
IMPACT MAKEN MET 
JOUW EVENEMENT?
DAT GEBEURT BIJ BEELD & GELUID



Een evenement organiseren op een indruk-

wekkende locatie? Er is geen betere locatie dan 

Beeld & Geluid. Niet alleen ontvangen wij jou op 

een inspirerende plek, ook zijn wij er om jouw 

evenement tot in de puntjes- en met de nodige 

faciliteiten te verzorgen.

Kom naar Beeld & Geluid in Hilversum, dit gebouw 

valt op. Niet alleen vanwege de moderne glasplaten, 

maar ook door wat die representeren. 

In totaal 1122 stills uit iconische TV fragmenten 

vormen op deze glasplaten een imposant kunst-

werk. Of bezoek Beeld & Geluid in Den Haag. Een 

pand met geschiedenis en dat zie je in alles. Bij 

aankomst word je verwelkomd door de indruk-

wekkende voorgevel. Deze vertelt alles over de tijd 

dat het pand fungeerde als het eerste warenhuis van 

Nederland: de Groote Koninklijke Bazar. 

Beeld & Geluid is de plek waar jij je gasten ontvangt 

voor een uniek evenement. En dat niet alleen. Het 

is de plek waar een van de grootste audiovisuele 

collecties van Europa wordt beheerd. Een plek met 

1,2 miljoen uur aan beeld en geluid en waar media 

en nieuws centraal staan.

TWEE UNIEKE LOCATIES IN 
DEN HAAG EN HILVERSUM, 
BOORDEVOL INSPIRATIE, 
ENERGIE EN INHOUD
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Wanneer je het gebouw binnenloopt, loop je 

letterlijk over het archief. Kijk vanaf de brug 16 

meter de diepte in. Hier ligt een rijke verzameling 

aan mediageschiedenis. En daar kun jij voor jouw 

evenement gebruik van maken, want met ons 

beeldmateriaal maak jij je evenement sterker. Denk 

bijvoorbeeld aan een ongedwongen quiz over 70 

jaar televisie of een informatieve presentatie over 

Fake News. In ons archief vind je ondersteunend 

beeld voor een vermakelijke quiz of een leerzame 

webinar.

We hebben alles in huis om met audiovisuele media 

jouw evenement vorm te geven naar jouw wensen. 

Wij beschikken over de middelen die jij nodig hebt 

om een bijeenkomst te laten slagen.

MAAK GEBRUIK VAN ONS  
UITGEBREIDE ARCHIEF… 
ALS ONDERDEEL VAN 
JOUW EVENEMENT
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Een workshop organiseren die iets toevoegt aan 

jouw evenement? Dat kan bij Beeld & Geluid. 

Geef je wensen aan ons door en wij brengen alles 

samen. Of volg samen met je collega’s een van 

onze workshops die je zeker bijblijft:

  Fake News. Kruip in de huid van de journalist en 

kom erachter hoe gemakkelijk jouw collega’s in 

Fake News trappen. 

  Televisie maken. Altijd al in de wereld van 

media studio’s willen duiken? Dat kan met onze 

workshop die je een inkijkje geeft in alles wat 

met televisie en radio te maken heeft.

  Grens van de grap. Leer alles over satire en 

ontdek op een interactieve manier waar jouw 

grenzen liggen op het gebied van humor. En die 

van je collega’s.

  VR Escape Game. Duik samen met je team in 

het archief van Beeld & Geluid en kraak de code. 

Deze VR Escape Game is geweldig voor de 

teambuilding.

VERRIJK JE EVENEMENT 
OF VERGADERING … 
MET EEN WORKSHOP  
OF TRAINING
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Vergeet jouw evenement niet te combineren met 

een bezoek aan ons inspirerende museum. Dit 

bezoek zit bij het evenement inbegrepen, dus deze 

kans wil je niet mislopen. In het Mediamuseum 

in Hilversum vind je alles wat je wilt weten over 

moderne ontwikkelingen binnen de media. Dat niet 

alleen, je ervaart persoonlijk hoe jij de hedendaagse 

media beleeft. 

Alles wat met nieuws en journalistiek van doen 

heeft, daarvoor bezoek je het museum in Den 

Haag. Je ontdekt welke rollen journalisten, politici 

en wijzelf hebben, hoe je de aandacht trekt en hoe 

onze werkelijkheid ‘gekleurd’ wordt door mensen 

die dit het beste doen.

Een onvergetelijke ervaring tijdens een bezoek 

aan Beeld & Geluid, is een rondleiding in een van 

onze depots, waar je een unieke inkijk krijgt in ons 

historische erfgoed met het volledige media-archief. 

COMBINEER JE 
EVENEMENT… 
MET EEN BEZOEK 
AAN HET MUSEUM
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Er komt veel kijken bij het organiseren van een 

evenement, congres of receptie. We steken veel tijd 

in het opzetten van een treffende invulling van het 

programma en de organisatie eromheen. Voor het 

laatste stuk zijn wij er. Wij helpen je een onvergetelijk 

evenement neer te zetten, want we denken met je 

mee en we nemen je het regelwerk uit handen. Alles 

om het voor jou en je gasten tot een waardevolle en 

unieke dag te maken.

