
BURGER
WEESHUIS
VERHUUR



BURGER
WEESHUIS
Het Poppodium van Deventer

Burgerweeshuis is al meer dan 30 jaar dè plek in Deventer voor popmuziek met 
veel verschillende concerten en dancefeesten op een pracht locatie in het centrum. 
Verschillende grootheden, van Bill Wyman tot KRS-one en Doe Maar tot Level42, 
stonden op het podium in onze charmante popzaal. Naast ons programma van 
mooie concerten en dancefeesten, is het monumentale pand beschikbaar om te 
huren.  

Wij beschikken over multifunctionele zalen geschikt om workshops, evenementen, 
borrels of diners te organiseren.  Ook kan Burgerweeshuis haar kennis en netwerk 
op het gebied van evenementen en workshops op maat aanbieden. Zowel op 
locatie als in ons eigen pand bieden wij kwaliteit, gemak en natuurlijk een geslaagd 
evenement.

Wat zijn de mogelijkheden?

In het verleden hebben wij, naast ons eigen programma, al menig evenement 
gefaciliteerd. Van muzikantendag, verjaardagsfeest tot workshopdag, borrel of 
musical, alles is mogelijk in Burgerweeshuis. Wij beschikken over verschillende 
zalen, ieder met zijn eigen charme, capaciteit en doeleinde. Zo hebben we de 
Concertzaal, de naam zegt het al, zeer geschikt voor concerten. Tevens ook sfeervol 
in te richten voor conferenties of dinerruimte voor grote gezelschappen.

De cursuszaal is voorzien van een spiegelwand, dansvloer en geluidsinstallatie, 
maar kan naast danscursussen ook prima gebruikt worden voor kleinere 
presentaties. Onze kleine zaal hebben we voorzien van een geluidsset, beamer en 
bar, daarmee is de zaal geschikt voor verjaardagsfeesten, seminars en workshops.
Ons café doet het prima op de borrels, maar ook een cursus of seminar zal 
hier niet misstaan en we hebben oefenruimtes voor de kleinere gezelschappen, 
bandrepetities of workshopbijeenkomsten. 
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BURGER
WEESHUIS
Evenementen 

Daarnaast is het team van Burgerweeshuis gespecialiseerd in het organiseren van 
evenementen, al dan niet op locatie. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de 
organisatie van uw evenement, kunt u onze hulp inschakelen. 

Muzikale omlijsting, programma, workshops, catering, horeca, facilitair en 
productie, wij kunnen het allemaal uit handen nemen. Onder andere Festival 
Keizerrijk, Kerstborrel Gemeente Deventer, Grote Kick Off Festival Hoogtevrees, 
Kyteman in het Havenkwartier en De Dijk in de Lebuinuskerk zijn producties 
van Burgerweeshuis. Samen met onze samenwerkingspartners maken wij ook uw 
evenement tot een succes!

Burgerweeshuis.nl 
Verhuur@burgerweeshuis.nl 
T. 0570-619198
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OVERZICHT 
ZALEN
Concertzaal

Onze concertzaal is uitermate geschikt voor dance feesten en concerten. De zaal 
beschikt over een podium en volledige licht en geluidsinstallatie. Tevens zijn er twee 
bars aanwezig, beschikt de zaal over een eigen garderobe en toiletten. 
De concertzaal wordt altijd verhuurd inclusief horeca, technisch personeel en 
barpersoneel. 

Capaciteit is 500 personen, indien u de voorkeur aan een seated opstelling geeft is de 
zaal geschikt tot 200 personen.

Bovenzaal

Onze boven zaal bevindt zich op de eerste verdieping, bereikbaar via vaste trap en is 
perfect voor verjaardagsfeesten, presentaties en vergaderingen. De zaal beschikt over 
een eigen licht en geluidsinstallatie, garderobe, bar en indien nodig DJ-set, beamer 
en scherm of vergadermeubilair. 

Capaciteit is 70 personen of seated tot 40 personen.
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OVERZICHT 
ZALEN
Café

Burgerweeshuis beschikt over een gezellig café dat buiten openingstijden gehuurd 
kan worden. Bar, beamer en scherm, DJ-set en meubilair is aanwezig. Ideaal voor 
bedrijfsborrels, presentaties en / of feestjes met diner. 

Capaciteit is 80 personen of seated 45 personen.
Reguliere openingstijden van het cafe: wo – za van 20:00 uur tot 02:00 uur

Cursuszaal

Onze cursuszaal met spiegel, muziekinstallatie en dansvloer!
Af te huren op wekelijkse basis of incidenteel voor workshops, presentaties 
en vergaderingen.

Capaciteit tot 40 personen.
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OVERZICHT 
ZALEN
Oefenruimtes

Burgerweeshuis heeft drie oefenruimtes tot haar beschikking. 
Deze oefenruimtes bevinden zich in de kelders onder de concertzaal en zijn 
voorzien van een complete backline. Bands en muzikanten kunnen hier tegen 
een gunstig tarief inpluggen en spelen. Tevens zijn de ruimtes zeer geschikt voor 
muzieklessen en workshops. 

Het is mogelijk wekelijks een ruimte op een vaste tijd af te huren, maar ook voor 
eenmalige repetities kun je bij het Burgerweeshuis terecht. 

