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Infosheet  
Spetterende kerstshow of 

nieuwjaarsbijeenkomst 
in de Beurs
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Dat kerstshows en nieuwjaars-

bijeenkomsten dit jaar anders zullen 

zijn dan we zijn gewend, hoeven we u 

niet te vertellen. Dat ze gewoon door 

kunnen gaan wellicht wel! 

Bent u op zoek naar een speciale 

manier om samen met uw team, uw 

bedrijf of uw relaties het jaar af te 

sluiten? Zoekt u een inspirerende 

manier om het nieuwe jaar te 

beginnen?

In de Beurs van Berlage kunnen we dat ook dit 

jaar weer mogelijk maken. Door de ruimte die 

we hebben, de flexibiliteit die we bieden, maar 

vooral ook de creativiteit die we in huis hebben, 

kunnen we ook dit jaar weer zorgen voor 

een spetterende kerstshow of een geweldige 

nieuwjaarsbijeenkomst. 

Betoverende bijeenkomst
Samen met onze partners hebben wij een aantal pakketten 

samengesteld, die ervoor kunnen zorgen dat het ook dit jaar 

weer een betoverende eindejaarsbijeenkomst gaat worden. 

Omdat we ons heel goed beseffen dat het in deze onzekere 

tijden moeilijk is om u ergens aan te committeren, zijn deze 

pakketten, evenals onze voorwaarden, uiterst flexibel.

Uw kerstshow of nieuwjaarsbijeenkomst zal bestaan uit een 

twee uur durende livestream vanuit onze studio, waarbij er 

voldoende ruimte is voor uw eigen invulling.

Wij denken graag met u mee en houden rekening met alle 

overheidsmaatregelen, zodat u zich alleen maar druk hoeft 

te maken over de leuke dingen!
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Pakket 2 - maatschappelijk
In deze tijd moeten we elkaar helpen. Samen met Boost 

Producties presenteren wij op 27 en 28 december Walking-

On-Circus, een walk-through kerstcircus in de grote zalen van 

de Beurs. Met pakket 2 geven we u, bovenop de inhoud van 

pakket 1, de kans een maatschappelijke instelling te helpen, 

door een tijdslot te kopen en ze daarmee op te geven voor een 

onvergetelijke ervaring. 

Dus, terwijl u met uw collega’s geniet van een spetterende 

kerstshow of onvergetelijke nieuwjaarsbijeenkomst, 

genieten kinderen, ouderen of minder bedeelden van vier 

toneelbeelden, die bewegend en interactief met het publiek 

en de artiesten zijn, live vanuit de Beurs van Berlage. 

In de credits van Walking-on-Circus-de-film, worden alle 

bedrijven en organisaties die een tijdslot hebben gekocht voor 

een ander, met naam vernoemd. Kijk voor meer informatie op 

onze website. 

Pakket 1 - entertainment
Vanuit onze studio zullen uw gasten worden verwelkomd door een host. Deze zal gedurende twee uur uw gasten 

entertainen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een Bingo of een Pubquiz. Uw gasten ontvangen thuis, 

voorafgaand aan de show, een borrelbox met daarbij een persoonlijk kaartje van uw bedrijf. Eventueel kunt u 

zelfs uw kerstattentie of nieuwjaarsgroet meesturen. Er kan optioneel een opname van de uitzending worden 

gemaakt, zodat deze ook altijd terug te kijken is.

Pakket 3 - muzikaal  
Mogen tijdens de kerstshow de voetjes van de vloer? Mag het tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wat meer 

swingen? Dan is pakket 3 het juiste pakket voor uw bijeenkomst. Naast de host, de borrelbox en de Pubquiz of 

Bingo, verzorgen we samen met onze partner The Fireflies voor een spetterende show met live muziek. Laat de 

muziek door de woonkamers van uw medewerkers schallen, laat uw relaties lekker meezingen met onze artiesten.

“Music is life itself”, volgens Louis Armstrong - we hadden het niet beter kunnen verwoorden!

https://beursvanberlage.com/nl/event/walking-on-circus/
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Pakket 1 vanaf € 35 p.p. 
•  Host of presentator

•  Borrelbox voor uw gasten

•  Persoonlijk kaartje van uw bedrijf

•  Bingo of pubquiz

Pakket 2 vanaf € 39 p.p. 
•  Host of presentator

•  Borrelbox voor uw gasten

•  Persoonlijk kaartje van uw bedrijf

•  Bingo of pubquiz

•  Tijdslot dat u koopt voor een  

maatschappelijke instelling

Pakket 3 vanaf € 45 p.p. 
•  Host of presentator

•  Borrelbox voor uw gasten

•  Persoonlijk kaartje van uw bedrijf

•  Bingo of pubquiz

•  Live muziek

Borrelbox
De inhoud van de borrelbox kan naar eigen wens 

worden samengesteld en kan bijvoorbeel bestaan uit:

•  Fles wijn, 3 flesjes bier of fris

•  Organische wortelchips

•  Oude kaas

•  Nootjes van Gotjé

•  Gedroogde worst

•  Olijven

Aanvullende informatie
•  De pakketten zijn af te nemen vanaf 100 personen

•  Verzendkosten borrelbox zijn niet inclusief

•  Kosten voor het gebruik van de studio gedurende 

twee uur zijn € 3.000

•  Uitgebreidere entertainment is mogelijk

•  Opname van de studio uitzending is optioneel

•  Meeverzenden kerstpakketten of 

nieuwjaarsboodschappen is mogelijk

Contact
Neem contact op met één van onze experts voor 

een aanbieding op maat voor een spetterende 

eindejaarsshow via events@beursvanberlage.com 

of telefonisch via 020 - 531 33 55.

mailto:events%40beursvanberlage.com?subject=
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Beurs van  
Berlage

 

Damrak 243

1012 ZJ Amsterdam

E events@beursvanberlage.com

T 020 531 33 55

www.beursvanberlage.com

Tot slot
Samen met u zullen wij er alles aan doen om de richtlijnen van de WHO en het RIVM te volgen en de hiervoor 

beschreven maatregelen in te stellen, om ervoor te zorgen dat uw evenement in de Beurs van Berlage op 

een veilige en verantwoorde manier door kan gaan, voor u, voor uw gasten en voor onze medewerkers. 

Vanzelfsprekend zullen wij ervoor zorgen dat uw evenement, door het bieden van persoonlijke aandacht en vijf-

sterren kwaliteit, van het hoogst mogelijke niveau is dat u van ons gewend bent. Wij zijn uitsluitend gericht op het 

bereiken en overtreffen van al uw verwachtingen, ongeacht de grootte van uw evenement. Samen met onze Event 

Managers zullen we er samen met u voor zorgen dat uw evenement indrukwekkend en onvergetelijk zal zijn!


