
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
Inspirerende congres- & evenementenlocatie 

LOCATIEBOEK

http://www.wilminktheater.nl/zakelijk
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Alle locaties bevinden zich in het centrum van 
Enschede, op loopafstand van elkaar en van het NS- 
en Busstation. Er zijn meerdere parkeergarages in de 
omgeving, waar u via ons tegen speciaal tarief kunt 
parkeren. Organiseert u een meerdaags congres of 
evenement? Dan zijn er diverse hotels in de buurt met 
aantrekkelijke mogelijkheden. Wij adviseren u graag.

Welkom in Wilminktheater en Muziekcentrum 
Enschede, een indrukwekkend theater én 
inspirerende congres- en evenementenlocatie. 

WELKOM LOCATIES

Onze locatie behoort tot de grootste congres- en 
evenementenlocaties van Oost Nederland en biedt 
ruimte aan maar liefst 4.000 gasten. Behalve het  
Wilminktheater en het Muziekcentrum behoort ook 
de Grote Kerk op de Oude Markt en De Kleine Willem 
(de kleine zaal in de oude Stadsschouwburg) tot ons 
aanbod. Ook met een klein gezelschap bent u dus bij 
ons op de juiste plek. 

Gebouwen met geschiedenis, plekken met een 
bijzonder verhaal, een zeer betrokken en gemotiveerd 
team van professionals en Twentse gastvrijheid. 
Of u nou op zoek bent naar een locatie voor een 
personeelsfeest, een congres, presentatie, receptie, 
vergadering, walking dinner of graag met uw relaties 
een bijzondere theateravond op maat beleeft, wij 
heten u graag warm welkom in Wilminktheater en 
Muziekcentrum Enschede. 

Als u uw evenement in Wilminktheater en 
Muziekcentrum Enschede organiseert, levert u 
hiermee een bijdrage aan onze theaterprogrammering 
en het voortbestaan van het rijke culturele aanbod 
dat wij in Enschede presenteren. Onze programmering 
wordt namelijk mede gefinancierd door inkomsten uit 
commerciële activiteiten. 

Foto: Eric Brinkhorst

Foto: Roy te Lintelo

Onze 4 locaties (Wilminktheater, Muziekcentrum, 
de Grote Kerk en De Kleine Willem) hebben elk 
hun eigen zalen, faciliteiten en mogelijkheden en 
voor elke zaal en elk evenement geldt: ons team 
van professionele technici zorgt voor optimale 
technische ondersteuning zodat u zich kunt 
focussen op uw programma en uw gasten. 

Ook voor heerlijke én eerlijke culinaire verzorging van 
uw gasten bent u bij ons op de juiste plek. Wij zijn 
trots op onze duurzame catering. Wist u bijvoorbeeld 
dat wij de duurzaamste koffie van Nederland 
schenken? En wij uitsluitend werken met lokale 
partners? Waar mogelijk biologisch, FairTrade en CO2 
neutraal. Voor meer informatie over de mogelijkheden 
verwijzen wij graag naar onze Banquetingmap. 
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WILMINKTHEATER Theater

1000 personen

Receptie/Feest

500 personen

Sitdown dinner

500 personen

Een sfeervolle theaterzaal waar een moderne 
uitstraling gecombineerd is met het vertrouwde 
theatergevoel. De zaal heeft 989 stoelen en vormt 
daarmee het ideale decor voor grote congressen en 
evenementen. Kleiner en intiemer wordt de zaal als u 
op het podium komt dineren,  een bijzondere ervaring. 

PAY. Zaal
Receptie/Feest

800 personen

Walking dinner/

Buffet

700 personen

Sfeervolle modern ingerichte foyer op de begane 
grond naast de PAY. Zaal gelegen. Deze foyer leent 
zich uitstekend voor borrel, receptie, feest of walking 
dinner.

Akzo Nobel Foyer

Receptie/Feest

200 personen

Walking dinner/

Buffet

150 personen

Deze op de eerste verdieping gelegen foyer is 
ruimtelijk, sfeervol en intiem en is geschikt voor 
borrel, receptie, feest of (walking) dinner. De Kienhuis 
Hoving Foyer biedt uitzicht op de Akzo Nobel Foyer op 
de begane grond en kan ook hiermee gecombineerd 
worden.  

