
 



  



 

 

 

 

  

TheaterHangaar 

Maak kennis met het meest unieke theater van Nederland! Met een 360º 

draaiende theaterzaal en uitzicht op het voormalig vliegveld, is er geen theater 

zoals deze. De sfeervolle foyer beschikt over diverse bars, een restaurant en een 

bordes. Daarnaast biedt het ruime parkeergelegenheid voor de deur. 

Dankzij al deze faciliteiten is de TheaterHangaar uitstekend geschikt voor 

congressen, productpresentaties en zakelijke evenementen. De locatie is tevens 

te combineren met Hangaar2, onze 2450 m2 industriële evenementenlocatie. 

 

http://www.hangaar2.nl/


 

 

  

  

Foyer 

De gezellig ingerichte foyer is de perfecte locatie om gasten in te ontvangen. De 

foyer biedt toegang tot de theaterzaal en beschikt over drie bars: de Victorie 

bar, Minerva bar, en de Dakota bar in restaurant Noordeinde. 

Het meubilair in de foyer kan geheel naar wens worden verplaatst of verwijderd. 
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Bordes 

Het bordes is geschikt voor groepen tot en met 140 personen. Plenaire sit-down 

sessies zijn mogelijk tot 120 personen. 

Dankzij de eigen garderobe en bar is het mogelijk om gasten direct op het 

bordes te ontvangen. Het panoramaterras biedt uitzicht over het voormalig 

vliegveld. 

 



  



 

  

Panoramaterras 

De openslaande deuren van het bordes geven toegang tot het panoramaterras, 

dat ruimte biedt aan 120 personen. 

Het 180º uitzicht reikt van het opstelplatform en de voormalige landingsbanen 

van het Marine Vliegkamp, tot Leiden in de verte. 



 

   

Theaterzaal  

De 360º draaiende theaterzaal waarop het publiek in 1100 comfortabele 

theaterstoelen zit, draait van decor naar decor, begeleid door 180º projecties.  

Verschillende decors van Soldaat van Oranje - De Musical zijn tijdens 

evenementen te gebruiken. 
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180 º Projecties  

De SceneAround presentatietechniek biedt unieke mogelijkheden om de 

boodschap van het evenement te versterken en het communicatiedoel te 

bereiken.  

Of het nu gaat om statische of bewegende beelden, het tonen van een tijdlijn, 

of het ondersteunen  van uw presentatie, het zal de aanwezige gasten in ieder 

geval niet ontgaan. 



  



FACTS &  FIGURES 

 

BUITENTERREIN 

  

  

 

1.103 

M2
 1.225 

 446 P 

1.103 

FOYER THEATERZAAL 

BORDES 

250 

M2
 400 

120 

150 

RESTAURANT 

140 

 446   P 
M2

 40.250  

TheaterHangaar 

Platform  

 800   P 
M2

 22.000  
Opstelplatform 



  

CENTRAAL IN DE RANDSTAD 

TheaterHangaar ligt op 5 minuten rijden van de 

A44 en beschikt over ruime parkeergelegenheid. 

Amsterdam Airport Schiphol is binnen 25 minuten 

bereikbaar en Rotterdam The Hague Airport 

binnen 35 minuten. 



  

CASE 

Innovation Quarter 
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CASE 

Future of Finance Conference  



  

CASE 

ANWB 135 jaar  

De TheaterHangaar in 

combinatie met Hangaar2 

 



  

CASE 

Lintjesregen 



  

CASE 

Hyundai 



  

CASE 

“Soldaat van Oranje – De 

Musical”  Evenementen 

 



 

 HUURPRIJZEN 
 

 THEATERHANGAAR 

Foyer en Zaal  € 9.000,- 

Foyer   € 6.000,- 

Bordes    € 1.750,- 

 

 INCLUSIEF         EXCLUSIEF 

446 gratis parkeerplaatsen       Duty Manager (tevens Hoofd BHV)   € 0.450,- 

Eindschoonmaak        Floor Manager      € 0.450,- 

Ingerichte foyer        Parkeerbeheer 

Garderobe         Uitbreiding internetfaciliteiten op aanvraag 

Registratiebalie 

Bordes met uitzicht op het vliegveld 

Toiletgroepen inclusief mindervalidetoilet 

Gebruik vlaggenmasten       PERSONEELKOSTEN (OPTIONEEL) 

Sfeerverlichting         

High-density Wi-Fi netwerk voor gasten en staff    Personeelskosten per uur (min. inzet 3 uur per medewerker) 

Verbruik water, elektriciteit en verwarming       Garderobemedewerker   € 0.029,50

           Zaalwacht     € 0.029,50 

           Stand-by schoonmaakmedewerker   € 0.037,50 

           BHV      € 0.035,00 

           EHBO      € 0.045,00 

           Brandwacht     € 0.045,00 

           Beveiliger     € 0.045,00

 



PLATTEGROND 

BEGANE GROND  

  



PLATTEGROND 

BORDES   



    

Contact  

Wil je een bezoek brengen aan TheaterHangaar of heb je aanvullende informatie 

nodig? Wij staan je graag te woord: 

Telefoon: 071-401 45 11 

E-mail: event@theaterhangaar.nl  

Website: www.theaterhangaar.nl 

Adres: Wassenaarseweg 75 

   2223 LA Katwijk 

mailto:event@theaterhangaar.nl
http://www.theaterhangaar.nl/

