
De Centrale Bibliotheek in 
Rotterdam is een ontmoetingsplek 
in het centrum van Rotterdam. 
Een plek waar niet alleen boeken 
geleend kunnen worden, maar ook 
een plek waar jaarlijks heel veel 
activiteiten georganiseerd worden. 
Uiteraard biedt het markante 
gebouw ook mogelijkheden voor 
diverse zakelijke bijeenkomsten. 

Van vergaderingen tot cursussen, trainin-
gen, netwerkborrels, congressen of lezin-
gen; voor bijna iedere gelegenheid heeft 
Bibliotheek Rotterdam een geschikte 
ruimte. In het Bibliotheektheater, maar 
ook in de vergader- en workshop-
ruimtes worden veel bijeenkomsten 
georganiseerd. Omdat de locatie een 
maatschappelijke, educatieve en cultu-
rele instelling is én een laagdrempelige 
karakter heeft, vinden veel evenemen-

tenorganisatoren de bibliotheek een 
geschikte locatie voor hun evenement. 
“Veel bezoekers zijn positief verrast 
als zij het Bibliotheektheater binnen-
komen, onder andere door de luxe, 
authentieke en intieme uitstraling die 
het Bibliotheektheater heeft”, vertelt 
coördinator zalenverhuur Roos Radema. 
“Daarnaast zijn we goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer, is de samenwer-
king met Rotterdam Partners uitstekend 
en hebben we een unieke ligging in het 
centrum van Rotterdam. Mede vanwege 
deze aspecten hebben wij in april van dit 
jaar het tweedaagse Europese commu-
nicatiecongres ‘Eurocomm 2016’ mogen 
faciliteren.”  

PROEVEN UIT EEN BOEKJE
Voor de culinaire invulling werkt de 
Bibliotheek Rotterdam samen met 
Bistrobar Binnenrotte. Sinds mei 2015 

schrijven beide organisaties een nieuw 
stukje culinaire geschiedenis aan de 
Hoogstraat. Radema: “De Bibliotheek 
Rotterdam heeft meer dan 100 kookboe-
ken beschikbaar gesteld voor inzage in 
de Bistrobar. Van ‘Rutger bakt feeste-
lijk’, tot ‘Koken con Amore’ door Sophia 
Loren. Maar ook op het gebied van events 
werken de Bibliotheek en de Bistrobar 
natuurlijk nauw met elkaar samen. De 
mogelijkheden zijn eindeloos; recep-
tie in de centrale, walking diner in de 
foyer van het Bibliotheektheater, BBQ op 
het stadsterras of feestavonden à la het 
Lezersfeest. Ingegeven door de diversiteit 
aan events staan de wensen en behoef-
ten van de opdrachtgevers centraal. De 
persoonlijke benadering en flexibiliteit 
van het team maken de prettige ervaring 
compleet.”

www.bibliotheek.rotterdam.nl

M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

M E E T I N G  ROT T ER DA M

Congressen, conferenties, 
seminars en vergaderen in 
Bibliotheek Rotterdam 29  

< 

http://Meetingmagazine.nl

