
ALLES OVER DE RUIMTES VAN LAB111

THE STUFF 
THAT DREAMS 
ARE MADE OF 

- THE MALTESE FALCON



LAB111 bevindt zich in Amsterdam Oud-West en is goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. Het pand heeft een 
totale capaciteit van ongeveer 350 personen, verdeeld 
over de bioscoopzalen: LAB 1, 2 en 3, een multifunctionele 
ruimte: de Kapel, een expositieruimte en een bar/restaurant. 
Ben je op zoek naar een zaal voor een teamvergadering of 
wil je alle zalen huren voor een festival? LAB111 biedt een 
breed aanbod aan mogelijkheden, denk onder meer aan 
film screenings, congressen, festivals, lezingen, workshops, 
filmopnames, theater performances, presentaties, 
voorstellingen en exposities.

Voor meer informatie of een op maat gemaakte offerte kun 
je altijd mailen naar info@lab111.nl.
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LAB111 is gevestigd in het voormalig Anatomisch 
Pathologisch Laboratorium van het Wilhelmina 
Gasthuis. Het bijzondere pand is gebouwd in 
Amsterdamse Schoolstijl, met zichtbare kenmerken 
aan binnen- en buitenkant. De grote ramen en open 
indeling bieden een unieke historische sfeer. De 
oude ziekenhuiskapel is deels intact gebleven en de 
operatielampen boven de stamtafel zijn een knipoog 
naar het verleden.

HISTORIE



LAB1
LAB1, op de begane grond, is 
met ruim 240m2 de grootste zaal 
van LAB111. Deze bioscoopzaal is 
geheel gerenoveerd in de zomer 
van 2019 en beschikt sindsdien over 
122 comfortabele zitplaatsen. LAB1 
vormt een optimale ruimte voor 
filmscreenings, lezingen, presentaties en 
symposia. De zaal beschikt bovendien 
over hoogwaardige techniek voor 
projectie, geluid en licht.



SPEAKER SPEAKER

LAB 1

PROJECTIE RUIMTE

LAB1

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Scherm: Flat 7 x 4
Capaciteit: 122
Resolutie: 2048 x 1080
Projector: Barco SP2K 9 laser projector
Geluid: Dolby Digital 5.1  

INBEGREPEN BIJ ZAAL: 
2 draadloze microfoons
scherm
geluid
projector
presentatie switcher



LAB2
LAB2 bevindt zich in het souterrain. 
Met de oplevering van deze zaal in 
april 2022 is dit onze nieuwste zaal. De 
inrichting en uitstraling is gebaseerd op 
de beroemde filmklassieker van Stanley 
Kubrick ‘2001: A Space Odyssey’. De 
56 zitplekken en z’n hoogwaardige 
techniek maakt deze zaal perfect 
geschikt voor pilot screenings en 
intieme / besloten premières. 



LAB 2
TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Scherm: Scope 1,9 x 4,54
Capaciteit: 56
Projector: Barco SP2k 7 laser projector
Geluid: Dolby Digital 7.1 

INBEGREPEN BIJ ZAAL: 
2 draadloze microfoons
scherm
geluid
projector
presentatie switcher

LAB 2



LAB3
In LAB3 kun je terecht voor 
filmscreenings en presentaties van 
een intiemer karakter. Met de 48 
comfortabele bioscoopstoelen en 
professionele projectietechniek doet het 
echter niet onder aan de grandeur van 
LAB1 en LAB2. Het is een ideale ruimte 
voor filmfestivals en knusse screenings. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Capaciteit: 48
Projector: Optoma UHD
Server: NEO DCP server
Geluid: 5.1

INBEGREPEN BIJ ZAAL: 
scherm
geluid
projector
presentatie switcher

LAB3



KAPEL
De vroegere ziekenhuiskapel is nu een 
sfeervolle ruimte voor presentaties, 
lezingen, meetings, trainingen en 
workshops. In de Kapel beleef je 
de geschiedenis door de originele 
marmeren vloeren en vensterbanken, 
nisjes langs de wanden en hoge ramen 
aan de gracht. Stoelen en tafels zijn 
volledig naar wens in te delen, met een 
maximum van 85 zitplaatsen. Beamer, 
scherm en geluid zijn hier aanwezig.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Capaciteit  
- theateropstelling: 85 
- aan tafel: 30 
- staand: 125
Oppervlak: 94m2

Standaard inclusief:
- projector: Mitsubishi 2K
- stereo geluid
- 2 draadloze microfoons



OVERIGE
RUIMTES
In de ‘kelder’ van LAB111 is een 
grote ruimte aanwezig die dient als 
expositieruimte. Hier zijn doorlopend 
exposities van wisselende kunstenaars
tentoongesteld. Indien je de zalen in het 
souterrain huurt kan deze ruimte perfect 
dienst doen als rustige plek voor de 
lunch- of koffiepauze.



