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schouwburg amphion: 
méér dan theater alleen

Amphion brengt al jaren een divers cultureel programma: van 
musicals tot cabaret en van ballet naar symfonische concerten. 
Amphion vervult hiermee een vooraanstaande rol in de Neder-
landse theaterwereld. In 2010 was de opening van het nieuwe 
gebouw aan de Hofstraat. In 2011 was Amphion genomineerd 
voor het Beste Theater van het Jaar, in 2012 won het deze prijs. 
Amphion beschikt over een buitengewoon bekwaam en en-
thousiast team – zowel op horeca en technisch gebied – dat met 
haar klanten meedenkt én maatwerk levert voor de organisatie 
van een zakelijk evenement. 

Zakelijke evenementen
Ook in de culturele sector is men meer dan voorheen erop 
voorbereid om inkomsten te genereren, nu de overheidssubsi-
dies noodgedwongen ingedamd worden. Op deze ontwikkelin-
gen wordt actief ingespeeld door het theater met de komst van 
commercieel manager Maureen Schiphorst die actief het be-
drijfsleven en andere organisaties benadert voor samenwerkin-
gen. Schiphorst: “Ons theater is bij uitstek geschikt voor zake-
lijke evenementen, juist omdat wij gewend zijn grote groepen 
mensen te ontvangen, complexe technische draaiboeken te vol-
gen en gastvrijheid bij al onze medewerkers een tweede natuur 
is. De theaterzalen en foyers zijn zowel overdag als ’s avonds 
beschikbaar en zijn samen of los van elkaar te reserveren. Wij 
organiseren samen met de klant evenementen voor 50 tot 1600 
personen.”

Amphion staat bekend om de bijzondere grootse sfeer die een 
modern en professioneel theater met zich meebrengt. “Ook op 
het gebied van horeca kunnen klanten bij ons alle kanten op”, 
vervolgt Schiphorst. “Wij werken samen met gerenommeerde 
cateringbedrijven maar een klant mag ook een cateraar naar 
keuze meebrengen. In overleg met elkaar komen wij juist vaak 
tot de beste oplossing op maat. Wij zijn immers gewend om 

met een divers aantal partijen samen te werken en op deze ma-
nier een vlekkeloos geheel te maken.”

business Club
Om succesvol zaken te kunnen doen, is een goed netwerk nodig. 
Het is belangrijk om nieuwe relaties op te bouwen, maar ook om 
bestaande relaties uit te bouwen. Bij voorkeur in een sfeervolle, 
aanspreken ambiance en op ongedwongen wijze.

Schiphorst: “De Culturele Business Club Amphion is een club 
waarbij directeuren of leden van het directieteam van verschil-
lende bedrijven onderlig in een informele sfeer met elkaar in 
contact komen met als doel de zakelijke contacten te verstreken 
en hun netwerk uit te breiden. Deelnemen aan de Culturele Busi-
ness Club Amphion beoogt vooral betrokkenheid bij Amphion.”
De Culturele Business Club Amphion komt vijf keer per theater-
seizoen in Amphion bij elkaar om een voorstelling bij te wonen. 
Dit vindt plaats op wisselende doordeweekse avonden.  Vooraf 
wordt er gezamenlijk gedineerd en na afloop is er een exclusieve 
nazit in de speciaal gereserveerde foyer. Tevens is er eenmaal 

onlangs uitgeroepen tot ‘Het beste theater 
van 2012’ bewijst schouwburg amphion dat het 
midden in de samenleving staat en ook zeer 
geschikt is als decor voor evenementen van 
ondernemers. de mogelijkheden voor bedrij-
ven om zich te profileren bij amphion zijn zeer 
divers en uitgebreid.
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• Partnership:
Als cultureel partner kunt u uw bedrijf 
verbinden aan Amphion waardoor u 
zich in de regio kunt profileren. U ont-
vangt een pakket aan faciliteiten zoals 
toegangskaarten, ruime exposure mo-
gelijkheden bij o.a. de bezoekers van 
Amphion, kosteloze zaalhuur én kortin-
gen op overige pakketten
• Culturele Business Club Amphion: 
Commercie en cultuur komen in een 
informele sfeer met elkaar in contact 
om te netwerken onder het genot van 
een VIP-behandeling. De Culturele 
Business Club Amphion zal per sep-
tember 2013 van start gaan.
• Stoelsympathisant
Adopteer een stoel en uw bedrijfs-

naam en de naam van uw website wor-
den vermeld op een naamplaatje op 
de achterzijde van de stoel.
• Voorstellingsvennoot
Uw bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan 
een door u gekozen voorstelling. Uw 
naam wordt vermeld in de seizoens-
brochure, op de entreebewijzen en in 
de speciaal gereserveerde foyer van 
ons theater. Tevens ontvangt u 25 of 
50 kaarten die u kunt inzetten t.b.v. re-
latiemarketing
• Groepsarrangementen
Samen met uw collega’s of zakelijke re-
laties een complete avond uit? Kies uit 
één van de vele voorstellingen en com-
bineer dit met een borrel- of dinerar-
rangement.

per seizoen een informele externe netwerkacti-
viteit. Leden hebben op één van deze avonden 
toegang met twee personen, inclusief diner, 
voorstelling en naborrel. Naast de vaste leden 
mogen ook gasten worden uitgenodigd. Ont-
vangst, diner, samenkomst in de pauze en de 
aangeklede naborrel vinden plaats op de tweede 
etage in de Culturele Business Club Amphion 
foyer. Het diner vindt plaats aan grote ronde ta-
fels. Tijdens het diner wordt na iedere gang van 
tafel gewisseld om zo het netwerken te stimule-
ren. Tevens zal aan het begin van ieder theater-
seizoen ieder deelnemend bedrijf tijdens een 
speciale kennismakingsavond zijn of haar be-
drijf kort kunnen introduceren. 

Amphion Schouwburg - Hofstraat 159 
7001 JD Doetinchem - 031-376000 
info@amphion.nl - www.amphion.nl

Voor ondernemers zijn er sinds kort legio mogelijkheden om zich te profile-
ren bij het publiek van Amphion én om zaken met cultuur te combineren:


