
SNEAK PREVIEW
CURIOUS...



EVENTS
OPTIVER BUSINESS EVENT

Details, details, details  

Uw event begint altijd met het doel! Wat wil 
je bereiken? Wie is de doelgroep? En hoe 
behalen we het maximale resultaat? Hier 
zijn we goed in, samen het perfecte plaatje 
creëren en zorgen dat jouw gasten vooraf al 
kunnen genieten en een onvergetelijk event 
beleven.
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kick off
YOUNG CAPITAL KICK OFF

Het jaar, het nieuwe project, de nieuwe 
plannen! Er voor zorgen dat iedereen er klaar 
voor is. Samen de juiste impact creëren. Het 
perfecte plaatje, om samen succesvol te zijn. 
De Artiesten is voor veel bedrijven de vaste 
partner, omdat we samen met u de juiste 
snaar weten te raken.

Investeren is samen groeien
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festival
HEEMBOUW FESTIVAL

Een festival neerzetten is meer dan een paar 
foodtrucks, dj’s en een toffe tent. Het hele 
plaatje moet kloppen en natuurlijk passen bij 
uw bedrijf. Met meer dan 20 jaar event 
ervaring weten we altijd de juiste snaar te 
raken. Hoe? Door altijd door te pakken op 
de details. Het verschil willen maken, dat is 
waar we goed in zijn.

We doen niets voor minder
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OUR secret 
VENUES
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HET SIERAAD
AMSTERDAM-WEST

Rijksmonument vol historie, inspiratie en 
cultuur. Een indrukwekkende locatie aan 
de Amsterdamse grachten. Het Atrium, 
drie unieke zalen, restaurant Edel by
Dennis en een fantastisch terras zijn het 
decor voor business en dance events, 
diners, borrels en de meest succesvolle 
vrijdagmiddagborrel van de stad 
Edelwise.

Aantal zalen: 5 
Capaciteit: 1200 personen
Waardering: 8.7
Uniek: Het Atrium, 
het mooiste daglicht van de stad



hoogtij
AMSTERDAM-NOORD

De Amsterdamse stadskas, een prachtig 
dakterras, een oranje watertoren met uitzicht 
over de hele stad. HoogtIJ is een uniek 
decor, waar iedereen direct verliefd op 
wordt. Diners, modeshows, 
bedrijfspresentaties, trouwen het kan 
allemaal in dit pareltje van Noord.

Aantal zalen: 3 + dakterras
Capaciteit: 120 personen
Waardering: 9.1
Uniek: Het uitzicht over de stad 
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mayor manor
AMSTERDAM-CENTRUM

De Private Mansion van onze culturele 
hoofdstad.Een flamboyante venue zoals 
je er nog nooit één tegen bent gekomen! 
Dat durven we hardop te zeggen. Mayer 
Manor is een oude kloosterwoning, anno 
1417, van vier verdiepingen. 

Aantal zalen: 7 
Capaciteit: 120 personen
Waardering: 8.7
Uniek: Deze stijl & sfeer vind je 
nergens anders
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TOBACCO
AMSTERDAM-CENTRUM

Een indrukwekkende theater- en 
evenementenlocatie in de culturele 
hoofdstraat van Amsterdam, de Nes. 
Industrieel, fris, stoer en de liefde voor 
detail en historie spat van de muren af! 
Tien unieke zalen vormen al jaren het 
trotse toneel van machtige commerciële 
events en prachtige voorstellingen.

Aantal zalen: 10 
Capaciteit: 600
Waardering: 9.1
Uniek: Meest inspirerende locatie 2015, 
2016, 2016, 2017 en 2018 
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de plaatwerkerij
AMSTERDAM-WEST

De Plaatwerkerij maakt je heel gelukkig. 
Alles waar je fantasie je heen brengt kan 
in deze zaal. Hoe dat kan? De aankleding, 
de bar, de lichtval, het uitzicht op Het 
Atrium, werkelijk alles kan hier 
plaatsvinden. Van een CEO meeting tot 
een feestavond en van een intiem klassiek 
concert tot een Live cooking diner op  
sterrenniveau. 

Aantal zalen: 1 
Capaciteit: 120 personen
Waardering: 8.6
Uniek: De aankleding, de bar en lichtval
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de smederij
AMSTERDAM-WEST

Een frisse, lichte locatie met een open 
uitzicht over het water dat rondom Het 
Sieraad kabbelt. De ruimte is uitermate 
geschikt voor plenaire bijeenkomsten, 
productpresentaties en intieme diners. 
Vanuit de zaal loop je ook zo dat 
indrukwekkende hoge glazen Atrium in 
en voel je de trots van dit magistrale 
Amsterdamse Rijksmonument.

Aantal zalen: 1 
Capaciteit: 170 personen
Waardering: 8.8
Uniek: De lichtval en unieke 
ligging aan de Amsterdamse gracht
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salon ruigoord
AMSTERDAM-WESTPOORT

Het bekendste kunstenaarsdorp van 
Nederland. Een culturele vrijhaven waar 
nu de mogelijkheid bestaat om op hoog 
niveau met groepen te dineren en 
creatieve sessies te organiseren. Salon 
Ruigoord is een inspirerende sfeervolle 
ruimte in een kunstzinnige omgeving op 
steenworp afstand van Amsterdam.

Aantal zalen: 2
Capaciteit: 80 personen
Waardering: 8.5
Uniek: De Salon ligt in Ruigoord het 
bekendste kunstenaarsdorp van 
Nederland
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CRISTOFORI
AMSTERDAM-CENTRUM 

Het gebouw aan de Prinsengracht in 
Amsterdam is al meer dan veertig jaar 
een inspirerende locatie voor musici, 
kunstenaars en cultuurliefhebbers. 
Onder leiding van architect Hubert Crijns 
is de oude Concertzaal omgebouwd tot 
een ruimtelijke Loft met een eigentijdse 
uitstraling.

Aantal zalen: 2
Capaciteit: 150 personen
Waardering: 9
Uniek: De sfeer en unieke ligging aan De 
Amsterdamse Prinsengracht
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AMSTERDAM-CENTRUM 

VAUDEVILLE

Serre-achtige ramen kijken uit op de 
gracht en laten een overvloed aan 
prachtig licht binnen. Hoewel de locatie 
heel ruim aanvoelt, heeft het een heel 
huiselijke sfeer. De perfecte plek voor een 
private dining.

Aantal zalen: 1 
Capaciteit: 30 personen
Waardering: 8.6
Uniek: De sfeer en unieke ligging aan De 
Bloemenmarkt
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