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De magie
van het theater
Op zoek naar een locatie voor uw congres of beurs?
Organiseert u een personeelsfeest of bedrijfsborrel?
U wilt natuurlijk uw gasten van alle gemakken voorzien:
centrale ligging, voldoende parkeergelegenheid en goed
eten. Flint heeft als theater net dat beetje extra te bieden;
alle technische en cateringfaciliteiten zijn al aanwezig.
En met onze ruime ervaring in het organiseren van
evenementen betekent dat: minder zorgen voor u!
De klassieke Rabobank Theaterzaal en de industriële
AFASzaal beschikken over alle moderne technische
faciliteiten met professionele ondersteuning. Naast deze
grote zalen heeft Flint ook kleinere, intieme ruimtes met elk
een eigen unieke uitstraling en sfeer.
U kunt kiezen voor een volledig theatrale presentatie van
uw evenement of juist strak en zakelijk. We hebben alle
faciliteiten in huis om de zalen moeiteloos om te toveren in
de door u gewenste sfeer.
Flint ademt theater en dat is precies wat we uw evenement
willen meegeven.

‘’Omdat Flint een theater is, zijn er
mogelijkheden te over. Je organisatie
krijgt een uniek karakter en onderscheidt
zich van andere evenementen. In de
voorbereiding word je ontvangen door een
evenementencoördinator, de horecamanger
en de verantwoordelijke voor de techniek.
Jouw evenement wordt daarmee serieus
genomen. Het geeft een vertrouwd gevoel en
zorgt ervoor dat het evenement vlekkeloos
verloop’’.

Xcellent, Martin van der Eijk

De afdeling Evenementen & Congressen is verantwoordelijk
voor alle zakelijke evenementen in Flint.
In nauwe samenwerking met de afdelingen Techniek en
Horeca zorgen wij dat uw bijeenkomst een succes wordt! We
werken persoonlijk met u samen en zorgen daarom voor één
contactpersoon gedurende het hele traject.
Heeft u vragen? Karin, Maaike, Suzanne en Tessa denken
graag met u mee. Samen zetten we een geslaagd evenement
neer.
Neem vrijblijvend contact op:
033 – 4 229 230
evenementen@flint.nl

www.flint.nl/rabobanktheaterzaal

Ideaal zicht op uw presentatie
Inspireer of verras uw publiek. In
de intieme setting van onze warme
Rabobank Theaterzaal komen
presentaties het beste tot zijn recht.
De maximale zaalcapaciteit
in theateropstelling bedraagt 800
personen.

Theatertechniek
Het succes van uw evenement staat
of valt met de kwaliteit van licht,
geluid en visuele apparatuur. Als gast
van Flint hoeft u zich geen zorgen
te maken. Met de aanwezigheid van
onze ervaren theatertechnici krijgt
uw productie of evenement optimale
ondersteuning. Wij adviseren u
zo nodig ook over decorbouw en
zaalinrichting.

Dineren of receptie
op het toneel
Wanneer heeft u voor het laatst
op een podium gedineerd? Of een
receptie gegeven in het decor van
een theaterzaal? Beleef deze unieke
ervaring samen met uw relaties in
onze Rabobank Theaterzaal. Op het
toneel is ruimte voor 100 (diner) tot
maximaal 400 (receptie) gasten.

Parallelsessies
Wilt u buiten de grote zaal – parallel
aan het hoofdprogramma – kleinere
sessies aanbieden, dan is daar
alle ruimte voor. Bijvoorbeeld in
onze gezellige artiestenfoyer
in ‘huiskamersfeer’. Ideaal voor
workshops. Flint beschikt over
diverse subzalen en foyers.
Aan u de keuze!

www.flint.nl/afaszaal

Iedere dag anders
Always dressed for the occasion: de
betoverende AFASzaal verandert
bijna dagelijks van vorm en functie.
De industriële stijlelementen
geven deze zaal een eigentijds
karakter. De multifunctionele zaal
is zeer geschikt voor feesten en
evenementen binnen uiteenlopende
thema’s. Een paar voorbeelden:
•
•
•
•
•

Netwerkbeurs met
spetterende afterparty
Grootschalig presentaties, beurzen
en een informatiemarkt laten
zich uitstekend vormgeven in de
multifunctionele AFASzaal. En
na afloop? Wat dacht u van een
bruisend concert, heerlijk diner of
gezellige netwerkborrel?

