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PODIUM MOZAÏEK IS 
OOK TE HUUR!

 De ruimtes van Podium Mozaïek hebben een uniek 
karakter, moderne uitstraling en ontspannen sfeer. 
Onze monumentale theaterzaal en professionele 
studio zijn uiterst flexibel in te richten en daarom te 
gebruiken voor verschillende doeleinden. In het café-
restaurant kunnen uw gasten terecht voor perfect 
verzorgde catering of uw borrel of receptie.

 
 
 
 
 
 
 

 PRESENTATIE
 VOORSTELLING | OPTREDEN | PRESENTATIE | LEZING | RTV OPNAMES

 Theaterzaal max 350 p. 

 Studio max 50 p. 

 Café-restaurant max 120 p. 

  Onze theaterzaal is geschikt voor voorstellingen, 
presentaties en optredens. De zaal biedt vanuit ruime 
zitplaatsen goed zicht op de centraal gelegen vlakke 
vloer en is voorzien van een professionele licht- en 
geluidsinstallatie. Onze ervaren technici ondersteunen 
u bij de opbouw van uw voorstelling en de bediening 
van het licht en/of geluid. 

Ook voor de opnames van een televisieprogramma 
met publiek is onze theaterzaal een mooie locatie. 
Er zijn voldoende technische faciliteiten aanwezig 
om een programma in de lucht te brengen. Wilt u 
een optreden of intieme voorstelling verzorgen voor 
maximaal 50 bezoekers, dan is dit mogelijk in onze 

studio. Hier kunnen lichten ingehangen worden en 
is een geluidsinstallatie aanwezig. Ook kunnen onze 
technici u ondersteunen bij uw voorstelling. 

Voor lezingen, kleine optredens of radio opnames bent 
u ook welkom in het sfeervolle café. Daar vindt u een 
intiem podium en een volledig uitgeruste bar, waar u 
en uw gasten terecht kunnen voor een drankje.

 
 

 ONTWIKKELING
 REPETITIES | MONTAGE | TRY OUT

 Theaterzaal max 350 p. 

 Studio max 50 p. 

 Voor repetities of het monteren van uw voorstelling 
leent onze theaterzaal zich uitstekend. Onze technici 
kunnen u ondersteunen bij de opbouw van uw voor-
stelling, het opstellen van een licht- of geluidsplan en 
de bediening van het licht en/of geluid. 

De studio van Podium Mozaïek is zeer geschikt voor 
repetities en het ontwikkelen van voorstellingen, of een 
eerste try-out in besloten kring. De lichte studio is 8 
bij 12 meter en heeft een houten vloer. Indien gewenst 
kan er in de studio een balletvloer worden neergelegd. 
Eén zijde van de studio heeft een spiegelwand, die ook 
te verbergen is door gordijnen. 

ORGANISEERT U ZELF EEN EVENEMENT? PODIUM MOZAÏEK IS EEN INSPIRERENDE LOCATIE DIE GESCHIKT IS 
VOOR VERSCHILLENDE EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN VOOR GROEPEN TOT 350 PERSONEN. U BEPAALT HET 
PROGRAMMA EN WIJ ZORGEN VOOR PROFESSIONELE TECHNISCHE EN PRAKTISCHE ONDERSTEUNING, PASSENDE 
HAPJES EN DRANKJES EN DENKEN MET U MEE HOE WE UW EVENEMENT NET WAT EXTRA’S KUNNEN BIEDEN.
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 LESSEN & TRAININGEN
 TRAININGEN | COLLEGE | LESSEN | WORKSHOPS

 Theaterzaal max 350 p. 

 Studio max 50 p. 

 Wanneer u een rustige ruimte zoekt om een college 
of training te geven, dan biedt de ruime theaterzaal 
uitkomst, met plaats voor maximaal 350 bezoekers 
verdeeld over de drie tribunes van de zaal en extra stoelen 
op de vloer. Voor trainingen of workshops aan kleinere 
groepen is de studio een ideale uitkomst met diverse 
facilitaire voorzieningen. Wilt u als vakdocent, of met uw 
vereniging of club een goed bereikbare locatie om in een 
ongedwongen sfeer lessen of repetities aanbieden? Dan 
is de studio van Podium Mozaïek ideaal. 

