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Bedrijfsfilm
Vergadering

Lezing

is ook te huur!

Bent U op zoek naar een sfeervolle ruimte voor een bijeenkomst?
We nodigen u van harte uit in filmtheater Zierikzee, ook bekend
als fiZi! fiZi beschikt over een ruime foyer en een film/theaterzaal waardoor u uw evenement naar wens kunt invullen. U kunt
denken aan het vertonen van een bedrijfsfilm, het houden van
een theatervoorstelling, een lezing, muziekvoorstelling voor uw
relaties, klanten of personeel tot 100 personen. fiZi wordt enkel
door vrijwilligers gerund die u graag van dienst zijn!
Locatie
fiZi is gevestigd in Zierikzee in het gebouw De Weverij. De Weverij ligt centraal
in Zierikzee, aan het Kerkhof in de schaduw van de Dikke Toren. Op loopafstand
is er een groot parkeerterrein waar gratis geparkeerd kan worden.

Foyer
De foyer, aan de straatkant, is gehuisvest in de voormalige negentiende
eeuwse calicotweverij van de gebroeders Salomonson. Dit gebouw is geheel
gerenoveerd en is met name bijzonder door zijn Emy-spanten voor de dakconstructie, de enige in Nederland. De foyer beschikt over een ruime bar en heeft
42 zitplaatsen. Voor een ‘staande receptie’ bedraagt de maximale capaciteit
100 personen. Onze servicegerichte barmedewerkers serveren alle gangbare
drankjes. U kunt onze kleine keuken
gebruiken voor het uitserveren van
hapjes of een lunch. Wenst u catering,
dan denken we graag met u mee over
verschillende inhuurmogelijkheden.
Natuurlijk kunt u ook uw eigen
cateraar inschakelen. In de foyer is
een geluidssysteem aanwezig.

Film/theaterzaal
De film/theaterzaal is in 2012 geheel nieuw
opgetrokken achter de calicotweverij. Hier vindt u
101 stoelen in tribuneopstelling, een podium van 8 x 5 meter en een vast
filmdoek. De film/theaterzaal beschikt over digitale filmprojectie, surroundgeluid en een uitgebreide theatertechniek (geluid/lampen). Onze technici
kunnen u ondersteunen met uw wensen omtrent beeld, licht en geluid. Er is
tevens een kleine kleedkamer beschikbaar.

Verhuur
De foyer en de film/theaterzaal zijn per dagdeel te huur. Ook kunt u enkel de
foyer of de film/theaterzaal huren.
Via zaalhuur@fizi.nl kunt u de prijs per dagdeel voor de film/theaterzaal en/of
foyer opvragen, waarbij wij onderscheid maken in de zakelijke markt en in
niet-commerciële (maatschappelijke) organisaties. U ontvangt dan van ons
een offerte van de zaalhuur.Onze tarieven zijn inclusief onze ervaren vrijwillige
barmedewerkers en (desgewenst) technici. Voor aanvullende diensten maken
we graag een offerte voor u.

Geïnteresseerd?
Stuur dan een mailtje naar zaalhuur@fizi.nl met uw wensen, uw voorkeursdatum en uw contactgegevens. Wij nemen dan contact met u op voor nader
overleg en/of een offerte. We kijken uit naar uw komst!