Congresopstelling vanaf 100
personen
Theateropstelling maximaal 825
personen
Feest tot 1300 personen
Lagerhuisopstelling met tribune,
400 personen
Sitting down dinner tot 400
personen

Praktische congreslocatie
Dankzij de flexibele mogelijkheden
van deze zaal maakt u een
belevenis van uw congres.
Zo kan de zaalindeling na uw
jaarpresentatie in een handomdraai
worden omgetoverd in de volgende
gelegenheid, zoals een walking
dinner, workshop of spetterend
slotfeest.

Vergaderarrangement
Vergaderen in een theater blijft iets
bijzonders. Onze vergaderruimtes
zijn geschikt voor groepen tussen
de 20 en 100 personen en van alle
faciliteiten voorzien.
Voor welke culinaire opties,
activiteiten of daginvulling u ook
kiest… wij staan garant voor een
perfecte organisatie waarnaar u
zelf geen omkijken heeft.

Deze sfeervolle ruimtes kunnen
in combinatie met de Rabobank
Theaterzaal of de AFASzaal
worden geboekt, maar zijn ook
afzonderlijk te reserveren voor
kleinere bijeenkomsten.

Pure ingrediënten
en verrassende gerechten
Een gezonde lunch, een luxe diner of
uitgebreide borrel? Chef-kok Michelle
is uw gastvrouw en kookt de sterren
van de hemel.
Gaat u voor ons ‘bewuste’ menu,
wat staat voor verantwoord en
gezond? Of past ‘comfort’ meer bij
uw evenement, een gevarieerd menu
waar iedere bezoeker blij van wordt?
Charmante details in het interieur
van TREK theaterkeuken & café
verklappen de theatergeschiedenis
van het gebouw: handtekeningen
op het plafond en duizenden
touwen als decoratie, waaraan
vroeger de decors van o.a. André
van Duin en Jos Brink op het toneel
werden gehesen.

Horecamanager Robert denkt graag
mee over de culinaire invulling en
kan het thema van uw bijeenkomst
doorvoeren in het menu. We horen
graag uw wensen en maken een
passend voorstel op maat.
•

•

•
In het hart van Flint vindt u
ons eigen restaurant TREK
theaterkeuken & café. TREK staat
garant voor verrassende gerechten
die bereid worden in de open
keuken van het smaakvol ingerichte
restaurant.

Tijdens de borrel presenteren
we u verrassende hapjes op de
theaterplanken
Met de smoker op het terras
bereiden wij smakelijke BBQgerechten voor uw gasten
Leveranciers uit de omgeving
garanderen u de beste
ingrediënten
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• Multifunctionele
ruimtes in elke sfeer
• Eén contactpersoon
• Centraler kan niet
• Klein of groot
publiek
• Flexibel in te
richten
• Compleet verzorgd
Theaterarrangement
Na een intensieve vergadering even de zinnen
verzetten? Flint biedt diverse mogelijkheden om uw
vergaderarrangement te combineren met een borrel,
diner of theatervoorstelling.

Stel uw eigen arrangement samen
Het is ook mogelijk om zelf of met ons een programma
samen te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een rondleiding
door Flint vooraf of combineer een voorstellingsavond
met een kook- of techniekworkshop. Laat ons weten wat
uw wensen zijn en wij presenteren u een arrangement
op maat.

• Eigen horeca
• Technische
faciliteiten en
ondersteuning
in huis

Uw contactpersonen
Suzanne Bakker
Maaike Boersma
Tessa Harkema
Karin klein Wassink

T. 033 - 4 229 230
E. evenementen@flint.nl
www.flint.nl/evenementen
Adres
Coninckstraat 60
3811 WK Amersfoort

