
1

Vier de 
winter bij 
Zuidpool.

WWW.ZUID-POOL .NL
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Sfeerimpressie.
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Welkom op
Zuidpool in
Amsterdam.

W W W.ZUID-POOL .NL

Tussen RAI Amsterdam en het Beatrixpark vindt 
u Zuidpool, een compleet vernieuwde winterse 
wonderwereld voor evenementen in de stad. Zuidpool  
beschikt over verschillende locaties voor events met 
een authentieke wintersfeer, allemaal met hun eigen 
sfeer, karakter en faciliteiten.

Zuidpool is dé evenementenlocatie van Amsterdam, 

waar u terecht kunt voor events met die authentieke 

wintersfeer.  Een locatie van internationale allure, 

waar u welkom bent met de meest uiteenlopende 

evenementen.

Events kunnen vanaf half oktober geboekt worden. 

Dan transformeert Strandzuid in Zuidpool op 

dezelfde locatie. Hetzelfde gebouw, maar een totaal 

andere ambiance.

Zuidpool bevindt zich op steenworp afstand van 

station Amsterdam RAI en het Beatrixpark. Door 

onze unieke samenwerking met de internationale 

beurs- en congreslocatie RAI Amsterdam hebben 

we nog meer capaciteit voor het faciliteren van 

events dan voorgaande jaren. Of het nu gaat 

om een publieksbeurs, een groot congres, een 

internationale vakbeurs, een dance-event of 

theatervoorstelling.

In deze brochure vindt u meer  informatie 

over onze verschillende locaties op het 

vernieuwde terrein van Zuidpool, hun 

faciliteiten en de mogelijkheden met betrekking 

tot catering en entertainment. Wij hopen dat het 

voldoende inspiratie biedt voor een uniek event! 
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Inhoudsopgave.
Heeft u specifieke wensen waar het 

arrangement op aangepast moet worden? 

Dat kan! Ons veelzijdige team heeft de 

mogelijkheid uw arrangement aan te 

passen aan specifieke (dieet)wensen. De 

invulling en prijzen zijn afhankelijk van 

uw specifieke wensen. Neem contact met 

ons op en wij helpen u graag verder.

Heeft u wensen om uw eigen 

arrangement samen te stellen? Dat kan! 

Een samenstelling gebaseerd op een 

variatie aan items uit de verschillende 

arrangementen is mogelijk op aanvraag. 

Prijzen zijn afhankelijk van uw specifieke 

wensen. Neem contact met ons op en wij 

helpen u graag verder.
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Plattegrond.
1. The Winter House

 Indoor capaciteit: 350

 Pagina 5

2. The Mountain House

 Indoor capaciteit: 450

 Pagina 6

3. The Ski Hut

 Indoor capaciteit: 150

 Pagina 7
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Capaciteit.
Onze ruimtes zijn flexibel betreffende de 

indeling. Mocht u hier vragen over hebben 

kunt u contact met ons opnemen.

*         Rechte tafels

**         Ronde tafels

LOCATIES & FACILITEITEN

Opstelling Mountainhouse Restaurant Beachhouse

Borrelopstelling 250 pax 200 pax 120 pax

Feestopstellng 350 pax 300 pax 150 pax

Sitdown diner

Sitdown diner

Theateropstelling

Buffet/ BBQ

Walking Dinner

    150 pax *

       100 pax  **

180 pax

200 pax

250 pax

    140 pax *

        80 pax **

150 pax

180 pax

200 pax

     60 pax *

        50 pax **

  80 pax

100 pax

100 pax
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The Winter 
House.

In de zuidelijke helft van het paviljoen 

aan het water bevindt zich The Winter 

House, ruim opgezet met een grote bar en 

modulaire inrichting.

The Winter House is geschikt voor 

grotere  boekingen van 350 personen bij 

een feestopstelling, voorzien van een 

fantastisch uitzicht. De ruimte matcht met 

ieder type event, en is te combineren met 

andere ruimtes van Zuidpool. Voor andere 

opstellingen denken we graag met u mee.

LOCATIES & FACILITEITEN
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The 
Mountain
House.

Onze grootste overdekte locatie voor 

events is The Mountain House, gelegen 

aan het water naast The Winter House. 

De ruimte heeft een warme uitstraling 

en maakt door gebruik van het vele glas, 

een perfecte koppeling met buiten. The 

Mountain House staat in direct contact 

met de keuken en beschikt over een eigen 

bar en toiletgroep.

