“Een betoverende locatie die
aanzet tot dialoog & verbinding.”

De Nieuwe Liefde
STIJLVOLLE EN INSPIRERENDE CONGRES- EN EVENEMENTENLOCATIE

WELKOM
“De Nieuwe Liefde is
een multidisciplinaire
locatie die inspireert.”
Welkom bij De Nieuwe Liefde, een
inspirerende en stijlvolle congres- en
evenementenlocatie in Amsterdam.
Een monumentaal pand met een
indrukwekkende geschiedenis,
gewaardeerd vanwege haar prachtige
architectuur en bijzondere ambiance.
Het pand is gelegen aan de Da Costakade
te Amsterdam. De locatie heeft een rijke
geschiedenis, is in 2011 geheel verbouwd
en is met haar ruimtelijke, lichte, stijlvolle
en zakelijke uitstraling een inspirerende
omgeving voor congressen, presentaties,
vergaderingen en recepties. Maar ook
voor informele bijeenkomsten, waaronder
feesten en bruiloften biedt De Nieuwe
Liefde een passende ambiance. Een
multidisciplinaire bestemming die zorgt
voor een bijzondere kruisbestuiving.

“Heel soms gebeurt het,
een locatie waar alles klopt.
De Nieuwe Liefde is zo’n plek.”
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LOCATIE
Het monumentale pand aan de
Da Costakade in Amsterdam waarin
De Nieuwe Liefde gevestigd is, heeft
een rijke geschiedenis.
Oorspronkelijk is het pand begin
20e eeuw gebouwd als wijnpakhuis,
totdat het in de jaren dertig van de
vorige eeuw verkocht wordt aan de
katholieke parochie. Vanaf dan staat
het pand bekend als ‘Huize de Liefde’
en is het een bloeiende plek voor het
actieve verenigingsleven in de verzuilde
samenleving met onder andere een
bioscoop en kapel.
Vanaf 1974 draagt het gebouw de
naam Theater de Liefde, en is er onder
meer de Amsterdamse Theaterschool
gevestigd. Naast podium voor publieke
voorstellingen zijn er diverse culturele
instellingen gevestigd. Na jaren van
leegstand wordt het pand in 2010
ingrijpend verbouwd door Wiel Arets
Architects. Het wordt een licht, open
gebouw met behoud van originele
aspecten zoals glas-in-lood ramen en
een indrukwekkend trappenhuis.

Deze bijzondere verbouwing is in
2011 bekroond door de Gemeente
Amsterdam met de Geurt Brinkgreve
bokaal: een architectuurprijs voor
de beste herbestemming van een
monumentale locatie.
De Nieuwe Liefde is een initiatief van
dichter en theoloog Huub Oosterhuis en
op 11 februari 2011 geopend door Prinses
Beatrix, toen nog Koningin.
De Nieuwe Liefde is een debatcentrum
waar publieksprogramma’s worden
gemaakt op het gebied van ethiek,
filosofie, cultuur, religie en politiek.
De programma’s hebben als doel
mensen te verbinden en meer
medemenselijkheid te stimuleren.
In deze stijlvolle en inspirerende
evenementenlocatie worden zakelijke
gasten met dezelfde bijzondere
gastvrijheid ontvangen.
Als u uw evenement in De Nieuwe
Liefde organiseert, levert u hiermee
een bijdrage aan de maatschappelijke
publieksprogramma’s die 
De Nieuwe Liefde maakt. Deze
publieksprogrammering wordt
gefinancierd door inkomsten uit
commerciële activiteiten.
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3E VERDIEPING | KOORZAAL

2E VERDIEPING | BIBLIOTHEEK

1E VERDIEPING | FOYER

1E VERDIEPING | KLEINE ZAAL

BEGANE GROND | GROTE ZAAL

CONGRESSEN

ingang &
receptie

De Nieuwe Liefde is bij uitstek geschikt
voor congressen, symposia,
presentaties en lezingen. Alle ruimtes
zijn multifunctioneel inzetbaar.

BEGANE GROND | SERRE

VERGADERINGEN

Een inspirerende omgeving die aanzet
tot creativiteit en bezinning: De Nieuwe
Liefde biedt diverse mogelijkheden voor
vergaderingen, brainstormsessies en
workshops.

DINERS & FEESTEN

Een zakelijk diner, bijzonder feest of een
receptie: onze zalen bieden een prachtige
ambiance waarin heerlijk én eerlijk eten &
drinken nog beter tot zijn recht komt. Wij
voorzien graag in al uw culinaire wensen.

