DE KRING
ROOSENDAAL

Evenementenlocatie
Inspirerend decor voor evenementen van
10 tot 1000 personen

Welkom

Impressie ruimtes

De Kring Roosendaal is een centraal gelegen accommodatie,
met goede parkeergelegenheden in de nabije omgeving, die
voorzien is van de modernste theaterfaciliteiten en een goede
horecaorganisatie. De verschillende ruimtes in De Kring
bieden vele faciliteiten voor een breed scala aan evenemen
ten – van stijlvol diner tot vergadering of modeshow. Daarnaast hebben wij de kennis en ervaring in huis op het gebied
van organisatie, horeca en techniek zodat aan alle wensen kan
worden voldaan en elke gelegenheid een succes zal worden.

Beleven. Beleef de magie van het theater en laat jouw gasten
inspireren door onze veelzijdige locatie en faciliteiten.

Ons podium, jouw verhaal!

Verrassen. Laat je verrassen door de creativiteit van ons team en
onze locatie. We blijven ons continu verbeteren en innoveren.

Ontmoeten. De Kring biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten of samen te komen voor een bijzondere gelegenheid.
Samenwerken. Het team van De Kring werkt samen met jou
aan een succesvol evenement. We denken graag met je mee en
ondersteunen bij de uitvoering.

Grote zaal. Een prachtige theaterzaal met ruim 880 stoelen,
verdeeld over een benedenzaal en een balkon. Het toneel
heeft een volautomatische trekkenwand.

Galerie. Te gebruiken voor een exclusief ontvangst, een vergadering
of presentatie. De afsluitbare ruimte is uitgerust met geluidsinstallatie, podium, beamer en scherm en een bar.

Kleine zaal. De tribune biedt plaats aan 220 personen en kan
ook ingeklapt worden. Zo ontstaat een vlakke vloer voor 400
personen.

Theatercafé. Een gezellige, informele en flexibele ruimte. Er bevindt
zich een vast podium, een bar en een professionele geluidsinstallatie. In het café hangen tv-schermen die geschikt zijn voor het
communiceren van jouw boodschap.

Over de Tong. Lekker lunchen, uitgebreid dineren of een
gezellige borrel, ons restaurant biedt diverse mogelijkheden.
Tongerlotuin. De afgesloten tuin leent zicht uitstekend voor
een (zomerse) borrel of (verjaardags)feest.
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Foyer. Het kloppend hart van De Kring. De garderobe biedt plaats aan
ongeveer 1000 jassen. In de foyer hangen tv-schermen. Verder is het
mogelijk om meubilair te (ver)plaatsen naar wens. De foyer beschikt
over twee bars.

Tongerlotuin

Galerie

Afmetingen ruimtes
Grote zaal

Kleine zaa

l

Theatercafé

in

tu
Tongerlo

Foyer

Over de Tong

Galerie

Ruimte

M2

Grote zaal

300

400

880

-

Kleine zaal

300

400

220

-

Theatercafé

155

120

60

50

Foyer

520

600

-

-

Galerie

110

120

80

50

Over de Tong

150

150

-

-

Tongerlotuin

600

350

150

-

Receptie

Theater

Vergadering

Informatie
Contact
Voor meer informatie over evenementen
neem contact op met de afdeling verhuur
huur@dekringroosendaal.nl
www.verhuur.dekringroosendaal.nl
0165 745 825
Wil je langskomen om de ruimtes te
bekijken? Je bent van harte welkom!
Bezoekadres
Kerkstraat 1, 4701 HT, Roosendaal
Ingang via het theater

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid & parkeren
Vanuit Breda: A58 (Breda-Vlissingen), afslag Roosendaal-Oost, rechtsaf (van Beethovenlaan), alsmaar (ook bij rotonde) rechtdoor, met de bocht mee linksaf (Burgemeester Prinsensingel), eerste straat rechts (Nieuwstraat). Aan het einde van de straat
is een parkeergarage, De Kring bevindt zich aan de rechterkant.
Vanuit Bergen op Zoom: A58 (Vlissingen-Breda), afrit Roosendaal, linksaf onder viaduct door (Antwerpseweg), bij verkeerslichten aan T-splitsing rechtsaf (Boulevard), op de rotonde naar links (Dunantstraat), met de bocht mee linksaf (Burgemeester
Prinsensingel), eerste straat rechts (Nieuwstraat). Aan het einde van de straat is een parkeergarage, De Kring bevindt zich aan
de rechterkant.
Vanaf station Roosendaal: Ongeveer 10-15 minuten lopen: Stationsplein oversteken, richting centrum (Brugstraat), daarna
rechtsaf (Burgemeester Prinsensingel), na 350 meter rechtsaf (Molenstraat), 1e straat links (Kerkstraat). De Kring zie je aan de
linkerkant.
Parkeren: De parkeergarages De Biggelaar (tegenover De Kring) en de Nieuwe Markt zijn van maandag t/m zondag 24 uur
geopend. Wij kunnen parkeerkaarten tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Het kortingstarief is te gebruiken op maandag t/m
donderdag en op zaterdag vanaf 19.00 uur, op vrijdag vanaf 22.00 uur.

Tot snel in De Kring!
• Bedrijfsborrel
• Bedrijfspresentatie
• Beurs
• Bruiloft
• Condoleance

• Congres
• Kraamborrel
• Lezing
• (Personeels)feest
• Productpresentatie

• Receptie
• Symposium
• Vergadering
• Voorstelling
• Workshop

