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Concertgebouw De Vereeniging

Concertgebouw De Vereeniging dateert uit 1914. De Vereeniging
wordt alom gewaardeerd vanwege de prachtige architectuur.
Het
gehele
gebouw
is
in
Jugendstil
gebouwd.
Het
multifunctionele gebouw is sfeervol, stijlvol en verrassend
uitgevoerd in Art Deco en Art Nouveau. De Grote Zaal,
akoestisch één van de beste ter wereld, heeft ruim 1.450
stoelen.

Contactgegevens
Bezoekadres:

Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Postadres:

Concertgebouw De Vereeniging
Postbus 364
6500 AJ Nijmegen
Coördinator Techniek:
John Heijmen
M: 06 - 36118590
E-mail: j.heijmen@sedv.nl
Algemeen technieknummer op voorstellingsdagen:
024 - 3810965
Algemeen telefoonnummer achterportier:
024 - 3810955
Algemeen telefoonnummer evenementenbegeleider:
024 - 3810979
Productionele zaken:
Marleen Vis
M: 024 - 3608135
E-mail: m.vis@sedv.nl

Parkeerterrein en loading dock

Concertgebouw De Vereeniging is centraal gelegen aan het
Keizer Karelplein in Nijmegen en beschikt over een eigen
parkeerterrein met circa 110 parkeerplaatsen. Aangekomen bij
de slagboom trek je een parkeerkaart en rijd je het terrein op.
De artiesteningang en het loading dock kun je vinden door
rechts om het gebouw te rijden. Aan de achterkant van De
Vereeniging is er ook een parkeersluis voor trailers en grote
bussen. Eventueel kunnen we voor grote trailers ook een hek
openmaken aan de Groesbeekseweg, zodat trailers iets
makkelijker het terrein op kunnen rijden (zie foto hieronder).

Faciliteiten Vereeniging
WI-FI

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Vereeniging_gast
vereeniging

Vleugels

Wij beschikken over meerdere vleugels. Voor de Grote Zaal
hebben wij een Steinway D4 en een Yamaha C7. Voor de Kleine
Zaal hebben wij een Bösendorfer. Eventueel hebben wij nog
een vierde vleugel in het Restaurant die ook ingezet kan
worden. Deze vleugel is ook een Bösendorfer.

Video

Beeldschermen:
-

2x Philips TV (84 inch)
2x LG TV (65 inch)

Artiestenfoyer

Concertgebouw De Vereeniging beschikt over een ruime
Artiestenfoyer op de 1e verdieping. De Artiestenfoyer is op te
delen in 3 ruimtes en is geschikt voor circa 120 personen.
In de Artiestenfoyer staat een koffiemachine en is een bar met
een assortiment frisdrank, wijn en bier. Doorgaans is de
Artiestenfoyer
bemand
vanaf
18.00
uur
door
een
medewerk(st)er van De Vereeniging. Je kunt ook gebruik maken
van de bijbehorende keuken. De keuken is voorzien van een
spoelbak, een grote koelkast, 2 elektrische kookplaten, 2
frituurpannen en een oven. De oven heeft geen steamerstand,
maar alleen een ovenfunctie. Deze is te allen tijde te gebruiken.
Mocht je hier gebruik van willen maken, graag contact
opnemen met Marleen Vis.

Restaurant De Vereeniging
De Artiestenfoyer

De keuken bij de Artiestenfoyer

Restaurant De Vereeniging

In De Vereeniging hebben wij een eigen restaurant. Hier
verzorgen wij regelmatig crewmaaltijden voor gezelschappen
van Concertgebouw De Vereeniging. Mocht je gebruik hiervan
willen maken, neem dan contact op met Marleen Vis. Het diner
kost € 15,00 per persoon exclusief drankjes en er kan rekening
gehouden worden met diëten en allergieën.