HUWELIJKEN

Een bijzondere locatie voor die ene
speciale dag. In 2013 is De Nieuwe Liefde
benoemd tot Huis der Gemeente en
daarmee officiële trouwlocatie. Naast
huwelijksvoltrekking is onze locatie ook
geschikt voor receptie, diner en feest.
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ZALEN
Onze locatie biedt ruimte aan zes zalen en is
geschikt voor 8 tot 375 personen. Er is origineel glasin-loodwerk en een monumentaal trappenhuis.
De verschillende verdiepingen worden middels
een vide visueel aan elkaar verbonden en alle zijn
toegankelijk voor minder validen. Er is een lift
aanwezig en er zijn twee trappenhuizen.
Alle zalen beschikken over een standaard setting
met design meubilair en kunnen omgebouwd
worden naar de door u gewenste indeling. In de hal
is een garderobe aanwezig en bij de receptie een
balie voor ontvangst van uw gasten.
Elk evenement is uniek, en wij begrijpen hoe
belangrijk de locatie hierin is. Graag denken wij
dan ook met u mee over de mogelijkheden die De
Nieuwe Liefde te bieden heeft, zodat de locatie
optimaal aansluit bij de doelstellingen van uw
evenement.
EXTRA MOGELIJKHEDEN
WeParc
‘Valet Parking in de stad. Zorgeloos en betaalbaar’

Preferred Hotel Reservations
‘Hotelspecialist voor al uw hotelreserveringen’

ET

TICK

Kaartverkoop

Marketingpakket

Vormgeving
5

GROTE ZAAL
Een multifunctionele zaal met een oppervlakte van ruim 220m2 die zowel ruimtelijk als
intiem aanvoelt. Er is daglicht aan zowel voor- als achterzijde en de zaal kan uiteraard
ook verduisterd worden. De zaal beschikt over de nieuwste technische installaties
waaronder een geavanceerd akoestisch plafond voor optimale geluidstechniek.
Tevens zijn zowel podium als tribunedelen flexibel inzetbaar waarmee er ruimte is voor
plenaire programma’s zoals congres, lezing of presentatie maar ook voor interactieve
vergaderingen, diners, recepties of feesten met DJ of livemuziek.

“Zowel ruimtelijk als intiem met een geweldige akoestiek”

theater
250 p

feest | receptie
250 p

diner ronde tafels diner lange tafels
140 p
200 p

schoolopstelling
70 p

SERRE
Een lichte barruimte aan de achterzijde van het pand, die uitstekend gebruikt kan
worden als cateringruimte in combinatie met de Grote Zaal. De glazen pui met een
doorkijk op de klimopwand buiten zorgt voor een ruimtelijke sfeer. De Serre is ook
beschikbaar voor borrels en recepties.

“De groenste wijnkelder van Amsterdam”

feest | receptie
100 p

diner lange tafels
50 p
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KLEINE ZAAL
Een lichte zaal op de eerste verdieping met daglicht, welke geschikt is voor plenaire
bijeenkomsten zoals presentaties en lezingen. Ook voor interactieve programma’s
waaronder vergaderingen en brainstormsessies biedt deze zaal de juiste ruimte. De zaal
is geschikt voor een aantal van 8 tot 80 personen en beschikt over zowel projectie als
geluidsinstallatie.

“Stijlvol en overgoten met daglicht”

theater
80 p

carré
40 p

u-vorm
35 p

cabaret
50 p

schoolopstelling
48 p

FOYER
Uitzicht op het water, prachtige kunstwerken van Peter Buechler, een verrijdbare bar en
een geweldige hoeveelheid ruimte en licht, onze Foyer is een plek waar iets te vieren valt.
Deze ruimte is in diverse opstellingen geschikt voor recepties, walking dinners en feesten
met een aantal van 20 tot 100 gasten.

“Een natuurlijk samenkomen van uw gasten”

feest | receptie
100 p

walking dinner
100 p
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BIBLIOTHEEK
Vergaderen in stijl kan in onze Bibliotheek op de tweede etage. Met een vaste
vergadertafel en geïntegreerde stroom- en internetaansluiting, Italiaanse designstoelen
en daglicht aan de achterzijde van de ruimte alsmede door lichtkoepels in het plafond
ontbreekt het u aan niets. De ruimte kan ook gebruikt worden als break out ruimte of
voor workshops en heeft een capaciteit van 8 tot 30 personen.

