
Verhuur Theater City of Wesopa
Midden in het oude centrum van Weesp, 

uitkijkend over de grachten, staat Theater City 

of Wesopa. Een monumentaal gebouw met drie 

sfeervolle ruimtes die gehuurd kunnen worden. 

Een vergadering, talkshow, productpresentatie, 

feest of een eigen voorstelling, alles is mogelijk. 

De ruimten zijn voorzien van professioneel licht 

en geluid.

Horeca is aanwezig en catering kan in overleg 

georganiseerd worden. Speciale wensen, 

zaalversiering, bloemstukken of inzet van 

techniek: we delen onze ervaring en denken 

graag met je mee.

Voor Weesper verenigingen en scholen hebben 

we een speciaal tarief. 

Theaterzaal

Zaal met vlakke vloer voor max. 300 mensen staand, eventueel met statafels. 

Andere mogelijkheid is met een tribune met maximaal 130 stoelen. De zaal 

heeft een toneelvloer van 11 meter breed waarop eventueel een podium 

gebouwd kan worden. De zaal is voorzien van professioneel theaterlicht en 

geluidsapparatuur. Digitale filmprojectie met bioscoopkwaliteit is mogelijk, er is 

een filmdoek en een beamer. Bovendien staat er een prachtige Yamaha vleugel. 

In de kelder is een kleedruimte met toilet en douche.

Theatercafé

Op de begane grond naast de theaterzaal is het sfeervolle café met ronde 

monumentale vormen, spiegels, een grote leestafel, gezellige zitjes, en een 

lange bar met volledige vergunning. Er zijn zitplaatsen voor ongeveer 50 

mensen, staand kunnen er veel meer mensen terecht. Er is een groot 

beeldscherm aanwezig en een draadloze microfoon voor presentaties. Verder 

zijn er een garderobe, invalidentoilet en baby-verschoon gelegenheid. Kleine 

optredens (1 of 2 muzikanten) zijn mogelijk in het café.

City Uitkijk

In de oude foyer op de tweede verdieping die alleen per trap te bereiken 

is. Deze sfeervolle ruimte is geschikt voor maximaal 55 mensen. De Uitkijk 

is geschikt voor kleinschalige feesten, vergaderingen of kleine optredens. 

Diverse opstellingen zijn mogelijk; vergadertafels, statafels of dansvloer. 

Er is een bar, een klein podium met semiprofessioneel theaterlicht, een 

toiletgroep, een projectiescherm met beamer en een draadloze 

microfoon. Vanuit de monumentale ramen heb je het mooiste uitzicht van 

Weesp.



Tarieven

Bij het theater is veel mogelijk en dat bespreken we 

graag met je. Neem dus altijd contact met ons op als je 

een ruimte wil huren.

Ruimtes Dagdeel Uur

Grote zaal €250 €75

Theatercafé €125 €40

Bovenzaal de Uitkijk €150 €45

Bij een maatschappelijke of culturele invulling 

bieden wij 35% korting aan op de huurprijs.

Verhuurmiddelen
Beamer gratis

Rookmachine gratis

Hazer €75,00

Vleugel (grote zaal) €75,00

Piano (De Uitkijk) €40,00

Ondersteuning
Techniek €40,00 per uur

Horeca (extra) €20,00 per uur

Horeca
Frisdrank en bier vanaf €2,50 

Wijn vanaf €3,30

Gedestilleerd vanaf €3,25

Prosecco (fles) vanaf €15,00

Koffie vanaf €2,10

Thee vanaf €1,80

Catering
Lunchbuffet vanaf €15,00 p.p.

Dinerbuffet vanaf €15,00 p.p.

Bittergarnituur vanaf €3,00 p.p.

Taart/gebak/koek vanaf €3,00 p.p.

Alle bedragen zijn incl. BTW

Locatie

Het theater is gehuisvest aan Herengracht 23 

in Weesp.

Weesp is heel goed bereikbaar met het 

openbaar vervoer, De City of Wesopa ligt op 

ca. 10 minuten lopen van het 

trein/busstation in het centrum van de stad.

Afstanden per trein

• Amsterdam (alle stations) 15 minuten

• Hilversum15 minuten

• Schiphol 20 minuten

• Utrecht 30 minuten

Meer weten? 
Mail of bel ons:

• 0294 45 80 93
• verhuur@wesopa.nl