Kleedkamers

Concertgebouw De Vereeniging beschikt over 9 kleedkamers.
-

-

Op de 1e etage; 2 VIP kleedkamers (1 en 2) voorzien van
een eigen douche en toilet;
Op podiumnivea; 4 kleedkamers (3 t/m 6) , voorzien van
een toilet. Geschikt voor 3 -4 personen;
In de kelder; 2 kleedkamers (7 en 8). Geschikt voor 15 à 20
personen. (In de kelder bevinden zich een algemene
douche en 2 toiletten.);
Bij de Kleine Zaal is er nog een kleedkamer voor 3 - 4
personen met een eigen douche en toilet.

Overnachten

Mocht er behoefte zijn aan een overnachting, dan verwijzen we
je graag door naar onderstaande hotels.
Guest House Vertoef
Nassausingel 3
6511 EV Nijmegen
www.guesthousevertoef.com
info@guesthousevertoef.com
Tel: +31 88 004 24 24
Mercure Hotel
Stationsplein 29
6512 AB Nijmegen
www.mercure-hotel-nijmegen-center.nl
reservations@mercurenijmegen.com
Tel: +3124-3238888
Hotel Manna
Oranjesingel 2C
6511 NS Nijmegen
www.manna-nijmegen.nl
info@manna-nijmegen.nl
Tel: +3124-3650990

Informatie Grote Zaal
Capaciteit

Zaalcapaciteit
Staand: 1800
Zittend: 1450
De Grote Zaal, akoestisch één van de beste ter wereld, heeft
ruim 1.450 stoelen. De stoelen in het begane grondgedeelte
kunnen verwijderd worden, waardoor de Grote Zaal ook
geschikt is voor sta concerten en dansfeesten. De capaciteit
bij sta concerten is 1800 personen.
Achterin de Grote Zaal kunnen we een rolstoelpodium creëren.
Deze is geschikt voor 7 rolstoelers en 7 begeleiders.
We beschikken niet over een eigen geluidsinstallatie, maar
huren een L'Acoustics Kudo Systeem is dat op maat wordt
geconfigureerd. Geluidstafels zijn van Yamaha en we hebben
een breed pakket aan microfoons en zenders tot onze
beschikking. Het lichtplan dat je verderop kunt zien, is het
standaard aanwezige licht. Het overige licht dat door een
ETCION tafel wordt aangestuurd, bestaat uit een breed
assortiment conventioneel licht, maar ook uit bewegend licht
dat extra ingehangen kan worden. Ook een krachtige projector
van 15K en bijbehorend scherm van 6 bij 3,375 meter zijn
aanwezig en kunnen op aanvraag worden ingezet.
Voor meer info kun je contact opnemen met John Heijmen.

Plattegronden Grote Zaal
Maatvoering trekkenwand

Afmetingen Grote Zaal

Lichtplan Grote Zaal

Kleine Zaal De Vereeniging
Capaciteit

Zaalcapaciteit
Staand: 400
Zittend: 240
De Kleine Zaal is in 2019 grondig verbouwd en de technische
faciliteiten zijn daardoor ook flink gewijzigd. Belangrijk voor de
belichters is het goed te weten dat er nu alleen nog maar LEDlicht aanwezig is. Ook het zaallicht is volledig in LED uitgevoerd
en in RGB aan te sturen. Overigens is het ook mogelijk onze
eigen lichttafel als tussenstation te laten fungeren. In dat
geval kent iedere lamp één dmx-adres en zal het stellen van
de lamp gebeuren op onze tafel. Het licht is verdeeld over drie
lichttrekken en er is één truss met frontlicht. Voor details over
adressen en typenummers, zie lichtplan hieronder. Voor extra
informatie hierover, kun je contact opnemen met John Heijmen.
Qua geluid is er een vaste zaalinstallatie van D&B aanwezig
met één sub en top per kant. Er is een analoge multi aanwezig
maar het kan ook worden aangestuurd via een Yamaha Riorack met bijbehorende tafels (QL series). Monitoren van D&B en
gewenste microfoons en /of zenders zijn aanwezig en kunnen
op aanvraag worden geleverd.
Voor audiovisuele ondersteuning is er een vaste beamer
aanwezig en is gelegenheid tot projecteren op een scherm van
5 bij 2,81 meter.

Lichtplan Kleine Zaal