De capaciteit van The Mountain House is 

450 personen. Indien nodig kan de gang, 

die de ruimte van The Winter House 

scheidt, ook geopend worden voor een 

verdubbeling van de capaciteit binnen.

LOCATIES & FACILITEITEN
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The 
Ski Hut.

De derde locatie voor events is The Ski Hut, 

gelegen bij de ingang van Zuidpool. Het is 

een intieme ruimte voor groepen tot 150 

personen (feest opstelling), met een eigen 

bar en winterterras. De ruimte kan tevens 

gecombineerd worden met ander ruimtes.

Binnen hangt een typische wintersfeer, 

met speelse elementen en een sfeervol 

interieur. Het meubilair heeft standaard 

een indeling met verschillende zithoeken, 

maar kan naar wens worden aangepast

LOCATIES & FACILITEITEN
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Locatiehuur.
Alle genoemde prijzen zijn per dagdeel, 

exclusief Food & Beverage en exclusief 

BTW. 

Voor een tweede opeenvolgend dagdeel 

wordt 20% van de huur gerekend. 

De huur die per locatie wordt gerekend is te vinden in de tabel. 

Dagdeel Zondag - Donderdag Vrijdag - Zaterdag

Dagdeel 1 09:00 uur - 16:00 uur 09:00 uur - 16:00 uur

Dagdeel 2 17:00 uur - 01:00 uur 17:00 uur - 02:30 uur

Locatie Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mrt.

The Mountain House €1950 €1950 €2750 €1950 €1750 €1750

The Ski Hut €1150 €1150 €1450 €1150 €1150 €1150

The Winter House

Zuidpool totaal

€1950

€4500

€1950

€4500

€2750

€6250

€1950

€4500

€1750

€4000

€1750

€4000
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Dranken.
Binnenlands drankarrangement

Onbeperkt Heineken tapbier, frisdranken, witte wijn, rode wijn en rosé wijn, 

jenever, vieux, Jagermeister en Martini.

2 uur 23,00

3 uur 27,00

4 uur 31,00

5 uur 34,00

6 uur  37,00

Buitenlands drankarrangement

Heineken tapbier, frisdranken, witte wijn, rode wijn en rosé wijn, jenever, 

vieux, Red Bull, Jagermeister, Martini, rum, vodka, gin en whisky.

2 uur 29,00

3 uur 34,00

4 uur 39,00

5 uur 43,00

6 uur 47,00

Welkomstdrankjes

Martini Prosecco 5,90  /  30,00

Laurent-Perrier Champagne 9,25  /  65,00

Martini Royale of Royale Rosato 7,00

Caipirinha limoen of strawberry 7,50

Piña Colada, Mojito 7,50

Red Bull Twist 5,00

De Editions van Red Bull, met een frisse mix van munt, ijs en soda

Gluhwein 3,75

Warme chocolademelk met slagroon 3,50

Koffie & Thee

Illy koffie, thee en koekjesassortiment 4,85

Indien u kiest voor de afname van dranken op nacalculatie, is Zuidpool 

genoodzaakt personeelskosten in rekening te brengen. Neem voor meer 

informatie contact op met uw contactpersoon.

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW
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Bourgundian 19,50
Breakfast  

Luxe mini broodjes 

Croissants

Brie de Meaux en jonge Beemster

Runderrookvlees en rosbief

Marmelade en hagelsag

Gekookt eitje

Verse fruitsalade

Verse jus d’orange

Koffie en thee

Countryside 22,50
Luxury Breakfast

Luxe mini broodjes

Croissants

Koffiebroodje

Verse fruitsalade

Brie de Meaux en jonge Beemster

Rosbief, runderrookvlees en beenham 

Marmelade en hagelslag

Gerookte Schotse zalm 

Roerei 

Glas champagne

Verse jus d’orange

Koffie en thee

Ontbijt.

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW
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Lunch.
Farmer’s Lunch Buffet 20,00

Verkrijgbaar vanaf 50 personen. 

Bruine en witte boerensandwiches met:

• Belegen kaas, ei, tomaat en komkommer

• Serranoham, olijventapenade, spinazie en tomaat

• Rosbief, basilicummayonaise en Parmezaan

• Gegrilde kip, avocadocreme en lente-ui

• Old Amsterdam, zongedroogde tomatencreme, rucola

• Runderkroket 

• Courgettesoep met kerriecreme

Mediterranean Lunch Buffet 23,50

Verkrijgbaar vanaf 50 personen.

