat u langer na wilt genieten van
uw opname. Daarom bieden wij u deze ook nog aan op
USB stick. Tegen een meerprijs kunt ook meerdere USB
sticks afnemen. Informeer hiernaar bij de eventmanager.

Technische faciliteiten
Livestream met 3 camera’s onder regie (max. 100 unieke IP adressen)
4e stand alone camera			
Lichtplan voor studioverlichting met kleuren bijpassend bij bedrijfskleur(en)
Presentatietechniek		
• Beamer
• Projectiescherm
• Laptop t.b.v. powerpoint
• Presenter
• Kopie van powerpoint groot in beeld op streaming
• Conferentietafel met led strip in kleur bijpassend in bedrijfskleur
• Maximaal 6 luxe fauteuils
• 6 microfoons (keuze uit tafelmodel, DPA, handheld of bedraad) 		
• Aanvangst- en eindmuziek via Spotify

•
•
•
•

• Inclusief 41 technische manuren
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Extra’s
Interactie via Zoom

Meer extra’s
€ 650

Wilt u uw event interactief maken? Zodat u kunt communiceren met uw publiek? Dan is deze extra optie de
perfecte toevoeging op een van de bovenstaande pakketten. Met dit pakket ziet u uw publiek op de achtergrond in gallery-view. Mensen kunnen via Zoom indien
gewenst een poll invullen die u ons vooraf heeft aangeleverd. Ook kunt u gebruik maken van break-out
sessies. Uw gasten gaan dan in groepen uit elkaar om
bijvoorbeeld een thema te bespreken. Plenair kunnen
de uitkomsten dan met elkaar gedeeld worden door de
spreker op dat moment groot op het projectiescherm in
beeld te brengen.
Technische faciliteiten

• Technische materialen t.b.v. Zoom waaronder: Laptop
Omen, 4x DI, 2e afkijkscherm met Zoom,
vaste internetverbinding

• Het maken van een poll n.a.v. de door u aangeleverde

Interactieve chat

€200

Wilt u gebruik maken van de chatfunctie in zoom en wilt
u vragen direct kunnen behandelen tijdens uw event?
Dan is deze extra optie een goede toevoeging. U kunt
de vragen op een extra afkijkscherm lezen en live beantwoorden. De vragen beantwoorden in de chat is niet
mogelijk. Er zijn mogelijkheden om dit op een andere
manier te realiseren of vragen te kunnen filteren. Wij
adviseren graag wat het beste past bij uw wensen. U
ontvangt na afloop naast een opname van uw evenement ook de chatgegevens op USB-stick.
Technische faciliteiten

• Afkijkscherm chat
• Opslaan van chat en te ontvangen via e-mail of USB
• Antwoorden is mogelijk door de vragen uit de chat live
te behandelen (niet door terug te typen)

• Inclusief 2 technische manuren
		

Grafisch*

€625

Wilt u uw event grafisch compleet maken zoals een echte
tv-uitzending? Met dit pakket brengen wij de namen in
beeld van de persoon die aan het woord is. Daarnaast
wisselen we moeiteloos tussen video’s, bumpers, overgangen en het beeld in de studio. Dit zorgt voor een
aantrekkelijk en professioneel beeld, net zoals op TV.

Switch

€ 50

Met de switch kan verschillende content getoond worden op het projectiedoek in de zaal en in de stream/
zoom voor de kijkers. Bijvoorbeeld: op het projectiedoek wordt de Gallery view met deelnemers uit Zoom
getoond en in de stream/zoom zien kijkers de presentatie.
Afhankelijk van uw wensen en doelen adviseren we wel
of geen switch in te zetten.

Technische faciliteiten

• Speciale laptop t.b.v. namen in beeld
(2 werkdagen van tevoren namenlijst aanleveren
incl. foto t.b.v. herkenning van persoon vanuit
streamingsruimte)

• Speciale laptop t.b.v. instarten teasers/video’s
(2 werkdagen van tevoren aanleveren)

>100 deelnemers?