 
 

 
 DIALOOG EN DEBAT
 DEBAT | CONFERENTIE | BEDRIJFSPRESENTATIE | 

 NETWERKBIJEENKOMST | VERGADERING

 Theaterzaal max 350 p. 

 Studio max 50 p. 

 Onze prachtige theaterzaal is een inspirerende ruimte 
voor het houden van een debat, bedrijfspresentatie of 
netwerkbijeenkomst. Ook kunt u hier rustig vergaderen 
met grotere groepen. In Lagerhuisopstelling kunnen 
tot 350 bezoekers plaatsnemen. U kunt uw bezoekers 
ontvangen in de foyer waar tevens een inschrijfbalie 
aanwezig is. De lichte studio biedt tijdens een debat of 
vergadering plek aan maximaal 50 bezoekers.

 

 

 PRIVATE DINING
 BESLOTEN DINER

 Theaterzaal max 120 p. 

 Studio max 40 p. 

 Café-restaurant max 120 p. 

 Bent u op zoek naar een bijzondere locatie voor een 
besloten diner? Al onze ruimtes zijn ook af te huren 
voor privé-diners voor grotere groepen. In de sfeervolle 
theaterzaal en het gezellige café-restaurant kunt u met 
max. 120 gasten dineren. Dineren in een intiemere 
setting is mogelijk in onze studio.

Afhankelijk van het aantal personen kunt u kiezen 
voor een gevarieerd buffet of een meer-gangen diner 
uit ons a la carte menu. Onze chef-kok staat garant 
voor smakelijke en verrassende wereldse gerechten. 
Bekijk ons cateringsheet voor de diverse opties. 
Liever een voorstel op maat? We bespreken graag de 
mogelijkheden met u. 

 FEESTEN & PARTIJEN
 FEEST | BORREL | RECEPTIE | VERJAARDAG

 Theaterzaal max 250 p. 

 Studio max 60 p. 

 Café-restaurant max 250 p. 

 Een bijzondere gelegenheid vraagt om een bijzondere 
ruimte! Ons café-restaurant is een jong interieur-
monument passend bij het monumentale pand met 
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toegepaste kunstelementen, de prachtige centrale 
wand van handgemaakt İznik keramiek en comfortabele 
loungehoeken. U kunt hier borrelen met groepen t/m 
250 personen. Maar ook een feestje geven in het café 
behoort tot de mogelijkheden. We richten dan voor 
u een speciale viplounge in met DJ booth, sfeervolle 
verlichting en uiteraard uw naam goed zichtbaar. Bij 
mooi weer kunnen we ook buiten een sfeervolle borrel 
of een heerlijke barbecue voor u organiseren. 

Geeft u een borrel of een receptie voor een kleinere 
groep (tot 60 personen) en wilt u iets meer privacy, dan 
is de studio een intieme ruimte hiervoor. 

Wanneer u in kleinere kring overdag iets wilt vieren, dan 
raden we u ons veelgeprezen traditionele Turkse ontbijt 
aan. Elke zaterdag en zondag kunt u tussen 10.00 en 
15.00 traditioneel Turks ontbijten met een gevarieerd 
pallet aan zoete en hartige lekkernijen vergezeld van 
Turkse thee. Vanaf 20 personen verzorgen wij in overleg 
een Turks ontbijt op andere dagen.

 

 CATERING 
 
 Wij verzorgen met plezier de catering voor u en uw 
gasten zodat het u tijdens uw evenement aan niets 
ontbreekt. Van een aangeklede borrel, tot een uitgebreid 
buffet of meer-gangendiner: we denken graag met u 
mee over de lekkerste gerechten en dranken die passen 
bij uw evenement. Op ons cateringsheet vindt u meer 
informatie over de verschillende pakketten. Uiteraard 
staan wij open voor uw eigen ideeën. Neem gerust 
contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.  