Bruine en witte boerensandwiches met:

• Brie de Meaux, rucola en abrikozenboter

• Carpaccio van weiderund, basilicumolie, veldsla en Reypenaer

• Klassieke Vitello tonnato. Kalfsvlees, tonijn op palissade met olijven

• Caprese met pomodori en buffelmozzarella op bruin zuurdesem

• Gerookte zalm mosterdmayo, zuurkoolsalade

• Gegrild hammetje met honing-mosterd 

• Bospaddenstoelenquiche

• Pompoensoep

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW
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Fingerfood.
Traditional Snack Platter 9,50

Op basis van 8 items per persoon.

Old Amsterdam, Leidse kaas

Leverworst, ossenworst

Amsterdam’s zuur

Zaanse mosterd

Bitterbal

Garnalenkroket

Mini frikandel

Kaassouflé

Oriental Fingerfood 12,50

Op basis van 8 items per persoon.

Wasabi noten, Japanse noten

Kroepoek, kikomansaus

Yakitori

Samosa

Kara aga

Eendenloempia

Gamba’s in panko

Mood Food  11,00

Heerlijke tafelgarnituren, geserveerd op een grote ronde schaal. Prijs 

per persoon, te bestellen per 10 personen, met een minimum 

van 30 personen.

Gekonfijte dadels, olijven

Pasta van kikkererwten , zwarte olijventapenade

Bruschetta’s, pides

Garnalen met aioli

Kofta’s van lamsgehakt

Gevulde rolletjes rauwe ham

Manchego

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW
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Bourgundian Plate 9,00

Peperpate

Ossenworst

Serranoham

Beemsterkaas

Truffelmayonaise

Gemarineerde olijven

Bourgondisch vloerbrood

Crostini's

Antipasti Plate 9,00

Runderpastrami

Kalfsleverworst

Pittige salami

Bleu de Wolvega

Zongedroogde tomatentapenade

Bourgondisch vloerbrood

Crostini's

Aioli

De borrelplanken worden geserveerd per 

vijf personen.

Borrelplanken.

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW
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Small bites.
Traditional Bites 9,50

Heerlijke verse hapjes op schalen, in puntzakjes of 

op spiesjes geserveerd. Vijf items per persoon.

Zalm, zuurkool, aardappels, mosterdhangop

Weiderund, Old Amsterdam, hazelnoten, veldsla

Couscous, bloemkool, Hollandse garnalen

Bietjes, haring, dragon

Soesje, palingmousse, appelstroop

Doperwtensoep, gerookte forel, worstenbroodje

Stamppotkroketjes, grove mosterd

Braambrugse buikspektoffee, gepekelde komkommer

Zeeduivel, anijsmayonaise

Kalfsworstjes, honing, dragon.

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW
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Walking dinner.
Houdt u hierbij rekening met bijkomende kosten voor de inhuur van mastiek.

Vijf gangen 38,50

Zes gangen  43,00

Zeven gangen  46,50

U heeft de keuze uit de volgende gerechten per gang:

Gang 1

Tartaar van zalm, zoetzure komkommer, wasabi

of

Rilette van eend, shii take

Gang 2

Rundercarpaccio, balsamico gelei, pancetta chips

of

Terrine van konijn, spek, abrikoos, konijnenlevermousse

Gang 3

Bloemkool-truffelsoep, spekjes

of

Spliterwtensoep, rundersukade

Gang 4

Gebakken zeewolf, groente erwten, Parmezaanchips

of

Gevulde fazant, kastanje, gegrilde courgette

Gang 5

Weckpotje, zalmspies, bospeencrème, andijvierolletje

of

Gebakken dorade, pompoenrisotto, dragon-gevogeltejus

Gang 6

Klassieke hachée, stoofpeer, rode kool, aardappelpuree

of

Hertsukade, spruitenstamppot, eendenlever

Gang 7

‘Bread and butter’ pudding, lemon curd

of

Kaneelmousse, gebakken appelcompôte, boerenjongensijs

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW

VOOR ONZE DINER ARRANGEMENTEN 
KUNNEN NOG KOSTEN VOOR INHUUR 

MATERIALEN IN REKENING WORDEN 
GEBRACHT



17

Winter BBQ 37,50

Het paradepaardje, bereid met ons 

favoriete keukengereedschap: de Smoker.

• Runderstaartstuk,tijm, knoflook, 

rozemarijn

• Briskèt, chimichurri

• Gemarineerde kippendij

• Zwaardvis, citroen, knoflook 

• Gepofte aardappel, kerrie crème 

fraîche

• Witte bonensalade, Brusselse 

spruiten, rode ui, rodenbiet, spekjes, 

mosterd vinaigrette

• Geroosterde groentensalade, paprika, 

courgette, aubergine

• Huisgemaakte Roseval 

aardappelsalade

• Oerbrood

• Kruidenboter

• Aioli

• BBQ saus

Winter Barbecue.