Kienhuis Hoving Foyer
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Een open café met een trendy lounge uitstraling. 
Uitermate geschikt voor bedrijfsfeest, diner of borrel.

Theatercafé

De sfeervolle sociëteit is rustig gelegen en 
uitermate geschikt voor intieme diners of kleine 
recepties. Tevens ook geschikt voor vergaderingen, 
brainstormsessies of presentaties.

Sociëteit

Receptie/Feest

150 personen

Walking dinner/

Buffet

100 personen

Receptie/Feest

75 personen

Sitdown dinner

30 personen

Sitdown dinner

80 personen

Vergadering

30 personen

Deze zaal bevindt zich op de tweede verdieping van 
ons theater en is uitermate geschikt voor kleine 
congressen, vergaderingen of brainstormsessies. De 
zaal biedt uitzicht op het dakterras dat desgewenst 
gebruikt kan worden.

Urenco Zaal

Onze multifunctionele congreszaal is de ideale 
ruimte voor break out sessies. Deze zaal is flexibel 
in te richten in één, twee of drie ruimtes en derhalve 
geschikt voor zowel kleine als grotere groepen.

Congreszaal 

Theater

140 personen

Vergadering

60 personen

Theater

100 personen

Vergadering

40 personen
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MUZIEKCENTRUM Theater

1062 personen

Receptie/Feest

1800 personen

Walking dinner/ 

Buffet

1500 personen

Onze Wilmersbergzaal behoort tot de top van de 
Nederlandse concertzalen qua akoestiek. Deze zaal is 
uitermate geschikt voor grote plenaire evenementen 
en door het multifunctionele karakter ook geschikt 
voor concerten en feesten.   

Wilmersberg zaal

Sitdown dinner

200 personen

Deze flexibel in te richten foyer bevindt zich op de 
begane grond in het Muziekcentrum en is behalve 
voor ontvangst, pauze en borrels bij evenementen 
in de Wilmersbergzaal, ook geschikt als break-out 
ruimte bij congressen of voor recepties. 

Hartman Foyer

Deze royale en intieme foyer op de eerste verdieping 
van het Muziekcentrum is flexibel in te richten en 
geschikt voor zowel borrels, recepties alsmede voor 
break outs.

Daniëls Huisman Foyer

Receptie/Feest

400 personen

Deze kleine intieme concertzaal met zijn uitstekende 
akoestiek leent zich prima voor uitvoeringen, 
workshops, presentaties en lezingen. 

Arke Zaal
Theater

199 personen

Receptie/Feest

350 personen
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DE GROTE KERK Theater

300 personen

Receptie/Feest

350 personen

Walking dinner/
Buffet
300 personen

Deze prachtige sfeervolle locatie waar de 
gebrandschilderde ramen, kroonluchters en kaarsen u 
omringen met geschiedenis. De perfecte locatie voor 
concerten, recepties en diners.

Naast de flexibel in te richten zaal, bieden de vaste 
kerkbanken zitplaats aan 80 personen.

De Grote Kerk

Sitdown dinner

200 personen
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DE KLEINE WILLEM Theater

290 personen

Receptie/Feest

250 personen

De prachtige, in moderne jas gestoken, bonbonnière 
is een geliefde parel in de Nederlandse kleinkunst. 
Een bijzondere zaal die door het multifunctionele 
karakter ook uitermate geschikt is voor presentaties, 
congressen, diners en recepties. 

De Kleine Willem

Sitdown dinner/

Buffet

100 personen

Receptie/Feest

200 personen

Deze intieme en sfeervolle foyer op de eerste 
verdieping is flexibel in te richten en geschikt voor 
zowel borrels als recepties.

