
EVENEMENTEN
1.350M² 
EXPOSITIE OPPERVLAKTE
 

100-1.000 
GASTEN
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FEITEN EN
CIJFERS

ZUIVERINGSHAL
WESTERGASTERREIN

CREËER JE EIGEN 
UITZONDERLIJKE 

OP MAAT 
GEMAAKTE 
EVENT
EEN MULTIMEDIA-
UITRUSTING DIE 

WERELDWIJD 
UNIEK IS
3.800 M2

PROJECTIEOPPERVLAKTE 
(WANDEN & VLOER)  

MEER DAN

100 VIDEO-
PROJECTOREN 
EN EEN RUIMTELIJK 
GELUIDSSYSTEEM



INTRODUCTIE
Fabrique des Lumières, gecreëerd door Culturespaces, 
is een digitaal kunstcentrum in de Zuiveringshal van de 
Amsterdamse Westergasfabriek. Door geavanceerde 
technologie met lichtprojecties en muziek biedt Fabrique des 
Lumières immersieve exposities van klassieke, moderne en 
hedendaagse kunstenaars. In ons 19e-eeuwse historische 
gebouw wordt geprojecteerd op alle oppervlakken van de 
muren en vloeren, waardoor het een volledige zintuiglijke 
ervaring wordt.

Met behulp van innovatieve en zeer geavanceerde technische 
apparatuur biedt Fabrique des Lumières de perfecte 
voorzieningen voor op maat gemaakte evenementen met 
uw presentatie, logo of product(en) in een indrukwekkende 
omgeving en aangepast aan uw smaak en gewenste sfeer. 
De ruimtes bieden plaats aan maximaal 1.000 personen voor 
vergaderingen, diners, (mode)shows, productlanceringen 
of bedrijfspresentaties. Opmerking: de Hal kan in drie delen 
worden gesplitst, zodat u meerdere programmaonderdelen in 
hetzelfde gebouw kunt laten plaatsvinden.

ACHTERGROND VAN DE ZUIVERINGSHAL 
Makkelijk te bereiken met verschillende vervoersmiddelen, 
Westergasfabriek ligt aan de westkant van Amsterdam, een 
steenworp afstand van het centrum, het centraal station en de 
A10. In 1883 gebouwd door de Britse Imperial Continental 
Gas Association om de straten van de stad te verlichten. 
De unieke locatie van 4 hectaren is de grootste kolengestookte 
gasfabriek van Nederland. In de Zuiveringshal werd het gas 
gezuiverd in grote ketels met zand en chemicaliën. Na de 
sluiting van de fabriek eind jaren zestig bleef het terrein 
ongebruikt. Sinds 2003 verlicht het industriële monument de 
stad opnieuw als een centrum voor kunst, cultuur en horeca.
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PRIVÉ-EVENEMENTEN
Fabrique des Lumières kan worden gereserveerd voor uw 
evenement buiten de reguliere openingstijden.

COCKTAILPARTY’S EN DINERS
•  Al onze ruimtes kunnen worden gereserveerd voor cocktail-

party’s, recepties en diners. De service omvat de verhuur-
bare ruimtes en de projectie van een van onze huidige 
immersieve exposities (totale duur: ongeveer 50 minuten).

•  De cateraar en andere dienstverleners zijn extra en 
moeten worden gekozen uit de lijst van goedgekeurde 
dienstverleners.

PROFESSIONELE EVENEMENTEN
•  Bedrijfsevenementen: de indeling van de ruimtes en 

de technische uitrusting ter plaatse (geïntegreerde 
videoprojectoren en geluidsinstallatie) maken van 
Fabrique des Lumières de ideale locatie om een 
avondevenement te organiseren waarbij een kennismaking 
met kunstgeschiedenis wordt gecombineerd met de 
presentatie van uw op maat gemaakte projecties.

•  Bedrijfspresentaties: de Hal met de Mezzanine is een 
ideale ruimte voor uw toespraak of presentatie die kan 
worden ingericht in een impactvolle setting van uw keuze.

