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Het Compagnietheater op de Kloveniersburgwal in 
Amsterdam is een centraal gelegen en veelzijdige 
locatie. Stoer, strak, maar bovenal warm en welkom.

De voormalige kerk werd eind jaren ‘90 verbouwd 
door architect Francine Houben. Met behoud van 
traditionele elementen, zoals de onbehandelde, 
houten pilaren, is het theater een mooie mix van 
oude en nieuwe materialen.

Dit alles maakt het Compagnietheater hét ideale 
podium voor bijvoorbeeld uw presentatie, seminar, 
diner of tv/radio opname. Er is een grote multifunc-
tionele theaterzaal, een kleine intieme theaterzaal, 
een met daglicht overgoten Zuilenzaal, een ruime 
Foyer en een warm theatercafé. De verschillende 
zalen zijn apart maar ook gezamenlijk te huren.

COMPAGNIETHEATER

Kloveniersburgwal 50 | Amsterdam | compagnietheater.nl
sales@compagnietheater.nl | +31 20 520 53 10
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GROTE ZAAL
De multifunctionele theaterzaal met daglicht, indien gewenst, is uitstekend 
geschikt voor voorstellingen, congressen, concerten, lezingen en presentaties. 
De houten zuilen versterken het monumentale karakter van deze bijzondere 
ruimte. De zaal is voorzien van een inschuifbare tribune en technische faciliteiten.
Lengte 28m | breedte 24m | hoogte 7,6m | oppervlakte 672m2 Theater

410 p
Cocktail 
500 p

Carre 
78 p

Diner 
220 p
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KLEINE ZAAL
Deze intieme zaal is uitstekend geschikt voor lezingen, debatten, 
voorstellingen en presentaties. Maar ook voor een besloten feest is deze ruimte 
zeer geschikt. De zaal is uitgerust met een inschuifbare tribune.
Lengte 11m | breedte 8.75m | hoogte 4.24m | oppervlakte 96.25m2

Theater
70 p

Cocktail 
80 p

Carre 
20 p

Diner 
30 p
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ZUILENZAAL
Lichte en open ruimte met hoge ramen aan de straatkant en uitzicht op de 
Zuiderkerk. Deze zaal is zeer geschikt voor uw vergadering, lezing, 
diner, workshop of repetitie. En is te verbinden met het theatercafé.
Lengte 15.5m | breedte 7.5m | hoogte 4.75m | oppervlakte 116.25m2 Theater

100 p
Cocktail 
120 p

Carre 
30 p

Diner 
70 p

Foto: Janneke Aronson Foto: Janneke Aronson



CAFE
Het theatercafé is een warme ruimte met hoog plafond en vaste bar. Deze 
ruimte is geschikt voor uw receptie of diner en is te verbinden met de Zuilenzaal.
Lengte 19m | breedte 7m | hoogte 4.75m | oppervlakte 133m2

Theater
70 p

Cocktail 
200 p

Carre 
20 p

Diner 
80 p
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FOYER
Deze prettige, lichte ruimte met hoge ramen en uitzicht op de Kloveniers-
burgwal is zeer geschikt voor recepties, diners en lezingen.
Lengte 19m | breedte 7m | hoogte 4.75m | oppervlakte 133m2 Theater

70 p
Cocktail 
200 p

Carre 
20 p

Diner 
80 p
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1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen
Grote Zaal € 1.500 € 2.550 € 3.150

Kleine Zaal € 650 € 1105 € 1365

Zuilenzaal € 750 € 1275 € 1575

Café € 350 € 595 € 735

Foyer € 300 € 510 € 630

TARIEVEN
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• Dagdelen:  Ochtend 09.00 – 13.00 uur  |  Middag 14.00 – 18.00 uur  |  Avond 19.00 – 24.00 uur

• Alle zalen zijn inclusief standaard schoonmaak en receptionist tijdens gehuurde dagdelen.

