Grote zaal gelijksvloer (theaterzaal)
De zaal is een authentieke theaterzaal uit 1947 en is als dusdanig uitermate geschikt voor muzikale
optredens daar er ondermeer door de houten vloer, een fantastische akoestiek is. Ook beschikt de
zaal over een groot podium van ongeveer 10m op 6m en nog een voorpodium van 10m op 2m. dit
zorgt ervoor dat live –bands en andere artiesten vanuit heel de zaal goed zichtbaar zijn.
De retro-look is een ideaal kader voor uw thema-feesten en feesten met uniek concept. Bij het
betreden van de zaal waant u zich gelijk in een andere tijd, hoewel door het gebruik van een aantal
moderne toetsen een trendy feestzaal tevoorschijn komt.
De zaal heeft een beperkte capaciteit van 200 genodigden gezeten aan tafels en stoelen, maar kan
net zo goed tot 500 staande personen ontvangen voor recepties en dansgelegenheden. Ook is het
ideaal kader voor het houden van seminaries en vergaderingen.
De zaal beschikt over een uitgebreide licht – en geluidsinstallatie, de nodige tafels en stoelen, alsook
staande receptietafels.
Aan de ingang van de zaal bevindt zich een grote authentieke toog die ervoor zorgt dat er een vlotte
drankbedeling kan plaatsvinden. De zaal kan zo ook opgesplitst worden in verschillende zones, met
elk een andere functie. Zo kan u bij voorbeeld de zaal opsplitsen in de foyer, een voorzaal en de zaal
zelf. En dit zonder afbraak te doen aan het grootse van de zaal.
Naast de zaal is er ook een ruimte voorzien voor de catering. Deze ruimte kan in overleg gebruikt
worden door traiteurs. Aanpalend aan deze ruimte bevindt zich een parking met een capaciteit van
20 wagens. Deze parking kan uiteraard ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals voor het
plaatsen van een springkasteel. Naast de parking bevindt zich ook een terras met een eigen bar, waar
de genodigden bij mooi weer kunnen genieten van een verfrissing.
De zaal, zoals elke zaal, heeft natuurlijk zijn wettelijke restricties. Zo is er een totaal rookverbod van
toepassing in het hele gebouw en geldt er ook een geluidslimiet van 90 decibel.
In principe worden de dranken altijd afgenomen van de feestzaal, in een aantal uitzonderlijke
situaties kan hier een uitzondering op gemaakt worden, maar dan altijd na overleg.
Tenslotte zijn er verschillende prijzen en formules voor het huren van de zaal. Zo is de zaal altijd
voordeliger op vrijdag en geven we vanuit zaal Bart altijd een fikse korting aan erkende verenigingen.
Voor meer informatie kan u ons via mail altijd contacteren, indien u toch telefonisch contact wil
opnemen, kan dat op dinsdag en woensdag tussen 17u en 19u30. Ook om een afspraak te maken kan
dit op die tijdstippen na telefonisch overleg.

