Ruimtes en ontvangst
mogelijkheden in de
Hermitage Amsterdam
In de Hermitage Amsterdam zijn verschillende
bijzondere ruimtes beschikbaar voor
lezingen, recepties, diners, congressen en
vergaderingen. Een aantal van deze ruimtes
is exclusief voor de sponsors van de
Hermitage Amsterdam.
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Ontvangstruimtes
Auditorium

Het Auditorium van de Hermitage Amsterdam is een bijzondere
ruimte, geschikt voor presentaties, lezingen en congressen. Ook
diners en recepties zijn hier mogelijk. Het Auditorium biedt plaats
aan maximaal 350 personen en bevindt zich in de Tuinvleugel van
de Hermitage Amsterdam, boven de foyer en Restaurant Neva.
Het Auditorium beschikt over een eigen garderobe en toiletgroep
en over uitstekende technische voorzieningen. Het Auditorium
is beschikbaar per dagdeel van ’s ochtends 9 tot ’s nachts 0.30 uur.

capaciteit
Theateropstelling
Sit-down dinner
Receptie
Buffet

250
250
350
250

Deze aantallen vormen het absolute maximum.
De capaciteit is mede afhankelijk van
uw overige wensen en de opstelling in de zaal.
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Ontvangstruimtes
Vergaderzalen

Drie vergaderzalen gelegen naast het Auditorium kunnen apart
of samen met het Auditorium gehuurd worden. Geschikt voor
kleine presentaties, lezingen, cursussen enz. De vergaderzalen
zijn beschikbaar per dagdeel van ’s ochtends 9 tot ’s nachts 0.30 uur
en standaard voorzien van beamer, geluid en scherm.
capaciteit

Tsjechovzaal
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Diner
Receptie

25
12
15
35

capaciteit

Tolstojzaal

Theateropstelling
Vergaderopstelling
Receptie

18
12
25
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capaciteit

Poesjkinzaal
Theateropstelling
Vergaderopstelling
Diner
Receptie
Buffet

40
24
40
50
25

Ontvangstruimtes

exclusief voor sponsors

Kerkzaal

De Kerkzaal is uitsluitend beschikbaar na openingstijden voor
sponsors van de Hermitage Amsterdam. In deze monumentale
zaal werd vroeger door de bewoners van Amstelhof gegeten en was
er iedere zondag een kerkdienst. Het negentiende-eeuwse orgel
herinnert nog aan dat gebruik. De zaal was lange tijd de langste zaal van Amsterdam en werd daarom ook vaak gebruikt voor
ontvangst van belangrijke gasten van de stad. Zo gebruikte Winston
Churchill hier de lunch toen hij in 1946 Amsterdam bezocht.

capaciteit
Theateropstelling
Sit-down dinner
Receptie
Buffet
Walking dinner

150
150
300
150
250

Deze aantallen vormen het absolute maximum.
De capaciteit is mede afhankelijk van
uw overige wensen en de opstelling in de zaal.
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Ontvangstruimtes
exclusief voor sponsors

Regentenkamer

capaciteit
Diner
Buffet
Receptie

24
20
40
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De oude bestuurskamer van Amstelhof is uitsluitend beschikbaar
voor sponsors van de Hermitage Amsterdam. Overdag is hier de
Vriendenlounge, in de avond is de ruimte beschikbaar voor een
elegant diner in een van de mooiste eetkamers van Amsterdam,
met uitzicht op Amstel en Muziektheater.

Binnentuin

Overdag een oase van rust, een verblijfplaats voor bezoekers, maar
buiten openingstijden beschikbaar voor sponsors van de Hermitage
Amsterdam. De binnentuin is uitermate geschikt voor recepties
voor grote groepen, uiteraard afhankelijk van de weersomstandig
heden. Het ontwerp van de tuin is van Michael van Gessel. De drie
oude kastanjebomen worden vergezeld door vier nieuw geplante
vleugelnootbomen.

capaciteit
350 personen
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Hermitage voor Kinderen
exclusief voor sponsors