VOOR EEN ONLINE, HYBRIDE  
OF LIVE EVENEMENT… 
GA JE NAAR BEELD & GELUID

Daarin verzorgen wij alle faciliteiten die nodig zijn 

om het evenement zowel live als online of hybride 

succesvol te laten verlopen. We hebben de expertise 

die ervoor zorgt dat jij volledig kan vertrouwen op 

een goedlopend evenement dat impact maakt.
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Een goed evenement is niet compleet zonder 

heerlijk eten en drinken. Daarom verzorgen wij de 

catering die past bij jouw evenement. Of die in de 

ochtend plaatsvindt of in de avond, wij serveren 

passende maaltijden en aperitieven. We heten je 

gasten welkom met koffie of thee en zorgen dat ze 

niets tekortkomen gedurende het hele evenement.

Jullie kunnen genieten van heerlijke ochtend-, 

middag- of avond gerechten die met kwaliteit 

zijn bereid. Biologische en streekproducten die 

de unieke smaak van hoogwaardige gerechten 

omhoog halen om heerlijk van te genieten. Het 

is mogelijk om lunchboxen voor je gasten 

of collega’s klaar te laten maken die je 

personaliseert met je bedrijfslogo of een 

persoonlijk bericht.

LAAT JE GASTEN 
VERRASSEN… 
DOOR ONZE UNIEKE 
CATERING
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EVENT SPACE - EVENEMENT OPTIE 1

Voor het organiseren van een evenement waarmee 

je een blijvende indruk wilt achterlaten, kom je naar 

Beeld & Geluid in Hilversum. Niet alleen een centraal 

onderdeel van het medialandschap in Hilversum, 

maar ook goed te bereiken als je van buiten de stad 

moet komen. Met voldoende parkeergelegenheid 

en een goede bereikbaarheid leid je je gasten 

eenvoudig naar onze locatie.

We beschikken over inspirerende zalen met de 

modernste faciliteiten die ervoor zorgen dat jouw 

evenement een grote impact maakt. En ben je niet 

technisch aangelegd? Geen zorgen, onze technicus 

die bij de huurprijs zit inbegrepen, staat je het hele 

programma bij om het evenement optimaal vorm te 

geven.

1 | Atrium | tot 450 pers. | 600 m2

2 | Theater 1 | tot 200 pers. | 420m2

3 | Theater 2 | tot 80 pers | 110m2

4 | Eventvloer | tot 350 pers. | 400m2

5 | BENG Labs | tot 40 pers | 63 m2

6 | Grand café/Binnenterras | tot 150 pers, 231m2
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Achter de gevel van een karakteristiek pand in Den 

Haag bevindt zich een indrukwekkende verrassing. 

De historische details achterin het pand gaan terug 

naar de tijd waarin het gebouw fungeerde als 

een Theosofentempel. De monumentale gevel is 

ontworpen voor de Groote Koninklijke Bazar: het 

eerste warenhuis van Nederland. Tegelijk vinden 

hier de meest inspirerende en vernieuwende events 

plaats, waar die van jou een van is. In een van onze 

zalen organiseer jij het congres of de vergadering 

waarmee je een impact weet te maken.

Gunstig gelegen in het centrum van Den Haag 

is onze locatie erg goed te bereiken. Parkeer de 

auto in de parkeergarage op 3 minuten afstand, of 

neem gemakkelijk het openbaar vervoer naar deze 

centrale locatie. 

1 | Newsroom | tot 130 pers. | 206m2

2 | Eventzaal | tot 240 pers. | 356m2

3 | Club | tot 80 pers. | 205m2

4 | Lounge | tot 200 pers. | 300m2

5 | 2 grote vergaderzalen | tot 40 pers | tot 59 m2

6 | Boardroom | tot 10 pers. | 66m2

7 | 3 kleine vergaderzalen | tot 8 pers. | tot 31 m2
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Ben je klaar om met jouw event een impact te maken? Gebruik een van onze zalen die heeft wat jij nodig 

hebt. Onze salesmanagers staan je bij tijdens de voorbereidingen op je conferentie of receptie. Terwijl jij 

je focust op de invulling van je event, zorgen zij voor de rest. Informeer naar de mogelijkheden bij een van 

onze locaties, zodat je met jouw evenement een blijvende indruk achterlaat op je gasten.

CONTACTGEGEVENS

Locatie Den Haag

Zeestraat 82

2518 AD Den Haag

070 330 75 75

evenementen@beeldengeluid.nl

denhaag.beeldengeluid.nl

Locatie Hilversum

Media Parkboulevard 1

1217 WE Hilversum

035 677 55 55

evenementen@beeldengeluid.nl

www.beeldengeluid.nl

1918



VoetregelA

Media Parkboulevard 1

1217 WE Hilversum

035 677 55 55

www.beeldengeluid.nl

Zeestraat 82

2518 AD Den Haag

070 330 75 75

denhaag.beeldengeluid.nl