Foyer De Kleine Willem
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Tarieven zijn inclusief:
• PAY. zaal en Wilmersbergzaal: standaard theaterlicht, standaard geluidsset, maximaal 2 personen 

technische ondersteuning, gebruik van kleedkamer(s), foyer(s), bewaakte garderobe. 
• Grote Kerk: standaard theaterlicht, standaard geluidsset, 1 persoon technische ondersteuning, gebruik 

van kleedkamer, onbewaakte garderobe. 
• Arke Zaal: standaard theaterlicht, standaard geluidsset, 1 persoon technische ondersteuning, gebruik 

van foyer, onbewaakte garderobe. 
• De Kleine Willem: standaard theaterlicht, standaard geluidsset, 1 persoon technische ondersteuning, 

gebruik van kleedkamer(s), gebruik van foyer, onbewaakte garderobe. 
• Sociëteit, Urencozaal en Congreszaal: standaard licht, meubilair in standaard opstelling. 
• Gebruik van internet (WIFI en/of bekabeld internet) voor de organisatie. Een eigen beveiligd netwerk op 

naam eventueel met extra bandbreedte voor uw gasten behoort tot de mogelijkheden. 
• Reguliere schoonmaakkosten.

Aanvullende mogelijkheden:
• Voor huwelijksvoltrekkingen en/of uitvaarten in de Grote Kerk geldt een aangepast tarief, vraag naar de 

voorwaarden. 
• Er is een eigen technisch team beschikbaar dat u graag assisteert waar nodig. Wensen op maat of 

uitbreiding van een standaard set zijn uiteraard mogelijk.
• Organiseert u een publieksevenement waar uw gasten entree voor betalen? Dan kunnen wij de 

kaartverkoop en zelfs PR ondersteuning voor u verzorgen, vraag naar de mogelijkheden. 
• Organiseert u een meerdaags evenement? Er zijn diverse hotels in de buurt met aantrekkelijke 

mogelijkheden, wij adviseren u graag.
• Uiteraard verzorgen wij u en uw gasten ook graag op gepaste culinaire wijze. Voor uitgebreide 

mogelijkheden en tarieven verwijzen wij graag naar onze Banquetingmap.
• Organiseert u een evenement waarvoor u een rauwe, stoere zaal zoekt? Dan zijn de zalen van ons 

naastgelegen Poppodium Metropool Enschede wellicht geschikt. Vraag ons naar de mogelijkheden.
• Wij beschikken over een geavanceerd narrowcasting systeem waarop uw beeldmateriaal gepresenteerd 

kan worden tijdens uw evenement. Vraag ons naar de mogelijkheden.

VOORWAARDEN CONTACT

Bereikbaarheid & Parkeren
Onze locaties (Wilminktheater, Muziekcentrum, Grote 
Kerk en De Kleine Willem) bevinden zich alle vier in het 
centrum van Enschede, op loopafstand van elkaar en 
van het NS- en Busstation. 

Op loopafstand van Wilminktheater en 
Muziekcentrum Enschede liggen 3 parkeergarages. 
Parkeert u uw auto in de Irenegarage, 
Stationspleingarage of de Van Heek garage, dan kunt 
u bij ons uw parkeerkaart omwisselen tegen een 
uitrijdkaart. Deze bieden wij u aan tegen een speciaal 
tarief van € 9,15.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de 
mogelijkheden die Wilminktheater en 
Muziekcentrum te bieden heeft? Wij nodigen u 
graag uit voor een locatiebezoek zodat u zelf de 
ambiance en gastvrijheid van ons theater kunt 
ervaren. Wij denken graag met u mee over hoe onze 
locaties aan kunnen sluiten bij de doelstellingen 
van uw evenement.

Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede
Wenninkgaarde 40 - 42
7511 PH Enschede

T:  053 485 85 85
E:  evenementen@wilminktheater.nl
W:  wilminktheater.nl/zakelijk

http://www.wilminktheater.nl/zakelijk
https://www.facebook.com/wilminktheater
https://www.instagram.com/wilminktheater/
https://twitter.com/wilminktheater
https://www.linkedin.com/company-beta/2328868/
mailto:evenementen%40wilminktheater.nl?subject=Banquetingmap
http://wilminktheater.nl/zakelijk

