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INHOUD

TOBACCO Theater
Nes 75 - 87
1012KD Amsterdam

       +31 (0)20 330 06 70
       info@tobacco.nl
       www.tobacco.nl

CONTACT

Over ons  
3. Introductie
4.  Historie van het pand 

Zalen
5.  De Theaterzaal
6.  Balkon & Loge
7.  De Foyer
8. De Studio
9. De Bibliotheek
10.  Het Bankgeheim
11.  Het Rode & Zwarte Gevaar
12.  De Wijnkelders
13.  Chef’s Table
14. Overige ruimtes 

Algemene informatie
15. Culinair
16. Bereikbaarheid
17.  Kaart
18. Capaciteit
19.  Tarieven

Altijd op de hoogte van TOBACCO? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief. 



INTRODUCTIE
Een indrukwekkende evenementenlocatie in dé culturele hoofdstraat van Amsterdam. Industrieel, fris, romantisch, 
stoer en de liefde voor detail en historie spat van de acht meter hoge muren af! Tien eigenwijze zalen vormen 
samen al jaren het trotse toneel van machtige commerciële events en prachtige culturele voorstellingen.
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HISTORIE van het pand
Een voormalige tabaksveiling omgetoverd 
tot een moderne, industriele theater- en 
eventlocatie, met veel gevoel voor detail en 
multifunctionaliteit. TOBACCO beschikt over 
een robuuste theaterzaal met daar omheen ook 
nog eens negen totaal verschillende zalen. Een 
ervaring op zichzelf!

Mooi stukje geschiedenis
De naam Nes duidt aan dat hier in vroegere 
tijden moerassig land lag. Sterker nog, een 
schamele zes eeuwen geleden kwam je hier 
alleen wat schapen en ganzen tegen op een 
aangeslibd stuk moerasland, wat dus een ‘nesse’ 
heette in het Middelnederlands. De huidige 
Nes begon in 1342, toen het deel werd van het 
Amsterdamse grondgebied. In de loop van de 
volgende eeuwen zou de Nes zich ontwikkelen 
tot een gebied vol winkels en bedrijven. Zoals 
zo vaak in de geschiedenis gold ook hier, waar 
bedrijvigheid is, volgen cafés. Naast bordelen 
vond men er café-chantants, tingeltangels, het 
Salon des Variétés, Tivoli en artiestencafés. Tot 
in de jaren dertig van de 20ste eeuw was er 
een van de vroegste homocafe’s gevestigd: The 
Empire. In 1824 opende koffiehuis Frascati er 
zelfs een salon met fonteinen, bomen en plek 
voor 1500 man.

Maar rond 1900 raakte de Nes in verval en 
werd het door het betere publiek gemeden. 
Waar eens het genot overheerste, kwamen nu 
tabakskantoren waardoor de straat ’s avonds een 
uitgestorven indruk maakte. De Nes veranderde 
van ‘pretstraat’ in een handelscentrum. Het 
werd opgekocht en deed voortaan dienst als 
veilinghuis voor tabak. 
In die functie werd het zelfs ‘De hel’ genoemd: 

“Honderden tabakskopers rollebolden over 
elkaar en schroomden niet om op balkonranden, 
op stoelen en over schotten heen te klimmen 
in hun pogingen de beste tabaksbladeren te 
bemachtigen.”

Het zou nog enkele decennia duren, maar beetje 
bij beetje kwam het vermaak en de variété weer 
terug. Uiteindelijk wisten theaters het oude straat-
je glorie terug te geven, waaronder Frascati, De 
Brakke Grond en ook het TOBACCO Theater.
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DE THEATERZAAL max. 500
Oppervlakte: 200 m²

Een imposante, rijke zaal, hoog opgetrokken uit 
robuust pleisterwerk met stalen bar en balkon. Fris, 
modern, stoer en de liefde voor detail voel je in 
iedere vezel van je lichaam. Door de historische 
sheddaken valt een prachtig noorderlicht de zaal 
binnen. Met de mogelijkheid tot verduistering. 
De zaal beschikt over een uniek lichtsysteem, 
waarbij de zaal zich binnen een tel en een zucht 
in velerlei gedaantes pardoes kan aanpassen. 
Met een hoogte van maar liefst 8,5 meter en een 
vloeroppervlakte van 200 m2 is de Theaterzaal dé 
plek voor internationale livestreams, congressen, 
zakelijke diners, bedrijfsevents, opvallende 
productpresentaties en liefdevolle voorstellingen.
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BALKON & LOGE max. 60
Oppervlakte: 45 m²