Complete pand

Uiteraard is het ook mogelijk om het complete pand te huren voor bijvoorbeeld 
een personeels-dag met workshops, diner en ’s avonds muziek. Wij kunnen tevens 
ondersteunen in de organisatie en productie.
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EVENEMENT
ORGANISATIE

EVENEMENTEN

Vanuit uw bedrijf een evenement organiseren? Of het nou een personeelsborrel, 
bedrijfsfeest, themafeest, doelgroep evenement of een netwerkbijeenkomst is. Van 
grootschalige tot kleinschalige evenementen,  Burgerweeshuis neemt al uw zorgen 
uit handen. Met onze expertise en ons netwerk verzorgen wij voor u de:

• Coördinatie
• Locatie
• Programmering
• Productie
• PR
• Marketing

HORECA

Naast de organisatie van evenementen heeft  Burgerweeshuis ook de nodige ervaring 
op het gebied van horeca. Voor alle evenementen (intern tot 500 personen en extern 
tot 10.000) personen neemt Burgerweeshuis al uw horeca zorgen uit handen. Wij 
regelen voor u de coördinatie, inkoop en personeel.

WORKSHOPS

Met workshops van Burgerweeshuis maakt u op een originele, creatieve, innovatieve 
en prikkelende manier kennis met iets nieuws. De workshops zijn geschikt voor 
teambuilding, praktische ervaring, communicatie of gewoon als entertainment. 
Burgerweeshuis verzorgt complete workshops (incl. catering) in ons eigen pand of 
op locatie.
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Festival Keizerrijk

In samenwerking met woonbedrijf Ieder1 heeft het Burgerweeshuis in 2011 voor 
het eerst het festival Keizerrijk georganiseerd. Het festival vond plaats in het kader 
van Keizerslanden Vernieuwt, de wijkvernieuwing in de wijk Keizerslanden. In 
2012 heeft het Burgerweeshuis voor een tweede maal het festival georganiseerd. Het 
festivalterrein bestaat uit twee podia waarop zowel nationale als regionale hiphop 
acts optreden. Naast muziek staat het festival ook bol van randactiviteiten. Zo 
kunnen bezoekers bijvoorbeeld sneakers customizen en graffiti spuiten.

Het Burgerweeshuis is verantwoordelijk voor de op- en afbouw, het programma, de 
horeca en de marketing van het festival. De tweede editie van het festival heeft over 
de gehele dag zo’n 3.000 bezoekers getrokken.

Jolanda Hoeflak (programmamanager stedelijke vernieuwing) over de 
samenwerking met het Burgerweeshuis:
“Het team van het Burgerweeshuis heeft enthousiast en professioneel het festival 
georganiseerd, in nauwe samenwerking met ons team. Ze begrepen welke sfeer 
we wilden bereiken en welke doelen er voor ons bereikt moesten worden met het 
festival. Maar het was vooral ook een erg mooie dag!”

Burgerweeshuis.nl 
Verhuur@burgerweeshuis.nl 
T. 0570-619198
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Lunch Deventer Circuit

In opdracht van Het Nieuw Deventer Circuit heeft het Burgerweeshuis een netwerk-
lunch voor 40 Deventer ondernemers georganiseerd. De lunch vond plaats in de 
historische binnentuin van het Burgerweeshuis. Aansluitend aan de lunch was er 
een rondleiding door het historisch pand. Dit alles onder de bezielende leiding van 
directeur Mano Scherpbier met mooie achtergrond verhalen, anekdotes, inspirerend 
beeldmateriaal en de visie van het Burgerweeshuis. Het Burgerweeshuis was verant-
woordelijk voor de lunch en de horeca tijdens de bijeenkomst.

Bedrijfsfeest Ieder1

Voor woonbedrijf ieder1 heeft het Burgerweeshuis afgelopen jaar de jaarlijkse 
kerstbijeenkomst georganiseerd. Woonbedrijf ieder1 organiseert dit elk jaar op een 
andere locatie. De bijeenkomst staat in het teken van binding tussen het personeel. 
Voor ieder1 moest het een feest worden waarbij 200 man onder één dak kon feesten, 
eten en aan activiteiten kon deelnemen. In samenspraak met ieder1 is de invulling 
van de dag bepaald.

De dag bestond uit verschillende actieve en creatieve workshops in het pand, een 
gezamenlijk diner en een afsluitend feest in de concertzaal. Het Burgerweeshuis 
is verantwoordelijk geweest voor de organisatie van de gehele dag. Zo heeft het 
Burgerweeshuis de verschillende docenten voor de workshops benaderd, de catering 
van het diner verzorgd en de afsluitende DJ geboekt.

Burgerweeshuis.nl 
Verhuur@burgerweeshuis.nl 
T. 0570-619198
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CONTACT

Heeft u ruimte nodig voor een bedrijfsfeest, vergadering of congres, cursus of 
workshop? Of wilt u ondersteuning bij de organisatie van uw evenement of 
productie? 

Burgerweeshuis heeft verschillende ruimten te huur met een capaciteit variërend 
tussen 20 en 500 personen en een professioneel team wat u kan ondersteunen bij de 
organisatie van evenementen. 

U kunt via onze website gemakkelijk uw offerte aanvragen. 

Burgerweeshuis.nl 
Verhuur@burgerweeshuis.nl 
T. 0570-619198

Foto’s brochure door:
Jelmer Gremmen & Isabelle Renate la Poutré
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