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW

VOOR ONZE DINER ARRANGEMENTEN KUNNEN 
NOG KOSTEN VOOR INHUUR MATERIALEN IN 

REKENING WORDEN GEBRACHT
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Sit-down dinner.
We bieden u de gelegenheid om zelf een menu samen te stellen uit gerechten 

van onze reguliere menukaart.U biedt uw gasten twee gerechten per gang aan, 

waaruit zij één keuze kunnen maken. Deze keuzes dienen minimaal

5 dagen voor het diner bij ons bekend te zijn. Uiteraard houden wij rekening 

vegetarische wensen en speciale diëten. Verkrijgbaar vanaf 25 personen.

Zuidpool beschikt over meubilair voor 120 zitplaatsen. Voor vergroting van 

de capaciteit wordt aanvullend meubilair ingehuurd. Houdt u hierbij rekening 

met extra kosten.

Drie gangen 34,50

Vier gangen  39,50

Vijf gangen  44,50

Voorgerechten 

• Marbre van parelhoen,duxel, balsamicogelei

• Rillete van eendenbout, rode uiencompôte, zuurkoolspekschuim

• Wildzwijnfilet, salade van witlof, appel, balsamicostroop

• Salade van bospaddenstoelen, gegrilde groenten, notendressing

• Gerookte zalm, blini, remoulade mascarpone, haringkaviaar

Tussengerechten 

• In tempura gebakken rogvleugel, limoenmayonaise

• Bospaddenstoelensoep, knoflookroom, morilles cacao

• Pompoensoep, pittige kerrieroom

• Gebakken patrijsfilet, pastinaakcreme, truffelschuim

• Duo van wild zwijn, bitterbal, hammetje, zalf van winterpeen, 

honingmosterdsaus

Hoofdgerechten 

• Op lage temperatuur gegaarde hertensucade, knolselderijmousseline, 

rode bospeen

• Gebakken kabeljauw, hutspot, pancetta, mosterdjus

• Filet van eend, confit van eendebout, casollet van zwarte linzen, ui, 

wortel, eigen jus

• Gnocchi, oesterzwam, ui, knoflook, room, rucola, truffel

• USA steak, polenta met Parmezaan, groene groenten, rode wijnjus

Nagerechten 

• Tarte tatin van peer, karamel ijs, ananaschip

• Crème brûlée van kaneel, walnotenijs

• Wentelteefjes, cranberry, kaneelijs, hangop

• Chocolade fondant, amarenekersen

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW

VOOR ONZE DINER ARRANGEMENTEN KUNNEN NOG 
KOSTEN VOOR INHUUR MATERIALEN IN REKENING 

WORDEN GEBRACHT
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Sit-down dinner.
PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 

EN EXCLUSIEF BTW

VOOR ONZE DINER ARRANGEMENTEN KUNNEN NOG 
KOSTEN VOOR INHUUR MATERIALEN IN REKENING 

WORDEN GEBRACHT
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Buffetten.
Winter Food Experience 39

Bourgondisch vloerbrood

Peperboter

Amsterdams zuur

Bourgondische paté, hammetjes, Amsterdams zuur

Wintersalade, knolselderij, bleekselderij, appel, kiprollade

Mesclun, groene asperges, pompoen, gepofte tomaat, kruiden dressing

Brusselse spruitensalade, bladpeterselie, appel, rodebiet, gedroogde 

cranberries, rode ui, geroosterde hazelnoten, mosterd vinaigrette

Knolselderijsoep, truffel

Hertenstoof, zilveruitjes, gegrilde paprika, groene boontjes, kruidkoek

Gegrilde zwaardvis, pasta nero, beurre blanc

Rundersukade, winterpeen, sjarlottjes, laurier

Parelhoen, vergeten groenten, dragonjus

Gebakken bospaddenstoelen met groene kruiden

Ratte aardappeltjes uit de oven, peterselieboter

Bitterkoekjes bavarois, karamelsaus

Griesmeelpudding, warme bessensaus

Apfelstrüdel, vanillesaus

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW

VOOR ONZE DINER ARRANGEMENTEN KUNNEN NOG KOSTEN VOOR 
INHUUR MATERIALEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT
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K&Z Experience  6,00*per item

Het ultieme Hollandse wintergevoel 

komt rechtstreeks bij ons uit de keuken.  

