Theater ‘t Kapelletje
Van der Sluysstraat 176
3033 SR Rotterdam
tel. (010) 467 70 14
www.theaterkapelletje.nl

Ingang: tussen Schiekade 45 en 47.
In de buurt zijn voldoende (betaalde)
parkeerplaatsen.
Het theater ligt op ca 10 minuten
lopen van Rotterdam Centraal
(uitgang Blijdorpzijde). Tram 25 stopt
voor de deur (halte Walenburgerweg)
Nadere informatie en verhuur bij
zakelijk leider: Dick Oskamp,
beheer@theaterkapelletje.nl

T H E A T E R

Theater ‘t Kapelletje is een klein, goed geoutilleerd
vlakke vloertheater vlakbij het centrum van Rotterdam.
Het theater is de voormalige kapel van het Emmahuis, een
historisch pand aan de Rotterdamse Schiekade. De zaal is
volledig verbouwd tot een authentiek en gezellig theater.
Het theater ademt een karakteristieke, intieme sfeer, waar
bezoekers zich meteen thuis voelen. Op de tribune en het
balkon is plaats voor maximaal 90 toeschouwers.
Theater ‘t Kapelletje is bij uitstek geschikt voor kleinschalige
voorstellingen: theater, dans, concerten, cabaret.
Zowel professionals als amateurs treden hier graag op.
Maar ook voor workshops, presentaties, trainings- en
scholingsbijeenkomsten is Theater ‘t Kapelletje een
gewilde locatie.
Het theater beschikt over een speelvloer van 7,80 x 6,75 x
4,50 m. Er is een achtertoneel van 4,95 x 3,46 x 2,60 m.
De speelvloer is desgewenst te verkleinen. Het theater
beschikt over een zwarte balletvloer. Deze kan op aanvraag
verwijderd worden. De technische uitrusting (geluid en
licht) voldoet aan alle eisen (zie de technische fiche op
onze website www.theaterkapelletje.nl/verhuur)
Beneden het theater bevindt zich een gezellige foyer. Hier
vindt u een bar die voorzien is van alle benodigdheden.
Een ideale ontmoetingsruimte voor publiek, deelnemers
en gasten.
De sfeer in de foyer wordt verhoogd door wisselende
exposities van beeldend kunstenaars, die hier hun werk
tentoonstellen.
Vanuit de foyer is een binnentuin bereikbaar. Hier kunnen
de gasten bij mooi weer een drankje drinken. In overleg
zijn andere toepassingsmogelijkheden bespreekbaar.
Er is een ruime lift, waardoor de theaterzaal en de foyer
ook goed bereikbaar zijn voor mensen die minder goed
ter been zijn.
De theateragenda van Theater ‘t Kapelletje staat op diverse
cultuur- en uitgaansladders en -sites en op onze eigen site
www.theaterkapelletje.nl/agenda
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