
Laat u 
verrassen!
Uw evenement 
in Forum Groningen



Het Forum is de plek die de toekomst 
verkent door te kijken naar trends, de 
nieuwste technologieën en actualiteit. 
Met filmzalen, expositiezalen, een 
evenementenzaal, Storyworld, 
events, literatuur, vergaderruimtes 
en dynamische horeca (met uitzicht!) 
nemen wij ons publiek op inspirerende 
en speelse wijze mee.

Onze moderne zalen bevatten  
state-of-the-art techniek. Gecombineerd 
met ons spectaculaire gebouw en onze 
ervaring in evenementenorganisatie, 
bieden wij een innovatieve plek voor 
mensen en bedrijven die iets bijzonders 
willen organiseren. We denken graag met 
u mee om een onvergetelijk evenement 
neer te zetten op een bijzondere plek. 

Voor meer informatie, prijzen of een vrij-
blijvende offerte kunt u contact opnemen 
met een van onze medewerkers via: 

verhuur@forum.nl
050 368 36 04

Kijk ook op zakelijk.forum.nl

Ontdek de 
toekomst.
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Ontdek onze ruimtes!

Rabo Studio
249 plaatsen,

panoramaprojectie

Newsroom
50-100 plaatsen, 
persconferenties, 

kleine lezingen, 
borrels

Cursus- en 
vergader zalen 3 en 4

20 en 10 plaatsen 

Filmzalen
Camera 1 (64 plaatsen), 
Camera 2 (120 plaatsen), 
Camera 3 de luxe, 
exclusieve loungezaal  
(30 plaatsen)

Filmzalen
Camera 4 (84 plaatsen), 
Camera 5 (175 plaatsen)

NOK
rooftop, 

restaurant, bar, 
private dining

Cursus- en 
vergader zalen 1 en 2
20 en 14 plaatsen

Vergaderruimten 1, 2 en 3
10, 8 en 6 plaatsen
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Verras uw publiek in deze bijzondere 
zaal waarin u uw bedrijf of onderwerp 
tot leven laat komen! Dompel uw publiek 
onder in een omgeving naar keuze. Door 
middel van panoramaprojectie wordt 
er op drie aaneengesloten wanden van 
grond tot plafond geprojecteerd. De 
uitschuifbare tribune maakt dat de zaal 
flexibel is in te delen en geschikt voor 
vrijwel elk evenement. Door de box-inbox 
constructie zijn livemuziek en feesten altijd 
een succes. In deze flexibele en technisch 
uitstekend uitgeruste zaal, kunnen diverse 
evenementen georganiseerd worden.

capaciteit
249 zitplaatsen (met tribune)
450 staplaatsen (zonder tribune)
150 (lunch of diner)

faciliteiten
panoramaprojectie, uitschuifbare tribune, 
podium aanwezig, uitstekende technische 
voorzieningen; te combineren met 
aangrenzende foyer Newsroom;  
te koppelen met andere zalen.

Newsroom
Deze met bamboe beklede foyer met 
bar bevindt zich op de eerste verdieping 
van het Forum. Geschikt voor borrels en 
als foyer bij de Rabo Studio. Daarnaast 
is deze ruimte ook geschikt voor kleine 
presentaties en persconferenties.

capaciteit
100 staplaatsen
50 zitplaatsen

faciliteiten 
scherm en sprekersset

Rabo Studio Vergaderzalen

De ruimte is ingericht door het 
architectencollectief deMunnik-
deJong-Steinhauser. De 
vergaderruimtes op de zesde 
verdieping bieden prachtig uitzicht 
op de stad. Zet de zalen in als subzaal 
voor parallelle sessies of kom een 
dag vergaderen!

capaciteit
20, 20, 14, 10, 10, 8 en 6 zitplaatsen

faciliteiten
scherm en flip-over
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Filmzalen: Camera 1, 2, 4 en 5

Verbazen, op het puntje van uw stoel 
brengen, u laten lachen of tot tranen 
roeren. Film kan het allemaal. Het is bij 
uitstek het middel om bewustwording 
mee te creëren, diepgang te bieden 
of simpelweg te vermaken. Verras uw 
medewerkers en raak uw publiek door 
gebruik te maken van een van onze 
bijzondere ingerichte bioscoopzalen, naar 
het ontwerp van het architectenbureau 
&Prast&Hooft. Naast het vertonen van 
speelfilms of documentaires zijn de grote 
doeken ook geschikt voor presentaties en 
deelsessies.

capaciteit
175, 120, 84 en 64 zitplaatsen

faciliteiten
state-of-the-art beamer, microfoons, 
mogelijkheid om zalen te koppelen en 
infrarood-installatie voor slechthorenden.