“Bijzondere ruimte die uitnodigt tot inspirerende gesprekken”

vergader
22 p

presentatie
30 p

KOORZAAL
Het uitzicht vanuit de Koorzaal is prachtig: door origineel glas-in-lood werk kijkt u uit
over het water van de Da Costakade.
De zaal is voorzien van theaterverlichting, geluidsinstallatie en er hangen bijzondere
kunstwerken. Uitermate geschikt voor vergaderingen en workshops, maar ook voor
plenaire lezingen of zelfs kleine theatervoorstellingen. Er is een vleugel aanwezig. De
zaal heeft een capaciteit van 8 tot 70 personen.

“Een bijzondere ambiance in de nok van het pand”

theater
70 p

carré
40 p

u-vorm
30 p

cabaret
40 p

schoolopstelling
46 p
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TARIEVEN

•
•
•
•
•

zaal

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

Grote Zaal

€ 1.250

€ 2.125

€ 2.625

Kleine Zaal

€ 625

€ 1.065

€ 1.315

Koorzaal

€ 550

€935

€ 1.155

Bibliotheek

€ 400

€ 680

€ 840

Foyer

€ 650

€ 1.105

€ 1.365

Serre

€ 650

€ 1.105

€ 1.365

Dagdelen: Ochtend 09.00 – 13.00 uur | Middag 14.00 – 18.00 uur | Avond 19.00 – 24.00 uur
Alle zalen zijn inclusief standaard schoonmaak en receptionist tijdens gehuurde dagdelen.
Kleine Zaal, Koorzaal en de Bibliotheek zijn inclusief aanwezige techniek.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, catering en overige faciliteiten; prijswijzigingen voorbehouden.
Serre en Foyer zijn de ideale ruimtes voor cateringmomenten tijdens uw evenement.

TECHNIEK FACILITEITEN
Alle zalen beschikken over reguliere faciliteiten en technische installaties. Er is een technisch team
beschikbaar dat u graag assisteert waar nodig. De Nieuwe Liefde beschikt ook over twee bijzondere
vleugels waaronder een originele Fazioli. Een technische lijst met alle specificaties is beschikbaar.
Wensen op maat of uitbreiding van een standaard set zijn uiteraard ook mogelijk.

CATERING
De Nieuwe Liefde werkt graag mee aan een betere wereld en wij zijn trots op onze eerlijke catering. Zo
drinkt u bij ons fairtrade koffie en schenken wij biologische wijnen. Wij voorzien graag in al uw culinaire
wensen. Voor uitgebreide mogelijkheden verwijzen wij graag naar onze banquetingmap.
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ROUTE & CONTACT
Wij begrijpen dat een locatie niet alleen
functioneel moet zijn, maar ook de juiste
ambiance moet uitstralen en een gastvrij
gevoel moet geven. Graag denken wij dan
ook met u mee over de mogelijkheden
die De Nieuwe Liefde te bieden heeft,
zodat de locatie optimaal aansluit bij de
doelstellingen van uw evenement.

De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam
T: 020 589 1680
E: sales@denieuweliefde.com
W: www.denieuweliefde.com/zaalverhuur

De Nieuwe Liefde heet u warm welkom!

BEREIKBAARHEID
De Nieuwe Liefde ligt in het centrum van Amsterdam (Oud-West) en is uitstekend
bereikbaar met openbaar vervoer.
De bereikbaarheid met de auto is goed, parkeergelegenheid voor kleine groepen is er
in de straat (openbaar parkeren) of voor grote groepen in de parkeergarage op het
Bellamyplein of bij de Q-park aan de Marnixstraat (op loopafstand).
Met het openbaar vervoer:
Vanaf Amsterdam Centraal Station - tram 13 of 17
Vanaf Amsterdam Amstel of Sloterdijk - tram 12
Halte:
Bilderdijkstraat of De Clercqstraat
Met de auto:
Afslag S105 vanaf de ring A10. Volg de Jan van Galenstraat richting centrum, rechtsaf
de Willem de Zwijgerlaan op, linksaf de De Clercqstraat op en ten slotte rechtsaf de Da
Costakade op.

De Nieuwe Liefde is onderdeel van:

Voor het laatste nieuws volg ons online:

De Nieuwe Liefde is lid van:
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