Groots gebouw
kleine events
Uw bijeenkomst in een
anderhalve meter
maatschappij

We doen
het samen!
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Het Forum is de plek die de toekomst
verkent door te kijken naar trends, de
nieuwste technologieën en
actualiteit.
Naar aanleiding van COVID-19 zijn
onze zalen en faciliteiten aangepast
op de RIVM-richtlijnen. Hierdoor
kunt u zorgeloos een boeking bij
ons plaatsen. Bekommert u zich
over de inhoud, dan zorgen wij voor
de rest..

Met onze ervaring in evenementen,
modern uitgeruste zalen, state of the art
techniek en ons spectaculaire gebouw,
bieden wij ook een innovatieve plek voor
mensen en bedrijven die iets bijzonders
willen organiseren. We denken graag met
u mee om een onvergetelijk evenement te
organiseren op een bijzondere plek.

Voor meer informatie, prijzen of
een vrijblijvende offerte kunt u
contact opnemen met een van
onze medewerkers via:
verhuur@forum.nl
050 368 36 04
Kijk ook op zakelijk.forum.nl
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Ontdek onze
NOK
Rooftop restaurant,
restaurant, bar, private
dining, event space

Filmzalen
Camera 4 (28 plaatsen),
Camera 5 (60 plaatsen)

Cursus- en vergader
zalen 3 en 4
15 en 6 plaatsen

Newsroom
15 plaatsen

Rabo Studio
90 plaatsen,
panoramaprojectie,
corporate vergaderingen
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ruimtes!
Vergaderruimten 1, 2 en 3
Vergaderzalen voor
respectievelijk 4, 6,
4 personen

Filmzalen
Camera 1 (25 plaatsen),
Camera 2 (40 plaatsen),
Camera 3 de luxe,
exclusieve loungezaal
(17 plaatsen)

Cursus- en vergader
zalen 1 en 2
13 en 8 plaatsen
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Rabo Studio
Verras uw publiek in deze bijzondere
zaal waarin u uw bedrijf of onderwerp tot
leven laat komen! In de Rabo Studio kan
dit. Met panoramaprojectie wordt er op
drie aaneengesloten wanden van grond
tot plafond geprojecteerd. Dompel uw
publiek onder in een wereld naar keuze.
Door de uitschuifbare tribune is de zaal
flexibel in te delen en geschikt voor
vrijwel elk evenement. Door de box-inbox constructie zijn livemuziek en feesten
mogelijk. In deze flexibele, technisch
uitstekend uitgeruste zaal kunnen diverse
evenementen georganiseerd worden.
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capaciteit
249 zitplaatsen (normaal)
90 tribune (1,5 meter),
60 cursus (1,5 meter)
52 vergadering (1,5 meter)

faciliteiten
panoramaprojectie, uitschuifbare
tribune, podium aanwezig,
uitstekende technische
voorzieningen; te combineren met
aangrenzende foyer Newsroom; te
koppelen met andere zalen.

Newsroom
Deze met bamboe beklede foyer met
bar bevindt zich op de eerste
verdieping van het Forum. Geschikt
voor kleine bijeenkomsten.

capaciteit
15 cursus
10 corporate vergadering
faciliteiten
scherm en sprekersset
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Filmzalen: Camera 1, 2, 4 en 5
Verbazen, op het puntje van je stoel
brengen, je laten lachen of tot tranen
roeren. Film kan het allemaal. Het is bij
uitstek het middel om bewustwording
mee te creëren, diepgang te bieden
of simpelweg te vermaken. Verras uw
medewerkers en raak uw publiek door
gebruik te maken door een van onze
bijzondere ingerichte bioscoopzalen naar
het ontwerp van het architectenbureau
&Prast&Hooft. Naast het vertonen van
speelfilms of documentaires zijn de grote
doeken ook geschikt voor presentaties en
deelsessies.
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capaciteit
25, 40, 28, 60 zitplaatsen (1,5 meter)
faciliteiten
state-of-the-art beamer, microfoons,
mogelijkheid om zalen te koppelen en
infrarood installatie voor slechthorenden.

Luxe loungezaal: Camera 3 de luxe
Wilt u iets anders? Denk dan aan de
luxe lounge bioscoopzaal. Deze knusse
zaal heeft een bijzonder design en is
voorzien van Italiaanse handgemaakte
leren stoelen, tafeltjes en een eigen bar.
Een presentatie of filmvoorstelling in stijl?
Het kan in de Camera de luxe!

capaciteit
17 zitplaatsen (1,5 meter)
faciliteiten
bar in de zaal, state-of-the-art beamer,
microfoons, mogelijkheid om zalen te
koppelen en infrarood installatie voor
slechthorenden.
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Vergaderruimtes
Op een verantwoorde manier een
vergadering, cursus of bijeenkomst
plannen? Dat is mogelijk in het Forum
Groningen. Alle zalen zijn ingericht met
voldoende afstand van elkaar.
Bovendien wordt elke zaal voor en na
elk bezoek gereinigd voor een optimale
en veilige vergaderomgeving.
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Cursuszalen
De cursuszalen zijn gelegen op de tweede
etage in het Forum.
De zalen zijn uitgerust met een digiboard
waardoor het goed mogelijk is om te
presenteren.
capaciteit
tot 15 personen

Vergaderzalen
De vergaderzalen zijn gelegen op de
zesde etage in het Forum.
De zalen zijn uitgerust met een
beeldscherm waardoor je middels de
aanwezige HDMI-kabel alles kan delen.
capaciteit
4, 6 en 4 personen
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Zaal
capaciteit
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Zaal
Cursuszaal 1
Cursuszaal 2
Cursuszaal 3
Cursuszaal 4
Vergaderzaal 1
Vergaderzaal 2
Vergaderzaal 3

CARRE
9
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10
6
4
6
4

U - VORM
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7
10
6
4
6
4

CURSUS
13
8
15
-

THEATER
-

Camera 1
Camera 2
Camera 3
Camera 4
Camera 5

-

-

-

25
40
17
28
60

Rabo Studio
News Room

52
10

40
10

60
15

90
-
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Nieuwsgierig?
Neem contact
met ons op
verhuur@forum.nl
050 368 36 04
Kijk ook op
zakelijk.forum.nl
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