


Bent u op zoek naar een mooie locatie voor een 
inspirerende bijeenkomst voor uw organisatie? Wij 
nodigen u graag uit voor een bezoek.

Verscholen in de duinen van Scheveningen, als een 
parel in het zand, vindt u museum Beelden aan 
Zee. In het prachtig door Wim Quist ontworpen 
gebouw, liggend achter de boulevard van 
Scheveningen, treft u een bijzondere kunstcollectie.

Het museum is het enige in Nederland dat zich 
volledig richt op moderne en hedendaagse, 
internationale en Nederlandse beeldhouwkunst en 
is alleen al om die reden bijzonder te noemen.

Voor uw vergadering, presentatie, receptie, diner 
of borrel bestaan vele mogelijkheden in onze 
zalen. Na sluitingstijd van het museum om 17.00 
uur zijn alle ruimtes beschikbaar en op maandag 
de hele dag. Van een kleine groep tot maximaal 
250 personen kunt u bij ons in de verschillende 
expositieruimtes terecht en bij mooi weer kunt u 
ook gebruik maken van de verschillende terrassen.

De Zeezaal

De Zeezaal vindt u in het hart van het museum.
Deze biedt een prachtig panoramisch uitzicht over
de Noordzee net over de toppen van het duin.
Uw gasten zullen verrast worden door de intieme 
sfeer en worden omringd met bijzondere kunst in 
het aangrenzende Kabinet. In de Zeezaal bevindt 
zich permanent het werk Venus van kunstenaar 
Jan Meefout. Deze ruimte is zeer geschikt voor 
diners, kleine concerten, presentaties of een 
receptie.

De Grote Zaal

De Grote Zaal is de grootste expositieruimte van 
het museum. De belangrijkste tentoonstellingen 
worden hier opgesteld. Alle gebruikte materialen 
– beton, Italiaans graniet, beukenhout en 
Amerikaans grenen – tonen de bijzondere 
architectuur van Wim Quist. De Grote Zaal is 
geschikt voor alle soorten evenementen. Van een 
concert tot een grand diner. Het verblijven tussen 
de kunstwerken maakt uw evenement tot een 
onvergetelijke ervaring.

Patio’s en terrassen

Onbeperkte lichtinval en weidse afmetingen zijn 
kenmerkend voor het museum dat is opgebouwd 
uit zalen, patio’s en terrassen op verschillende 
niveaus. Afhankelijk van het weer biedt museum 
Beelden aan Zee de mogelijkheid het evenement 
naar buiten te verplaatsen.

Relatiegeschenken

Het museum heeft talloze relatiegeschenken om 
uw gasten een blijvende herinnering te geven aan 
een fantastisch ontvangst. Denk hierbij aan een 
mooie catalogus van de bezochte tentoonstelling 
of van onze collectie, een vrijkaart van het 
museum of een van de vele geschenken uit de 
museumwinkel.



Zaalhuur Catering

Kabinet/Zeezaal
€ 400,– per uur

Capaciteit:
Max. 50 gasten Seated dinner 
Max. 75 gasten Walking dinner 
Max. 100 gasten Receptie

Grote zaal, Kleine Zaal, Kabinet/Zeezaal
€ 3.900,– per avond

Capaciteit:
Max. 150 gasten Seated dinner 
Max. 200 gasten Walking dinner 
Max. 200 gasten Receptie

Alle ruimtes zijn rolstoelvriendelijk. Het museum kan 
audio- en visuele apparatuur op verzoek verzorgen. 
Het uurtarief van de Zeezaal begint tijdens de opbouw 
van het evenement en eindigt na de afbouw door de 
cateraar.

Het maximaal aantal gasten is afhankelijk van de 
inrichting van de expositieruimtes.

De catering voor groepsontvangsten wordt op een 
gastvrije, creatieve en culinaire manier verzorgd door 
gerenommeerde cateraars. Wij helpen u graag uw 
evenement in ons museum te organiseren.

Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden op 
maat via Wilma Zweers: zweers@beeldenaanzee.nl of via 
(070) 358 58 57.

Boven museum Beelden aan Zee ligt het Paviljoen de 
Witte gebouwd in opdracht van Koning Willem I in 
1827. Het Paviljoen heeft een prachtige ligging en een 
rijke historie. Museum Beelden aan Zee en Paviljoen de 
Witte hebben vele malen samengewerkt als locatie voor 
één evenement. U kunt bijvoorbeeld denken aan een 
bijeenkomst in het Paviljoen tijdens museumuren en 
aansluitend een diner in het museum.

