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Poppodium Grenswerk
huist in een van de mooiste
gebouwen van Venlo,
midden in de binnenstad!
Poppodium Grenswerk
is een bijzondere locatie
voor een vergadering,
bijeenkomst of sfeervol en
informeel bedrijfsfeest. Een
feest waar het net allemaal
wat ruiger aan toe kan
gaan, geholpen door de
locatie, de top notch geluidsen lichtinstallatie en het
team van Grenswerk zelf!

Waarom Grenswerk?
Het gebouw is super flexibel in te zetten: geschikt voor een
kleine meeting met vijftien mensen tot een geheel verzorgd event voor
800 personen. De zaal biedt plaats aan 500 personen. Inclusief
het balkon is er zelfs voldoende ruimte voor 600 personen.
Liever zitten? Geen probleem, dat kan tot 200 personen.
Onze artist lounge waar we wekelijks onze artiesten voorzien van een
hapje of een drankje is zeer geschikt voor een intiem diner, presentatie
of workshop. Het balkon en de foyer kunnen ook apart afgehuurd
worden, net als het café. Alle ruimtes samen maken een feestlocatie
tot 800 personen.

RUIMTE

MAX. CAPACITEIT (PERS.)

GESCHIKT VOOR

ZAAL

600

(BEDRIJFS)FEEST, LIVE OPTREDEN, SEMINAR

BALKON

100

BORREL, PRESENTATIE

FOYER

80

KLEINE BORREL, WORKSHOP, ONTVANGSTRUIMTE

CAFÉ

100

LUNCH, DINER, FEEST, BORREL

ARTIST LOUNGE

16

DINER, PRESENTATIE, WORKSHOP

Zaal
De zaal heeft een capaciteit van 600 personen inclusief
balkon maar is eenvoudig af te schalen. Als het balkon
niet gebruikt wordt kunnen er 500 personen in.
Met een paar kleine ingrepen kan de zaal ook gezellig
gemaakt worden voor intiemere gezelschappen.
Zittend biedt de zaal plaats voor 200 personen.

Balkon
Het balkon kan apart gehuurd worden
voor borrels of presentaties. Bar is
aanwezig. Hier is ruimte voor maximaal
100 personen staand publiek.

Café
In het café is een klein podium.
Deze sfeervolle ruimte kan gehuurd
worden voor een lunch, diner,
feestje of borrel tot 100 personen.

Foyer
Deze ruimte is erg geschikt voor een
kleinere borrel, workshop of bijvoorbeeld als
ontvangstruimte. Hier is een bar aanwezig.
Geschikt voor ongeveer 80 personen.

Artist lounge
In deze ruimte kunnen onze artiesten zich voor en
na hun show ontspannen. De artist lounge is zeer
geschikt voor een intiem diner, een presentatie of
een workshop.

We leveren altijd maatwerk
maar om een idee te krijgen
wat de mogelijkheden zijn...
Vergadering of presentatie?
Vanaf € 15,- p.p. kan er bij ons al vergaderd worden. Deze prijs
is inclusief koffie, thee en water, koekjes en fruit, flip-over,
papier en pen, beamer en scherm of tv-scherm met laptop
aansluiting. Kortom: alles wat nodig is voor een geslaagd
overleg. In combinatie met een lunch is vergaderen al mogelijk
vanaf € 25,- p.p. en in combinatie met met een diner al vanaf €
30,-. We serveren een gevarieerd menu uit eigen keuken. Meer
zin in curry van Try Thai, zwarte kip van De Gare Kip, vegan fast
food van Lola Blanco of tapas van YamYam Catering? Samen met
onze culinaire partners zorgen wij voor iets unieks!

Workshop of teambuilding?
Vanaf € 150,- gaan we samen aan de slag op sportief, creatief
of educatief gebied. Een rondleiding door ons poppodium, de
muziekbingo van Nina in de zaal, een dj-workshop van Roy in
één van onze oefenruimte’s, een stormbaan door het gebouw
met Patrick, samen een lied maken met Benjamin, een middag
improvisatietheater met Marinho... Door de samenwerking
met diverse creatievelingen is ons aanbod groot en divers.

Personeelsfeest of borrel?
Van networkborrel tot nieuwjaarsfeest, een drankje en een snack,
een dj of een live-act? Alles kan! Prijs afhankelijk van de wensen.
De genoemde prijzen zijn een indicatie

“ We wilden voor een aantal
presentaties nu eens wat
anders dan het gebruikelijke
zaaltje in een hotel. Op zoek
naar een inspirerende,
creatieve en natuurlijk ook
gastvrije omgeving, konden
we bij Grenswerk terecht.
Wij en onze gasten hebben
een bijzondere dag gehad.
Het was heel fijn dat alles
dat we nodig hadden voor de
presentaties gesneden koek
is voor Grenswerk. Het is
een verrassende toplocatie in
de gezellige binnenstad van
Venlo. Juist ook voor zakelijke
bijeenkomsten!”
– Marja Mulock Houwer,
Sr. Technical Information Developer,
Océ Technologies

“ Vostermans Companies heeft in 2017 het
65-jarig bestaan gevierd in Grenswerk. In een
uitstekende samenwerking met Grenswerk
hebben wij een fantastisch feest kunnen geven
voor 450 personen met een zeer gevarieerd
programma en uitstekende verzorging van
eten en drinken. Het personeel was vriendelijk
en behulpzaam. Grenswerk is een absolute
aanbeveling voor een geslaagd bedrijfsfeest.”
– Marc Frey, Facility Manager,
Vostermans Ventilation B.V.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met:
Eva Peeters: 06 - 10 44 08 46
Jeroen Nillesen: 06 - 52 86 14 92
verhuur@grenswerk.nl

Poppodium Grenswerk
Peperstraat 10 • 5911 HA Venlo
www.grenswerk.nl/verhuur