Boven de robuuste bar in de Theaterzaal bevindt 
zich over de gehele breedte het stalen balkon. 
Deze uitzichtpost staat in directe verbinding met 
de achtergelegen Loge en heeft direct contact met 
de Theaterzaal. Dit is dan ook een geliefde plek 
voor VIP-gasten en de regie van grote producties.
Dit alles onder het toeziend oog van graffiti-
kunstwerk “The Cuban Lady” dat zich in de Loge 
bevindt.
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DE FOYER max. 50
Oppervlakte: 40 m²

De Foyer is een creatie van de internationaal 
befaamde binnenhuisarchitect Wim van de Oude 
Wetering. Hij creëerde een rustgevende en 
sfeervolle layback met direct uitzicht op de Nes. 
Een lederen double chesterfield, een antieke piano 
en een kunstwerk van de Amsterdamse schilder 
Van Donkersloot geven de Foyer het karakter van 
een oud Engelse heren-sociëteit.
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DE STUDIO max. 100
Oppervlakte: 75 m²

Een parelwitte ruimte met schoon gestoken 
wanden, een artistieke kroonluchter van TL buizen 
en een schuin glazen dak op een hoogte van maar 
liefst 9 meter. De Studio beschikt over een eigen 
pantry, geluidsinstallatie en beamer. Het pronkstuk 
van deze ruimte is zonder twijfel de beroemde 
foto van Michael Jackson op de Lauriersgracht 
(1977) door Claude Vanheye. De Studio is zeer 
geschikt voor een ontvangst, meeting, fotoshoot, 
kleine voorstellingen en zakelijke borrels. Direct 
verbonden aan de Studio is met een directe 
opgang omhoog de Bibliotheek, ideaal als break-
out ruimte!
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de bibliotheek
Veel bibliotheken hebben met de opkomst van 
e-books helaas hun deuren moeten sluiten.  
Maar toch... ze blijven met hun stiltebeleid en 
het ritselen van papier, hun romantische charme 
behouden. Daar kan geen digitale omgeving 
tegenop. Vanuit deze gedachtegang is onze 
authentieke bibliotheek in het TOBACCO Theater 
in ere hersteld. De ruimte is 25m2 en geschikt voor 
20 personen. De zaal is te bereiken via een vaste 
opgang omhoog vanuit de studio. 

Sssttttt…….!

max. 20
Oppervlakte: 25 m²
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HET BANKGEHEIM max. 50
Oppervlakte: 40 m²

Een decennialang niet-geopende bankkluis is 
dé grote eyecatcher in deze prachtige gouden 
art-deco ruimte. Hier exposeren we drie werken 
van hoffotograaf Erwin Olaf. (Separation 4 en 
Blonde Sien). Het Bankgeheim beschikt over een 
eigen beamer met scherm, geluidsinstallatie en 
brede ramen met direct uitzicht op de culturele 
hoofdstraat van Amsterdam. Het Bankgeheim is 
zeer geschikt voor private diners, als break-out 
ruimte van de Studio en commerciële product 
meetings. Direct aan het Bankgeheim is onze 
Studio verbonden, ideaal als uitbreiding van 
deze ruimte.
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HET RODE- & zwarte GEVAAR
Het Rode & Zwarte Gevaar is het kloppende hart 
in de catacomben van het TOBACCO Theater. Het 
bonst en pompt hier heftig van passie en liefde! 
Een kunstzinnige tussenruimte, ontworpen door 
wandkunstenaar Paul Janssen. Het is de natuurlijke 
verbinding tussen de bovenliggende Theaterzaal, 
en naastgelegen De Wijnkelders.
Het Afrikaanse houten masker van Frajurikka ziet in 
Het Zwarte Gevaar er streng op toe, dat het u aan 
niets zal ontbreken.

max. 60 Oppervlakte: 40 m²
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DE WIJNKELDERS max. 40
Oppervlakte: 50 m²

De authentieke Wijnkelders van het Theater 
liggen verscholen in de catacomben van het 
oude tabaksgebouw. Een klassiek schouwspel 
van artistieke bogen en mediterrane muren. De 
bourgondische sfeer wordt extra gevoed door 
een knapperend haardvuurtje, een eigen bar en 
geluidsinstallatie. Een intieme plek voor diners, 
vergaderingen of als ontvangstruimte voorafgaand 
aan een voorstelling in de Theaterzaal. Een 
invulling als expositieruimte is ook mogelijk, we 
laten ons graag door u verrassen!
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chef’s table max. 20
Oppervlakte: 20 m²

Voel, proef en ruik het culinaire hart van TOBACCO vanaf de meest 
pure plek; Chef’s Table. De ideale uitvalsbasis voor een knus diner of 
een vergadering. Vanuit de keuken loop je direct Chef’s Table in en 
vanaf de andere kant ben je aangesloten op de wijnkelders. Chef’s 
Table is het perfecte midden! 
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OVERIGE RUIMTES
Direct naast de hoofdentree bevindt zich de 
Balie. The place to be for tickets.
Maar ook de centrale plek waar gasten zich 
aanmelden voor een congres of presentatie. 
 