Een prachtplek voor creatief talent
Het unieke educatieprogramma van de Hermitage Amsterdam
draait om social inclusion: ‘ieder kind heeft recht op de ontdekking
van zijn artistieke talent’.
Er zijn drie – gratis – programma’s: een gezamenlijk bezoek van
de basisschoolklassen uit groot Amsterdam (Hermitage School);
een vervolg voor de daar opgespoorde talenten (Hermitage Atelier)
en een tweede vervolg dat naast vaardigheden ook kennis stimuleert
(Hermitage Academie).
Het vindt allemaal plaats in de Hermitage voor Kinderen: vijf ateliers,
twee leslokalen en een Kinderkantine. De grootste educatieve ruimte
van museaal Nederland. Er is een speciaal gedeelte voor kinder
cadeaus in de Museumshop van de Hermitage.
Jaarlijks volgen ruim 10.000 kinderen een van de drie programma’s.
De Hermitage voor Kinderen wordt genereus ondersteund door
het VSBfonds.
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Onze sponsors bieden wij een exclusief een Hermitage Familiepakket, voor kinderen en volwassenen samen. Afhankelijk van
de groepsgrootte (max. 150) staat een aantal ateliers tot uw
beschikking, van één tot alle vijf.
Het programma wordt op maat gesneden, in samenwerking met
onze relatiemanager. Een voorbeeld:
› rondleiding van ca. 30 minuten door de tentoonstelling in
groepen van 15 personen
› twee tot drie uur workshop onder leiding van een kunstenaar
› borrel en/of diner in Café-restaurant Neva, afhankelijk van
beschikbaarheid
U kunt onze relatiemanager ook benaderen om teambuildingen communicatieworkshops voor uw medewerkers te arrangeren.
Maar u kunt ook zelf de Hermitage voor Kinderen huren en daar
een programma inrichten. Voorwaarde is wel dat het programma
educatief van aard is.
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Exclusief voor u en uw relaties
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Café-restaurant Neva

in de Hermitage Amsterdam

Neva is een stijlvol modern café-restaurant met toegankelijke
gastronomie. U vindt hier geen kunst aan de muur, maar kunst
op uw bord. Overdag kan men voor, tijdens of na een bezoek aan
het museum genieten van een lunch of een drankje in Neva. Het
café-restaurant is een uitstekende locatie voor iedere culinaire
liefhebber.

Meeting & Events
Neva verzorgt alle culinaire activiteiten voor uw bijeenkomst
of evenement en staat voor een unieke combinatie van kunst,
cultuur, gastvrijheid en voortreffelijke gastronomie. Neva biedt
naast de standaard vergaderarrangementen ook catering op maat.
U kunt uw bijeenkomst of evenement bijvoorbeeld verrijken met
een luxe lunch of diner.
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Adres en bereikbaarheid
Bezoekadres
Openingstijden
Gesloten
Informatie
Ontvangstreserveringen
Sponsors
Website

Amstel 51, Amsterdam
dagelijks van 10 tot 17 (museum) / 17.30 uur (café-restaurant)
25 december, 27 april
+31 (0)20 530 87 55
events@hermitage.nl
sponsoring@hermitage.nl
hermitage.nl

Bustransport
Laad- en losplek in de Weesperstraat
Groepsingang aan de oostzijde, te bereiken via de Nieuwe Keizersgracht 1

Boottransport
Aanlegsteiger aan de Amstel, voor de hoofdingang
Museumboot halte Stopera of Hermitage

Parkeren
In de directe omgeving is betaald parkeren beperkt mogelijk. De dichtstbijzijnde
bewaakte parkeergarages zijn die van Nationale Opera & Ballet, The Bank in de
Amstelstraat, Parking Waterlooplein aan de Valkenburgerstraat en Markenhoven
vlak bij de ingang van de IJtunnel.

Openbaar vervoer
Tram lijn 4, halte Rembrandtplein en lijn 9 en 14, halte Waterlooplein
Metro lijn 51, 53 en 54, halte Waterlooplein, uitgang Nieuwe Herengracht

WOONING AVIATION
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Publieksservice
Rondleidingen
Het is mogelijk een rondleider van de Hermitage Amsterdam te boeken.
Reserveringen: +31 (0)20 530 87 55 of rondleidingen@hermitage.nl.
Rondleidingen zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans,
Spaans, Frans, Russisch, Turks, Arabisch en Berbers.

Lezingen/introducties
Op verzoek kan een rondleider van de Hermitage Amsterdam een lezing
of korte introductie geven in een van de drie vergaderzalen.

Audiotour
Er worden voor alle tentoonstellingen in de Hermitage Amsterdam speciale
audiotours geproduceerd. Deze geven extra informatie over de kunstwerken.
Ook is er informatie te horen over de permanente presentaties. Verkrijgbaar
in meerdere talen.

Museumshop
De Museumshop van de Hermitage Amsterdam is geopend van 11 tot 17.30 uur.

Café-restaurant Neva
Het café-restaurant is alle dagen geopend van 10 tot 17.30 uur, behalve op
25 december en 27 april.
Ook toegankelijk voor niet-museumbezoekers.
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Contact en
meer informatie
Meeting & Events
+31 (0)20 530 87 55
events@hermitage.nl

Postbus 11675
1001 gr Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 1
1018 dr Amsterdam
hermitage.nl
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