Luxe loungezaal: Camera 3 Deluxe

Wilt u iets spectaculairs? Denk dan aan de 
luxe lounge-bioscoopzaal. Deze knusse 
zaal heeft een bijzonder design en is 
voorzien van Italiaanse handgemaakte 
leren stoelen, tafeltjes en een eigen bar. 
Een presentatie of filmvoorstelling in stijl? 
Het kan in Camera 3 Deluxe!

capaciteit
30 zitplaatsen

faciliteiten 
bar in de zaal, state-of-the-art beamer, 
microfoons, mogelijkheid om zalen te 
koppelen en infrarood installatie voor 
slechthorenden.
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1. Let’s connect
Laten we kennismaken! We laten u graag 
het Forum zien en bespreken uw wensen. 
Onze medewerkers zijn gespecialiseerd 
in podiumtechniek en denken graag mee 
over uw event en uw culinaire wensen.

2. ‘I’ll make you an offer you 
can’t refuse’
Nu we weten wat uw wensen zijn, gaan 
we aan de slag met een voorstel voor uw 
evenement.

3. Stay tuned
Als u akkoord bent, koppelen we een 
van onze ervaren productieleiders aan 
het evenement. Onze productieleiders 
hebben jarenlange ervaring en weten 
precies wat de best practices zijn voor elk 
evenement. Vier weken voorafgaand aan 
het evenement lopen zij samen met u alle 
details na en geven ze concrete tips voor 
een soepel verloop van het evenement. 
Uiteraard zijn zij tijdens uw event aanwezig 
te ondersteuning.

Benieuwd naar onze best practices? Bekijk 
onze cases op zakelijk.forum.nl/cases.
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Onze 
werkwijze
Wilt u een evenement organiseren 
in het Forum? Wij gaan graag voor 
u aan de slag! In het Forum worden 
meer dan 200 evenementen per jaar 
georganiseerd, groot en klein. We 
geven u graag inkijk in onze werkwijze 
en wat u van ons kunt verwachten.



Culinaire 
invulling
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Maak de beleving van uw publiek 
compleet in het Forum met de 
culinaire invulling van onze lokale 
horecapartner. In Restaurant NOK 
en de Private dining serveren 
wij gerechten onder signatuur 
van chef-kok Mark Spekschate. 
Op andere locaties in het Forum 
serveren wij tijdens uw event de 
mooiste en lekkerste gerechten  
die passend zijn bij uw wensen.
Laat u verrassen door één van 
onze adviseurs, zij maken graag 
een culinair voorstel op maat!

Let’s make it yours!
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Restaurant NOK

Op de tiende verdieping vindt u NOK, een 
restaurant en bar met fenomenaal uitzicht 
over de stad. Gasten zijn er dagelijks 
welkom voor koffie, lunch, borrel en diner. 
Ook heeft NOK een avondprogrammering 
met dj’s en live muziek. Naast een 
restaurant en bar beschikt NOK over 
één ruimte die zich uitstekend leent 
voor besloten bijeenkomsten, zoals een 
vergadering, ontvangst, lunch, borrel en/of 
diner.

Private dining
Aan de zuidzijde van NOK bevindt zich een 
grote private dining-ruimte, waar gasten 
ontvangen kunnen worden voor zowel 
zakelijke als particuliere bijeenkomsten. 
De ruimte kan optisch verkleind worden 
en is dus ook voor kleine en middelgrote 
groepen zeer geschikt. De Private dining 
is een moderne en comfortabele ruimte 
waar u uitstekend in beslotenheid kunt 
samenkomen.
 
capaciteit private dining 
80 zitplaatsen
100 staplaatsen 

In restaurant NOK
Tijdens bijeenkomsten in NOK serveren wij 
gerechten van de menukaart. De signatuur 
van chef-kok Mark Spekschate vindt u 
terug in alle gerechten. Het fenomenale 
uitzicht vormt de grote bron van inspiratie 
voor het concept en dat is terug te zien 
(en te proeven)! In alle gerechten proeft u 
internationale smaken die verder reiken 
dan u kunt kijken. Natuurlijk in combinatie 
met al het moois dat er dichtbij huis te 
vinden is.

Banqueting & grootschalige events
Als uw event plaatsvindt in één van de 
andere ruimtes in Forum Groningen, 
bieden wij een aangepaste culinaire 
invulling. Elke ruimte vraagt namelijk 
om een andere benadering.  Denk 
bijvoorbeeld aan een walking dinner 
in het Atrium van de centrale hal, een 
spetterend bedrijfsfeest in de Rabo of 
een sit-down-dinner in De Newsroom.
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Nieuwsgierig? 
Neem contact 
met ons op 

verhuur@forum.nl
050 368 36 04 

Kijk ook op 
zakelijk.forum.nl
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