Er zijn in TOBACCO Theater verschillende 
toiletruimtes -met in totaal 14 toiletten- 
aanwezig (uiteraard ook een invalidentoilet). 
Zelfs hier, in het kleinste kamertje, is een frisse 
knipoog naar het theater te vinden.
 
Voor artiesten en sprekers zijn er twee ruime 
kleedkamers, met eigen douches en toilet. De 
kleedkamers hebben een backstage route naar 
het podium.
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CULINAIR
Onze culinaire inspirator is al jaren, en sinds 
2021 zelfs Michelin-chef: Dennis Huwaë. 
Dennis stond aan het hoofd van keukens 
waarboven 2 Michelin ** prijkten. “Daar 
ontwikkelde hij zijn feilloze gevoel voor de 
allerhoogste gastronomie” aldus GaultMillau, 
die hem uitriep tot ‘Talentvol Chef van het 
Jaar’. In 2020 is Huwaë toegetreden tot ‘Les 
Patrons Cuisiniers’ én genomineerd voor ‘The 
Best Chef Awards’. In 2021 ontving hij een 
Michelinster met zijn restaurant Daalder. Vanaf 
2018 is Dennis ook de drijvende kracht achter 
het keukenteam van TOBACCO Theater. Wat 
zijn wij trots op onze absolute top-chef!

Chef de cuisine Rogier Janssen is de vaste 
rechterhand van Dennis en staat aan het 
dagelijkse roer van de TOBACCO keuken. 
Voor Huwaë is het creëren van een gerecht 
een zoektocht naar de perfecte combinatie 
van ingrediënten. Hij tovert ermee en laat de 
ingrediënten elkaar versterken en aanvullen. 
Zijn inspiratie haalt hij uit ‘streetfood’ van over 
de hele wereld. De basis ligt voor Huwaë in 
klassieke technieken. Deze technieken vertaalt 
hij in zijn hoofd naar zijn eigen signatuur. 
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bereikbaarheid
TOBACCO Theater is met het OV, de auto, fiets en 
te voet uitstekend bereikbaar. Metro- en tramstation 
Rokin liggen zelfs op 1 minuut lopen afstand, het 
Centraal Station op slechts 15 minuten lopen en 
parkeergarages zijn in overvloed op zeer korte 
afstand.

Te voet
U loopt vanaf het Stationsplein over het Damrak 
naar de Dam, achter het Nationaal Monument vindt 
u de Nes. Aan het begin van de Nes is rechts een 
souvenirwinkel met overdag buiten een grote gele 
klomp. Hier loopt u de Nes op tot ons theater aan de 
linkerzijde op nummer 75.

Fiets
TOBACCO is ook met de fiets uitstekend bereikbaar. 
U kunt uw trouwe tweewieler met gerust hart 
achterlaten bij de nabijgelegen fietsenstallingen. 
• Fietsenstalling Rokin: In deze stalling is plek voor 

260 fietsen. Met het toegangssysteem kunt u met 
uw fiets in- en uit checken met uw OV-chipkaart 
of bankpas. Parkeren is de eerste 24 uur gratis, 
net als in de andere gemeentelijke stallingen. 
Elke extra dag kost 1,25 euro. Voor bakfietsen en 
scooters is de garage niet toegankelijk.

• Fietsenstalling Nes: Deze gratis fietsenstalling 
is gelegen aan het begin van de Nes en biedt 
plaats aan ruim 100 fietsen.

Openbaar vervoer
Stapt u toch liever in de tram of metro? Dan kan dat 
natuurlijk ook! 

Tram
Met tram 4 en 14 vanaf Amsterdam Centraal Station 
stapt u uit bij de Halte ‘Rokin’ en is het één minuut 
lopen naar TOBACCO. 

Metro
De Noord/Zuidlijn vertrekt vanaf Station Amsterdam 
Centraal, hierbij pakt u de metro richting ‘Zuid’. 
Dezelfde lijn vertrekt ook vanaf de RAI en Station 
Zuid. Dan neemt u de metro richting ‘Noord’. U stapt 
wederom uit bij Halte ‘Rokin’. Voor overige opties 
verwijzen we u graag naar de site: 9292.nl

Auto 
U bereikt TOBACCO Theater binnen 20 minuten 
vanaf de Rondweg A10. Het is mogelijk om in en 
uit te stappen voor het theater. Via onze website 
kunt u een parkeerkaart voor parkeergarage Q-Park 
Waterlooplein reserveren. Deze parkeerdeal is 
exclusief voor TOBACCO bezoekers. Met de 
reservering bent u verzekerd  van een parkeerplaats. 
Vanaf de garage is het 13 minuten lopen naar 
TOBACCO. 
• P1 Parkeergarage Waterlooplein – Bij deze 

parkeergarage kunt u voordelig en makkelijk 
parkeren binnen 13 minuten lopen van ons 
theater. U kunt via onze website een reservering 
maken. 