• Genoemde tarieven zijn exclusief BTW, catering en overige faciliteiten; prijswijzigingen voorbehouden.

EXTRA SERVICES
WeParc
‘Valet Parking in de stad. Zorgeloos en betaalbaar’

Vormgeving

TICKET

Preferred Hotel Reservations
‘Hotelspecialist voor al uw hotelreserveringen’

Kaartverkoop en kassamedewerker

Marketingpakket 



CATERING
De cateraar van het Compagnietheater is Huize Hermans. Zij verzorgen de culinaire diensten in het 
Compagnietheater. De professionele chef-koks van Huize Hermans zijn gespecialiseerd in klassieke smaken met 
een moderne touch. Met Huize Hermans biedt het Compagnietheater professionele cateringmogelijkheden bij 
evenementen, zoals festivals, diners, presentaties, middelgrote en kleinere vergaderingen, trainingen, work-
shops en brainstormsessies. Wij bespreken graag met u de wensen en mogelijkheden.



Het openbaar vervoer 

Compagnietheater ligt in het centrum van Amsterdam en is uitste-

kend bereikbaar met het openbaar vervoer: met tram 4, 9, 16 en 

24 bent u binnen 10 minuten van het Amsterdam Centraal Station 

bij het Compagnietheater.

Te voet 

Het is een wandeling van een klein kwartier. U loopt het Damrak 

op en na de Bijenkorf gaat u links de Damstraat in. Deze gaat 

over in de Oude Doelenstraat en vervolgens in de Oude Hoogs-

traat. Dan gaat u rechtsaf de Kloveniersburgwal.

Parkeren 

Wij raden u aan te parkeren in één van de volgende parkeergarages: 

• ParkKing Waterlooplein,  Valkenburgerstraat 238  

• Parking Centrum Oosterdok, Oosterdokstraat 150

• Muziektheater, Waterloopplein 28 

BEREIKBAARHEID

Kloveniersburgwal 50 | Amsterdam | compagnietheater.nl
sales@compagnietheater.nl | +31 20 520 53 10

COMPAGNIETHEATER IS ONDERDEEL VAN:
VOOR HET LAATSTE NIEUWS VOLG ONS ONLINE:



Het Compagnietheater is gehuisvest in de voormalige kerk van de Hersteld 

Lutherse Gemeente. De Lutheranen wilden in de 18e eeuw een eigen kerk-

gebouw aan de Kloveniersburgwal. Het stadsbestuur was akkoord, maar 

wel op voorwaarde dat het gebouw niet de uiterlijke kenmerken van een 

kerk, met toren en klok, zou krijgen. Stadsarchitect Abraham van der Hart 

werd gevraagd het kerkgebouw te ontwerpen. De classicistische gevel aan 

de Kloveniersburgwal is eigenlijk de zijgevel van de kerk. De entree voor de 

kerkgangers was gelegen in de Spinhuissteeg. 

Eind jaren ’50 verloor het gebouw zijn kerkelijke functie. In die periode 

kwam het archief van de Nederlandse Bank in de kerk. De monumentale 

elementen zoals het Strümpfler orgel, het grootste barokorgel van deze 

maker, en de preekstoel kregen een herbestemming, respectievelijk in de 

St. Eusebius kerk in Arnhem en de Nederlands-Hervormde kerk in Elst. 

Vele meters archiefkasten van de Nederlandse Bank stonden destijds in het 

schip van de kerk. 

Na een periode van leegstand, is in 1995 de voormalige kerk verbouwd 

door architectenbureau Mecanoo van Francine Houben tot theater. Artistiek 

directeur Theu Boermans heeft tot 2009 met zijn gezelschap de Theater-

compagnie vele spraakmakende voorstellingen gemaakt in dit huis. Nu is 

het aan de nieuwe generatie makers om hier toneel te maken, waarmee 

wordt gereflecteerd op de wereld om ons heen. 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS...