Weckpotjes met:

• Boerenkool, worst, kaantjes en jus 

• Elfsteden bliksem met Rundersucade 

• Hutspot met mosterd en een vers 

balletje 

• Hazenpeper, puree, rode kool en appel 

• Hertenstoof met vijfschaft (aardappel, 

appel, bonen, wortel, ui)

• Patatje stoofvlees, gefrituurde uien 

ringen

• Erwtensoep met rookworsten, 

bloedworst kaantjes

* als vervanger voor een maaltijd adviseren 

wij minimaal 4 items

Koek-en-Zopie

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON 
EN EXCLUSIEF BTW

VOOR ONZE DINER ARRANGEMENTEN KUNNEN NOG KOSTEN VOOR 
INHUUR MATERIALEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT
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Food Concepts.
Oestermeisje  vanaf  530,00

Vanuit de speciaal voor haar ontworpen roestvrij stalen riem opent het 

Oestermeisje live verse oesters voor uw gasten. Prijsindicatie op basis van

één meisje gedurende twee uur, met 150 oesters.

Patameisje  vanaf 675,00

Als een ervaren cortadero voorziet het Patameisje uw gasten van heerlijke 

flinterdunne plakjes Pata Negra. Prijsindicatie op basis van één meisje 

gedurende twee uur, met 150 porties.

Sushimeisje  vanaf 895,00

Vanuit de handige riem om haar heupen kan het Sushimeisje haar mix van

verschillende soorten sushi op simpele wijze voor uw gasten bereiden.

Prijsindicatie op basis van één meisje gedurende twee uur, met 200 sushi.

Tafeldame 645,00 

De tafeldame serveert uw gasten hapjes, drankjes en/of goodiebags via 

de tafel die zij om zich heen draagt. De tafeldame is tevens zeer geschikt om 

uw gasten bij binnenkomst welkom te heten en te registreren. Prijsindicatie 

op basis van één meisje gedurende twee uur.

Andere concepten prijs op aanvraag

Op aanvraag kunnen we verschillende food concepten voor u verzorgen. 

Denkt u aan een bruleemeisje voor uw winterse kerstbuffet, een of 

champagnemeisje om uw nieuwjaarsreceptie feestelijk in te luiden. 

Vraag naar de mogelijkheden bij ons serviceteam.

PRIJZEN ZIJN
EXCLUSIEF BTW
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Onderstaande prijzen zijn op basis van 

uurtarief. Overige diensten op aanvraag.

Manager 47,50

Medewerker bediening 27,50

Medewerker keuken 27,50

Bovenstaande tarieven voor medewerkers 

zijn enkel van toepassing indien u kiest 

meer medewerkers in te zetten bovenop 

de standaard die Zuidpool hanteert.

Hostess  37,50

Medewerker security 40,00

Toiletdame 28,50

Garderobe dame 28,50

Door jarenlange ervaring op het gebied van 

evenementen, heeft Zuidpool een brede 

portefeuille aan muzikaal entertainment 

opgebouwd. Van winterborrels tot 

huwelijksfeesten en van verjaardagen tot 

kerstfeesten, voor elk type event heeft 

Zuidpool een geschikte DJ.

DJ per uur 125,00

Crew licht & geluid per uur 39,50

Personeel.

PRIJZEN ZIJN PER UUR
EN EXCLUSIEF BTW



24

Licht & Geluid.
Zuidpool werkt samen met een vaste leverancier van licht-, geluid- en 

presentatiebenodigdheden: Music and Productions. Door deze samenwerking 

kunnen wij u diverse audiovisuele materialen van hoge kwaliteit leveren tegen 

een zeer scherpe prijs. Wij behandelen wij iedere verzoek als maatwerk, aarzel 

niet om meer uw contactpersoon om meer informatie en/of een offerte!

Wanneer u gebruik maakt van muziek of audioapparatuur, is het verplicht deze 

bij Zuidpool te huren. Dit omdat wij voldoen aan de strengste eisen volgens de 

Nederlands wet- en regelgeving.

Ter inspiratie vindt u hieronder een greep uit de audiovisuele mogelijkheden 

die wij voor u verzorgen, ongeacht het aantal personen:

• Feest met DJ-set op podium en disco-verlichting in de zaal

• Presentatie met draadloze headsets, beamer en meerdere schermen

• Live-uitzending van sportwedstrijd of presentatie

• Sfeervol uitlichten van het gehuurde terrein

• Akoestische muziekinstallatie tijdens diner

• Silent disco