• Parkeergarage de Bijenkorf (Q-Park) – ma t/m vrij, 
afhankelijk van het aantal uren dat u parkeert. Bij 
deze parkeergarage kunt u voordelig en makkelijk 
parkeren midden in het centrum van Amsterdam. 
Vanaf de parkeergarage bent u binnen 5 minuten 
bij ons theater.

Parkeert u toch liever in een andere parkeergarage? In 
de directe omgeving van ons theater zijn er meerdere 
grote parkeergarages, let op: TOBACCO levert geen 
parkeerkaarten voor de volgende parkeergarages:
• Parkeergarage Rokin – 1 minuut lopen
• Parkeergarage Oosterdok – 10 minuten lopen
• Parkeergarage Stadhuis Muziektheater –  

7 minuten lopen
• Parkeergarage Nieuwezijds Kolk – 7 minuten 

lopen

• Parkeergarage P1 Centraal Station – 15 minuten 
lopen

Daarnaast is zijn er verschillende P+R locaties rondom 
het centrum:
• P+R Noord – Verbinding naar TOBACCO met 

Metro 52, uitstappen bij halte Rokin
• P+R Rai – Verbinding naar TOBACCO met Metro 

52, uitstappen bij halte Rokin
• P+R Zeebrug – Verbinding naar TOBACCO met 

Tram 26, uitstappen bij Centraal Station en dan 10 
minuten lopen 

Voor alle P+R plaatsen geldt het volgende:
• Weekdagen voor 10.00 uur    

€8,00 voor de eerste 24 uur, daarna €1,00 per 24 
uur

• Weekdagen na 10.00 uur 
€1,00 per 24 uur

• Weekend      
€1,00 per 24 uur

Zinkpaaltjes
Tussen 07:00-11:00 uur is de Nes bereikbaar met 
de auto. Na 11:00 uur zijn de verzinkbare paaltjes 
omhoog, waardoor de Nes niet bereikbaar is zonder 
sleutel. Wanneer u toch spullen moet uitladen voor de 
deur bij TOBACCO,  kan de organisatie in overleg de 
verzinkbare paaltjes naar beneden doen. TOBACCO 
beschikt over een sleutel van de verzinkbare paaltjes 
bij de Wijde Lombardsteeg.

Minder-validen
Minder minder-validen kunnen via een eigen entree 
het theater bezoeken. Via onze lift kunt u alle ruimtes 
bereiken met uitzondering van het balkon. 
Tevens is er een minder-validen toilet op de begane 
grond aanwezig. Graag vooraf aangeven en een 
mailtje sturen naar: info@tobacco.nl
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capaciteit
De Theaterzaal           

Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:        500
Theateropstelling:      350 
Diner inclusief balkon:       240
Diner exclusief balkon:      220
Diner aan ronde tafels incl. balkon:     184
Diner aan ronde tafels excl. balkon:     160
U-opstelling:           75
Cabaret:        100
Classroom:        120

Balkon en Loge 
Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:  60
Theateropstelling:        15 
Diner:           40
Boardroom:           10

De Foyer         
Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:       50
Theateropstelling:        40 
Diner:           30
Diner aan ronde tafels:             30
Boardroom:       20
Cabaret: 20
Classroom:      20

Wijnkelders         
Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:       50
Theateropstelling:      30 
Diner:         48
Boardroom:       20

Het Rode & Zwarte Gevaar         
Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:       60
Theateropstelling:        30 
Diner:           24
Diner aan ronde tafels:             20
Boardroom                         10

                                                                                                                                                   
Chef’s Table
 Aantal personen per opsteling 
 Plenair staand/receptie/walking dinner:  20
 Theateropstelling: 20
 Diner:  15
 Boardroom: 20

De Studio          
Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:       100
Theateropstelling:     80
Diner aan ronde tafels:             50
U-opstelling:           36
Cabaret:            40
Classroom:           50

Het Bankgeheim         
Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:      50
Theateropstelling:        40 
Diner:          30
Diner aan ronde tafels:       30
Boardroom:           20
Cabaret:          20

Bibliotheek         
Aantal personen per opstelling
Plenair staand/receptie/walking dinner:       30
Theateropstelling:      22 
Diner:         12
Boardroom:      14



houd het hoofd koel
en het hart warm

TOBACCO Theater 
www.tobacco.nl - +31 (0)20 330 06 70 - info@tobacco.nl - Nes 75-87, Amsterdam

 tobacje


