
Een mooi afscheid 
bij Amerpodia

Een laatste eerbetoon aan jouw geliefde, in het hart van Amsterdam op een locatie 

met betekenis? Dat is zeker mogelijk. Amerpodia faciliteert een viertal 

cultuurhuizen in hartje Amsterdam: De Nieuwe Liefde, Compagnietheater, Rode 

Hoed en Felix Meritis. Met meer dan 650 evenementen per jaar, bieden wij een 

prettige en kundige samenwerking die je verwacht in een moeilijke tijd als deze.

 In samenwerking met jouw uitvaartverzorger kunnen wij je hierin volledig 

ondersteunen. En door het afscheid van jouw geliefde bij ons te organiseren, draag je 

direct bij aan het voortbestaan van onze culturele programmering.

Amerpodia
amerpodia.nl



De Nieuwe Liefde

Tot 250 personen / Tot 90 personen op 1.5m

Ooit gebouwd als wijnpakhuis, nu een zeer 
bijzonder pand met een prachtige lichtinval door 
de combinatie van een glazen dak en glas in lood 
elementen. Deze locatie is geliefd vanwege haar 
architectuur en rustgevende ambiance.

Rode Hoed
Tot 450 personen / Tot 104 personen op 1.5m

Achter de gevels van drie statige en 
eeuwenoude grachtenpanden aan de 
Keizersgracht bevindt zich de grootste 
schuilkerk van Nederland. De authentieke 
details en uitmuntende akoestiek maken van 
de Rode Hoed een karaktervolle, historische 
en tevens zeer toegankelijke plek om samen 
te komen.

Compagnietheater
Tot 450 personen / Tot 125 personen op 1.5m

Een prachtige combinatie van nieuw en oud. 
Deze voormalige Lutherse kerk werd eind jaren ‘90 
verbouwd door de wereldwijd geroemde architect 
Francine Houben. De traditionele elementen zoals 
de onbehandelde houten pilaren komen mooi samen 
met de industriële uitstraling van het pand. Dit maakt 
het Compagnietheater een geheel unieke locatie voor 
een bijzonder afscheid.



Felix Meritis
Tot 300 personen / Tot 80 personen op 1.5m

Dit monumentale pand kent een rijke geschiedenis die 
teruggaat tot 1777 en die ook is te bewonderen in het 
Rijksmuseum. Met een imposant trappenhuis, een 
indrukwekkend koepeldak en Korinthische halfzuilen 
als échte blikvangers is Felix Meritis een van de 
mooiste gebouwen van Amsterdam. Een van de 
meest bijzondere plekken in Amsterdam voor een 
afscheidsceremonie.

Zaal en techniek Catering
Zaalhuur 1 dagdeel (4 uur)

Ondersteuning van een beeld&geluid 
technicus

Theateropstelling (1.5m afstand mogelijk)

Sfeervolle theaterverlichting

Geluidsversterking met 1 microfoon 
en katheder

Laptop om foto’s en videobeelden te tonen 
(gekoppeld aan groot scherm)

Ontvangst met koffie / verse munt, gember of 
citroenthee / water / Tiny Tony chocolade

Een drankje na afloop van de afscheidsceremonie

Bittergarnituur

Tarieven
Een afscheidsceremonie is altijd persoonlijk en afhankelijk van specifieke wensen.
Wij gaan dan ook graag in gesprek over een passend aanbod. Hieronder geven we
alvast een voorbeeld overzicht op basis van 100 personen.

Afscheidsceremonie Amerpodia: €3.995 (ex. btw)



Live uitzending
Soms is het niet mogelijk dat iedereen aanwezig is 
bij de afscheidsceremonie. Onze locaties bieden de 
mogelijkheid om de ceremonie live uit te zenden, 
op een professionele manier die eer doet aan de 
ceremonie. Op deze manier zijn alle mensen die je 
dierbaar zijn toch in staat het afscheid bij te wonen.

Live uitzending van de afscheidsceremonie: 
€1.500 (ex. btw)

Maak een afspraak

Om een passend aanbod te doen luisteren we graag naar jouw specifieke wensen. 
Neem hiervoor direct contact op met een van onze eventmanagers via:

020-589 1680 
 sales@amerpodia.nl

Techniek
Livestreamset met 3 camera’s

Ondersteuning van een livestream technicus

Full HD kwaliteit

Uitzending via een streamingkanaal naar keuze (discretie gewaarborgd)

Test op locatie

Opname van de uitzending


