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Een unieke locatie
voor bijzondere
evenementen
Museum Beelden aan Zee, gelegen in de duinen
van Scheveningen, vlak voor de Sprookjesbeelden
op de boulevard. Een unieke locatie voor borrels,
diners, seminars en andere evenementen.
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Moderne,
hedendaagse en
internationale
beeldhouwkunst
Museum Beelden aan Zee gaat volledig
op in de natuur van het duinlandschap.
Oneindige lichtinval en weidse afmetingen
zijn kenmerkend voor het gebouw. Alle
gebruikte materialen – beton, Italiaans
graniet, beukenhout en Amerikaans
grenen – zijn geselecteerd op hun
zandkleur die het museum met haar
omgeving laat samenvloeien.
Het museum is het enige in Nederland
dat zich volledig richt op moderne,
hedendaagse en internationale
beeldhouwkunst en is alleen om die reden
al bijzonder te noemen.
Maak van uw bijeenkomst een unieke
ervaring door te kiezen voor een locatie,
waar u de mogelijkheid krijgt tussen de
kunstwerken in te borrelen, te vergaderen
of te dineren.
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Zeezaal

Grote Zaal

De Zeezaal biedt een prachtig
panoramisch uitzicht over de Noordzee.
De perfecte ruimte voor intieme diners,
kleine presentaties en ontvangsten.

Deze indrukwekkende zaal met fraaie
lichtinval is de grootste expositieruimte
van het museum. In de zomer kan de zaal
aan beide kanten worden geopend en
gecombineerd worden met de terrassen.

Capaciteit
Seated dinner tot 50 personen.
Walking dinner tot 75 personen.
Receptie tot 100 personen.￼

Capaciteit
Seated dinner tot 150 personen.
Walking dinner tot 250 personen.
Receptie tot 350 personen.
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Bibliotheek
en bestuurskamer
Deze ruimtes zijn te huur tijdens
openingsuren van het museum voor
vergaderingen en kleine presentaties.
U kunt uw vergadering afsluiten met een
workshop of een rondleiding in het museum.
Capaciteit
Vergadering tot 30 personen.
Presentatie tot 30 personen.
Workshop tot 30 personen.

Fotolocatie
Het museum is zeer fotogeniek en leent
zich daardoor perfect als locatie voor uw
photoshoot. Door het gebruik van natuurlijk
licht in de zalen is er weinig nodig voor een
goede foto. U kunt hierbij gebruik maken
van alle ruimtes in het museum.
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Prijslijst
Zeezaal
Grote Zaal
Bibliotheek &
Bestuurskamer
Fotolocatie

€ 400,- per uur
€ 3900,- per avond
(of maandag overdag)
€200,- het eerste uur, 		
daarna €100,- per uur
€100,00 per uur
(alleen mogelijk op
maandag)

museum Beelden aan Zee
Sculptuur Instituut
Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag / The Hague
+31 (0) 70 358 58 57
info@beeldenaanzee.nl
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