€ 125

Meer dan 100 unieke kijkers. Dan zijn er meer IP-adressen
nodig. Per 50 IP-adressen extra betaalt u € 125.

• Inclusief 10 technische manuren
*I.c.m. de optie interactieve chat is de totaalprijs € 600
voor grafisch & interactieve chat

vragen en antwoorden (2 werkdagen van tevoren
aanleveren)

• Het maken van break-out sessies n.a.v. het door u
ingevulde document (2 werkdagen van tevoren
aanleveren)

• Gallery view op de achtergrond, externe zoom spreker
groot op achtergrond geprojecteerd

• Kopie van powerpoint groot in beeld op zoom
• Inclusief 10 technische manuren		
Prijzen excl. btw
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Ballerina zaal

Koperen Kees zaal

Grime zaal

Première zaal

Frans Boermans zaal

Zalenoverzicht
Capaciteit overzicht
Zaal/ruimte

Naam

blok

theater

school

carré

u-vorm

Theaterzaal 1

Hela zaal

Max Carré

111

185

48

46

Theaterzaal 2

Frans Boermans zaal

Max Carré

100

190

48

40

Theaterzaal 3

Piet Kingma zaal

Max Carré

35

60

26

20

Vergaderruimte 1

Koperen Kees zaal

Max Carré

19

22

16

10

Vergaderruimte 2

Ballerina zaal

Max Carré

12

12

10

8

Vergaderruimte 3

Première zaal

5

x

x

x

x

Vergaderruimte 4

Grime zaal

6

8

8

x

x
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Tarieven per vergaderzaal
Zaalhuur vergaderzaal
1 dagdeel
€ 150 excl. btw
2 dagdelen € 220 excl. btw
3 dagdelen € 300 excl. btw

ochtend/middag/avond
ochtend & middag/middag & avond
gehele dag

Vergaderarrangementen zijn optioneel bij te boeken wanneer horeca toegestaan is.
Ochtend 8.30u tot 12.30u | Middag 13.30u tot 17.30u | Avond 17.30u tot 21.30u
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VERGADERARRANGEMENTEN | DE MAASPOORT | HYBRIDE & ONLINE EVENTS

Vergaderarrangementen
Voor in onze coronaproof vergaderzalen
4-uurs vergaderarrangement
€ 11 per persoon incl. btw, excl. zaalhuur

8-uurs vergaderarrangement met diner
€ 45 per persoon incl. btw, excl. zaalhuur

Een sfeervolle vergadering in De Maaspoort.
Inclusief:
• Gebruik self service corner met diverse
frisdranken, koffie, thee
• Zoete lekkernij
• Gebruik beamer of grootbeeldscherm
• Flip-over met schrijfgerei
• Schrijfpapier en pen
• Gereduceerd parkeertarief
• Optioneel: te combineren met lunch of diner

Een sfeervolle vergadering in De Maaspoort.
Inclusief:
• Gebruik self service corner met diverse
frisdranken, koffie, thee
• Zoete lekkernij
• Gebruik beamer of grootbeeldscherm
• Flip-over met schrijfgerei
• Schrijfpapier en pen
• Vergaderbreak bestaande uit een mueslireep
en handfruit
• Twee-gangen diner bestaande uit soep +
hoofgerecht of hoofdgerecht + dessert
• Gereduceerd parkeertarief

8-uurs vergaderarrangement met lunch
€ 30,50 per persoon incl. btw, excl. zaalhuur

Coronaproof events
De Maaspoort beschikt over grote coronaproof geschikte ruimtes
De Maaspoort beschikt over vier vergaderzalen en drie
theaterzalen, variërend in capaciteit van 5 tot 190 personen. Hierdoor is er altijd een geschikte zaal voor uw vergadering, presentatie, brainstormsessie of bijeenkomst.
Alle vergaderzalen zijn sfeervol ingericht, voorzien van
daglicht en beschikken over de modernste presentatietechnieken.
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Het Coronaproof organiseren van een vergadering,
repetitie of andere bijeenkomst is geen enkel probleem.
Onze eventmanagers zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Dankzij de diverse
ruimtes en creativiteit vinden we altijd een geschikte
setting.