 OVER PODIUM MOZAÏEK
 Podium Mozaïek is een theater en café-restaurant in 
Amsterdam West, waar de verbinding en ontmoeting 
tussen verschillende culturen centraal staat. Alles 
wat wij doen ademt dat uit: van de programma’s 
die we ontwikkelen en programmeren tot de 
educatievoorstellingen voor kinderen en het menu in 
het café-restaurant. Als internationaal cultuurhuis is 
Podium Mozaïek een ontmoetingsplek voor bewoners 
uit Amsterdam en daarbuiten en  een inspirerend 
podium voor (inter)nationale artiesten. In een 
prachtig gebouw in Amsterdam West,  presenteren wij 
podiumvoorstellingen, festivals en projecten. 

Al onze ruimtes zijn voorzien van een professionele 
licht- en geluidsinstallatie, en we kunnen het geheel 
mooi uitlichten voor u. Onze technici zullen het licht 
en geluid voor u bedienen en u helpen met de diverse 
technische zaken.

Heeft u interesse om een ruimte in Podium 
Mozaïek te huren? Neemt u dan contact met 
ons op via 020-5800388. Wij praten graag 
verder met u over de mogelijkheden.

 BEREIKBAARHEID
 Podium Mozaïek ligt op enkele minuten van 
de ringweg en het centrum van Amsterdam. De 
parkeergarages Q-Park Bos en Lommer en Parkbee 
Westerpark zijn op 10 minuten loopafstand. 

Openbaar vervoer:
Tram 19: vanaf Station Sloterdijk of Diemen
Bus 15: vanaf Station Sloterdijk of Station Zuid
Bus 282 en 21: vanaf Amsterdam CS of Geuzenveld 
Ook bus 80, 82 en nachtbus 352 stoppen voor de deur.

BOS EN LOMMERWEG 191
1055 DT AMSTERDAM
WWW.PODIUMMOZAIEK.NL 
t 020 580 03 88
e ZAALVERHUUR@PODIUMMOZAIEK.NL 
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VERHUUR

Presentatie 

Ontwikkeling 

Lessen en trainingen

Dialoog en debat

Diners

Feesten en partijen

MOGELIJKHEDEN

Voorstelling 

Optreden

Presentatie     

RTV opnames     

Repetities 

Montage

Try Out

College    

Training     

Lessen

Workshops 

Debat

Conferentie

Bedrijfspresentatie

Netwerkbijeenkomst 

Vergadering 

Besloten diner

Feest

Borrel

Receptie

Verjaardag

THEATERZAAL

Max. 350 personen

Max. 350 personen

Max. 350 personen

Max. 350 personen

Max. 120 personen

Max. 250 personen

STUDIO

Max. 50 personen

Max. 50 personen 

Max. 50 personen        

Max. 50 personen

Max. 40 personen

Max. 60 personen 

CAFÉ-RESTAURANT

Max. 120 personen

NVT

NVT

NVT 

Max. 120 personen

Max. 250 personen 

VERHUUR PODIUM MOZAÏEK

De volgende bedrijven en organisaties maakten reeds gebruik van de accommodaties van Podium Mozaïek:

Holland Festival • Het Maagdenhuis • VPRO • NTR • DWDD University • Talpa Fictie• Vluchtelingen-werk • Bureau Sigra • ING •   

BankGiro Loterij • ROC • Cordaan • Stadsdeel West • Gemeente Amsterdam • Groen Links • D66 • UWV • Rudolphi • Sabor de Cuba •  

ISH • Solid Ground • Conservatorium van Amsterdam •  Cinekid • Academie van de Stad
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▶ STUDIO’S MAX. 60 P.

▶ THEATERZAAL MAX. 350 P.

▶ CAFÉ-RESTAURANT MAX. 250 P.