ONZE BAR
EN KEUKEN
Strangelove, vernoemd naar Stanley 
Kubricks nucleaire klassieker, kan op 
ieder moment van de dag worden 
ingezet voor een moment van 
samenkomst. Geniet bijvoorbeeld van 
een pizza voorafgaand of van een borrel 
na afloop van een programma.
Om het makkelijk te maken hebben 
wij verschillenden combo pakketten 
opgesteld, zie onze F&B Brochure voor 
meer informatie.

Capaciteit:
- zittend plek voor 60 gasten
- staand voor 150 gasten
Oppervlak: 160m2



LAB1 - 122 zitplaatsen - prijs per 2 uur
dagdeel start maandag - donderdag vrijdag zaterdag zondag

ochtend tussen 9:00 en 12:00 € 290,00 € 290,00 € 290,00 € 290,00

middag om 14:00 of 16:00 € 365,00 € 365,00 € 470,00 € 470,00

avond om 18:30 of 21:00 € 495,00 € 695,00 € 695,00 € 495,00

LAB2 - 56 zitplaatsen - prijs per 2 uur
dagdeel start maandag - donderdag vrijdag zaterdag zondag

ochtend tussen 9:00 en 12:00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00

middag om 14:00 of 16:00 € 300,00 € 300,00 € 350,00 € 350,00

avond om 18:30 of 21:00 € 420,00 € 475,00 € 475,00 € 420,00

LAB3 - 48 zitplaatsen - prijs per 2 uur
dagdeel start maandag - donderdag vrijdag zaterdag zondag

ochtend tussen 9:00 en 12:00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00

middag om 14:00 of 16:00 € 210,00 € 210,00 € 270,00 € 270,00

avond om 18:30 of 21:00 € 300,00 € 330,00 € 330,00 € 300,00

KAPEL - 94m2 - prijs per dagdeel
dagdeel start maandag - vrijdag zaterdag - zondag

ochtend tussen 10:00 en 14:00 € 300,00 € 400,00 

middag tussen 14:00 en 18:00 € 300,00 € 400,00 

avond tussen 18:00 en 22:00 € 350,00 € 450,00 

DCP CHECK
 zaal uurtarief

LAB1   (alleen ochtend) € 150,00 

daarna € 50,00 per 0,5 uur

LAB2   (alleen ochtend) € 100,00 

daarna € 33,00 per 0,5 uur 

PERSONEELKOSTEN PER UUR
 personeel uurtatief

techniek € 42,50

productie € 37,50

op- en afbouw € 35,00

schoonmaak € 32,50

toegang buiten reg. openingstijd € 100,00*

                          * +€ 45 per extra uur 

PRIJZEN &
EXTRA INFO
EXTRA INFO HUUR LAB1, LAB2 EN LAB3

- De zaal huur je per blok van circa 2 uur. DCP checks vormen de uitzondering

- De start van de huurtermijn vind plaats op genoemde tijden

- Huur je twee aaneensluitende dagdelen? Dan ontvang je 20% korting op de totale dagdeelprijs

- Huur je drie aaneensluitende dagdelen? Dan ontvang je 30% korting op de totale dagdeelprijs

- Bij gebruik van de projector berekenen wij altijd minimaal een uur technische ondersteuning

EXTRA INFO HUUR KAPEL

- De zaal huur je per dagdeel

- De start van de huurtermijn vind plaats rond hiernaast genoemde tijden

- Huur je je twee aaneensluitende dagdelen? Dan ontvang je 20% korting op de totale dagdeelprijs

- Huur je je drie aaneensluitende dagdelen? Dan ontvang je 30% korting op de totale dagdeelprijs

- bij gebruik van de projector berekenen wij altijd minimaal een uur technische ondersteuning

-  Bij gebruik van stoelen, tafels en ander meubilair berekenen wij altijd minimaal een uur 

opbouwkosten en een uur afbouwkosten

-  Heb je weinig budget, maar is je publieke event van cultureel/maatschapelijk belang? Vraag naar 

eventuele kortingmogelijkheden

- Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW



LAB111  STRANGELOVE
Arie Biemondstraat 111
1054 PD, Amsterdam

Telefoon: 020 - 616 9994
Mail: info@lab111.nl

www.lab111.nl/verhuur

ALLES GEVONDEN?
Heb je alle informatie gevonden die je zocht?

Ons team helpt graag om een evenement op maat te maken. Daarnaast is LAB111 
flexibel en staan we open voor jouw wensen en suggesties. Mocht je nog vragen hebben 

of vrijblijvend een offerte willen aanvragen, neem dan gerust contact met ons op!

Wij kijken uit naar een leuke samenwerking!