•  Productlanceringen of shows: het negentiende-eeuwse 
industriële decor van de locatie vormt een unieke setting 
voor uw evenement. U kunt de ruimtes van Fabrique 
gebruiken om uw afbeeldingen, logo’s en video’s te 
projecteren en uw product(en) of collectie(s) in een 
indrukwekkende omgeving te presenteren.

Andere mogelijkheden voor evenementen kunnen worden 
besproken met ons evenemententeam. Neem contact op via 
de vermelde contactgegevens op pagina 10.

EEN GROOT AANTAL OPTIES OM UW EVENEMENT 
TE PERSONALISEREN
Onze state-of-the-art projectieapparatuur maakt het mogelijk 
om uw beeldmateriaal te projecteren volgens de vereisten van 
uw evenement. U kunt kiezen uit:
•  het originele decor, met fraaie verlichtingsopties die de 

architectuur van de zaal versterken.
•  de vertoning van de huidige immersieve exposities: bied uw 

gasten een uitzonderlijke reis naar de kern van de kunst. 
Meesterwerken van de meest gevierde kunstenaars worden 
voor uw ogen tot leven gebracht, begeleid door muziek.

•  een digitale catalogus van stilstaande of bewegende 
beelden om de gewenste sfeer te creëren voor uw 
evenement.

•  een gepersonaliseerde sfeer: projecteer een video, logo of 
presentatie op de muren van Fabrique des Lumières.

•  Onze erkende dienstverleners staan tot uw beschikking 
om u te helpen volledig gepersonaliseerde projecties te 
ontwerpen: de creatie van een synopsis, scenografie of 
animatie van uw media (foto’s, logo’s, video’s, enz.), de 
soundtrack en de volledige integratie van uw project in 
onze multimedia-apparatuur.

PRIVÉBEZOEKEN
•  Ontbijtsessie: bied uw gasten ’s morgens van 7 tot 9 uur 

een privébezoek aan de huidige exposities.
•  Continentaal ontbijt met gebak, thee, koffie en vruchtensap 

kan geserveerd worden tot maximaal 100 gasten.
•  Privé museumbezoek: bied uw gasten s’ avonds van 
 18 tot 20 uur een privébezoek aan de huidige exposities.
•  Een optioneel service van een drankje en hapje is mogelijk 

tot maximaal 100 gasten.

Neem contact met ons op voor meer informatie over 
bovenstaande opties en de prijslijst. 



EVENEMENTENRUIMTES

HAL  STUDIO
•  Oppervlakte 1.230 m2 • Oppervlakte 110 m2

•  Lengte 67 m •  Lengte 13 m
•  Breedte 18 m  •  Breedte 8 m
•  Hoogte 17 m •  Hoogte 5,4 m

CAPACITEIT – HAL CAPACITEIT – STUDIO

PLATTEGROND VAN DE RUIMTES

Receptie opstelling 
1.000 gasten

Video-
opnames

Theater opstelling
300 gasten

Product-
plaatsing

Diner opstelling
500 gasten

Expositie-
ruimte
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Pazzanistraat 37, 1014 DB Amsterdam 
T: +31 (0)6 1007 7527 
E: locatiehuur@fabrique-lumieres.com 
www.fabrique-lumieres.com 
#fabriquedeslumieres 

OPENINGSTIJDEN 
Maandag - Donderdag 9.30 - 17.00
Vrijdag & Zaterdag 9.30 - 21.00
Zondag 9.30 - 18.00
(Evenementen zijn mogelijk buiten deze openingstijden)

TOEGANKELIJKHEID 
Fabrique des Lumières is centraal gelegen en goed bereikbaar 
met diverse vervoersmiddelen van fiets tot openbaar vervoer of 
eigen auto. Onze locatie is gelegen op het Westergasterrein in 
het Westerpark, een autovrije omgeving.

Neem contact met ons op voor meer informatie over afzetten 
en ophalen van gasten. 
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Pazzanistraat 37
1014 DB Amsterdam
The Netherlands

www.fabrique-lumieres.com
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