Een sfeervolle vergadering in De Maaspoort.
Inclusief:
• Gebruik self service corner met diverse
frisdranken, koffie, thee
• Zoete lekkernij
• Gebruik beamer of grootbeeldscherm
• Flip-over met schrijfgerei
• Schrijfpapier en pen
• Vergaderbreak bestaande uit een mueslireep
en handfruit
• Lunch in een nader te bepalen ruimte bestaande
uit: assortiment luxe sandwiches, focaccia’s en 		
wraps
• Gereduceerd parkeertarief

12-uurs vergaderarrangement met lunch
& diner
€ 63 per persoon incl. btw, excl. zaalhuur
Een sfeervolle vergadering in De Maaspoort.
Inclusief:
• Gebruik self service corner met diverse
frisdranken, koffie, thee
• Zoete lekkernij
• Gebruik beamer of grootbeeldscherm
• Flip-over met schrijfgerei
• Schrijfpapier en pen
• Vergaderbreak bestaande uit een mueslireep
en handfruit
• Lunch in een nader te bepalen ruimte bestaande
uit: assortiment luxe sandwiches, focaccia’s en 		
wraps
• Twee-gangen diner bestaande uit soep +
hoofgerecht of hoofdgerecht + dessert
• Gereduceerd parkeertarief
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Ligging en
bereikbaarheid

Overnachten?
Theaterhotel Venlo ligt in De Maaspoort en is een hotel
met een vier-sterrenclassificatie. Theaterhotel Venlo heeft
42 kamers in verschillende klassen (comfort, superior
en suite). Sfeer en comfort staan voorop. We beloven
een heerlijke beleving in de geweldige bedden en mooie
kamers.

Auto
De Maaspoort ligt in hartje Venlo, en is goed bereikbaar
met de auto. Parkeergarage Q-park Maasboulevard ligt
praktisch onder het theater. We raden daarnaast de
volgende parkeergelegenheden aan:
• Q-park Maasboulevard (Prinsessesingel 5)
2 minuten lopen
• Q-park Maaswaard (Professor Gelissensingel)
8 minuten lopen
• Roermonse Poort (Prinsessensingel 28)
5 minuten lopen
• Nolensplein (Monseigneur Nolensplein 50)
5 minuten lopen
• Arsenaal (Nassaustraat 59)
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Openbaar vervoer
De Maaspoort is lopend bereikbaar vanaf centraal station
Venlo. Vertrek op het Stationsplein in noordwestelijke
richting. Neem op de rotonde de derde afslag naar Keulsepoort en ga rechtdoor op de Parade. Vervolg de weg
en ga linksaf naar de Klaasstraat. Sla dan rechtsaf naar
de Vleesstraat en sla linksaf op de Markt naar de Oude
markt. De Maaspoort bevindt zich vervolgens aan je
rechterzijde.

Interesse?
Evenementen zijn en blijven maatwerk zowel live, online
als hybride. Daarom gaan we graag in gesprek om de
mogelijkheden te bespreken. Dat kan live met inachtneming van de RIVM-richtlijnen of via een video-call.
Veronique Haenen-Schmitz

Michelle Jaspers

Eventmanager
077 320 72 20
v.schmitz@maaspoort.nl

Eventmanager
077 320 72 19
m.jaspers@maaspoort.nl
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Samen mensen
inspireren, prikkelen en vermaken
Wij geloven dat magische momenten iemands leven verrijken.
Momenten waarin mensen samen mooie herinneringen maken, die telkens kunnen
worden herbeleefd, en zo kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.
We verwelkomen onze gasten in warmte en sfeer, zoals in ons eigen huis.
Verbinden publiek, artiesten en vele andere mensen. Tonen lef, creativiteit en echtheid.
Wij voelen en gedragen ons als één grote familie.
In en rond het mooiste theater van Nederland leveren wij belevingen van
hoge kwaliteit, en verrassen en verzorgen we onze gasten. De Maaspoort staat voor
samen mensen inspireren, prikkelen en vermaken.
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