De ontvangsten worden georganiseerd met 
inachtneming van de door ons gestelde voorwaarden en 
huisregels.

Voor meer informatie, beschikbaarheid of aanvraag 
offertes op maat kunt u terecht bij Wilma Zweers, 070 - 
358 58 57 of zweers@beeldenaanzee.nl.

museum Beelden aan Zee werkt met:

Paviljoen de Witte        www.paviljoendewitte.nl
Taat & Friends Catering        www.taatenfriends.nl



Vanaf 10 tot 40 personen 
Vooraf reserveren
Prijzen zijn exculsief drankjes

Arrangement 1 a € 5,95 per persoon
Twee luxe meergranen boterhammen belegd 
met;
· Old Amsterdam kaas met mosterdcrème 
· Parmaham met truffelmayonaise
· Humus met gegrilde groenten

Arrangement 2 a € 7,50 per persoon
Drie mini broodjes belegd met;
· Humus met gegrilde groenten
· Old Amsterdam kaas met mosterdcrème 
· Parmaham met truffelmayonaise
· Gerookte zalm met dille en crème fraîche

Arrangement 3 a € 8,50 per persoon
Twee Luxe ciabatta broodjes met belegd met;
· Humus met gegrilde groenten
· Old Amsterdam kaas met mosterdcrème 
· Parmaham met truffelmayonaise
· Gerookte zalm met dille en crème fraîche

Extra:
· Vegetarische seizoens-soep a € 3,50 
· (Fruit) salade a € 3,50*

Koffie/Theearrangement €4,50
Koffie/thee naar keuze met appelgebak

* seizoensproduct



Teambuildingactiviteit
Museum Beelden aan Zee

Het initiatief ‘Building aan Zee’ is opgezet met het idee 
om enerzijds bedrijven de gelegenheid te geven
om hun medewerkers een inhoudelijk bijzondere en 
ontspannen dag aan te bieden en anderzijds draagt 
het bedrijf op deze manier bij aan het maatschappelijk 
belang om de culturele sector te steunen.

Omschrijving

Voorkennis helpt beslist bij het bekijken van 
beeldhouwkunst, maar kijken met de meer onbevangen 
blik van de leek heeft ook voordelen. Dan gaat het
om de vraag: wat zegt het beeld zelf? Tijdens deze 
workshops ontdekken deelnemers met elkaar de 
zeggingskracht van beeldhouwkunst. Dit vergt van 
de deelnemers improvisatievermogen en nauwe 
samenwerking.

Workshops

Wij bieden voor deze workshops professionele 
begeleiding(zie bijlage). Bij de voorbereiding is het van 
belang dat wij inzicht krijgen in het deelnemende bedrijf 
en de doelstelling die zij wilt bereiken. Ons doel is
om voor de deelnemers een bijzonder leuke, maar ook 
inhoudelijk interessante dag te verzorgen. De interactie 
tussen de deelnemers leidt vaak tot nieuwe inzichten
en observaties.

Programma A

Inhoudelijk programma (max. 2,15 uur)
Het ‘testen’ van je improvisatietalent en creatief 
denkvermogen in samenwerking met je collega’s door 
middel van een interactieve workshop gegeven door 
professionele begeleiders.

Programma B

Hands-On Workshop (max. 3,5 uur)
Het daadwerkelijk ‘zelf creëren’ met handen en brein. 
Hiervoor hebben we de volgende mogelijkheden:

» In het museum
(max. 3 uur incl. pauze)
Draadsculptuur ontwerpen en uitvoeren in de creatieve 
geest van een fictieve beeldhouwer.

» In het museum
(max. 3,5 uur incl. pauze)
Het ruimtelijk uitvoeren van een ontwerp dat met
krijt op papier is gemaakt. Dit ontwerp wordt als 
sculptuur gemaakt op een houten sokkeltje tenslotte 
afgewerkt met verschillende soorten papier en textiel.

» In de Gipsotheek
(max. 3 uur incl. pauze)
Een medaillon beeldhouwen in gips.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden die ‘Building aan 
Zee’ aanbiedt. De ervaring leert dat elk bedrijf andere 
wensen heeft. Een dagdeel kan bijvoorbeeld aangevuld 
worden met een lezing en/of rondleiding.


