
De sfeervolle setting van De Lieve Vrouw is uniek. In het 
hartje van historisch Amersfoort ontvangen we onze gasten 
in ons gezellige café én natuurlijk voor een portie cultuur. 
Ons theater stellen we graag ter beschikking aan anderen 
met goede plannen. Samen maken we er een geslaagde 
bijeenkomst van!

> Gezellige locatie in het centrum van Amersfoort 
> Parkeren op loopafstand 
> Gezellig café met diverse mogelijkheden voor groepen 
> Theaterzaal en filmzalen met professionele apparatuur
 en technici 
> Lift en invalidentoilet 

EEN ORIGINELE PLEK VOOR BEDRIJVEN 
We zijn misschien niet de meest voor de hand liggende locatie, 
dus een verrassende optie voor allerlei soorten bijeenkomsten. 
Zaalhuur is vooral mogelijk van maandag t/m woensdag. Andere 
dagen zijn mogelijk als we geen eigen programmering hebben. 

“Huur bij De Lieve Vrouw en investeer in cultuur.” 

JE EIGEN VOORSTELLING OP DE PLANKEN 
Een voorstelling van de toneelgroep, muziekschool of middelbare 
school. Je eigen cabaret- of theatervoorstelling. Wij hebben de 
kennis en mogelijkheden om er met jullie een fantastisch optreden 
van te maken.

“Ik stond voor het eerst vol in de spotlights!”

THEATERZAAL
> Variabel van ongeveer 150 tot 200 personen 
> Vlakke vloer (ballet- of parketvloer) 
> Vakbekwame geluids- en lichttechnici 
> Ruime kleedkamer 

THEATERCAFÉ
> Groepsarrangementen: 10 tot 100 personen 
> Sfeervol café met terras 
> Het café is ook toegankelijk voor onze andere gasten 
> Catering op maat 
> O.a. biologische en streekproducten

“Ik kom graag in het gezellige theatercafé
aan het Lieve Vrouweplein”

Kleedkamer
De Lieve Vrouw heeft een kleedkamer boven het theater. Natuurlijk 
zijn hier spiegels, maar ook een strijkbout, een douche en een 
toilet. In bijzondere situaties is er een tweede, kleinere kleedkamer 
te huur. 

Beschikbaarheid en prijzen 
Wil je weten wanneer je onze theaterzaal kunt huren? Wil je een 
offerte opvragen? Stuur een email of vul online het contactformulier 
in met de benodigde informatie. Dan nemen we contact met je op.

De Lieve Vrouw | afdeling Verhuur
verhuur@lievevrouw.nl
 
Ron Wielens: 0647576791
Lubbertus Brugge: 0639270208  

EEN ZAAL HUREN BIJ DE LIEVE VROUW
“We rollen de rode loper voor je uit!”
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