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Wie cultuur wil beleven in een verrassend en charmant kader, kiest graag de weg naar
cultuurkapel de schaduw. Haast heimelijk verborgen tussen de Ardooise velden verschijnt dit
sympathieke cultuurhuis in het unieke kader van de vroegere Wezekapel.

Elke dag opnieuw grasduint de artistieke leiding grondig in
het culturele landschap. Jong talent, iconen van nu of weleer,
iedereen vindt zijn gading in het diverse aanbod muziek en
theater dat de schaduw programmeert. Daarenboven kun je
deze bijzondere plek ook afhuren voor een gezellig familiefeest,
huwelijk, babyborrel, bedrijfsevent, ...
We hopen je spoedig te mogen verwelkomen!
vzw de schaduw
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AFMETINGEN

CAPACITEIT
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zittend ronde tafels: 130 personen
zittend lange tafels: 160 personen
walking diner: max 250 personen

lengte: 17,80 m
breedte: 11,90 m
oppervlakte zaal: 212 m2
voorste deel podium: H 80 cm | B 6,20 m | D 4,30 m
achterste deel podium: H 80 cm | D 6,20 m | straal 2,50 m
extra: 24 verstelbare podiumelementen (2 x 1 m)
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zon- & weekdagen: prijs op aanvraag
vrijdag, zaterdag, feestdagen en vooravond van een feestdag: prijs op aanvraag
externe cateraar: prijs op aanvraag
De verhuurprijs is steeds inclusief btw, nutsvoorzieningen, meubilair, klank- & lichtinstallatie.
Tafellinnen is NIET inbegrepen in de verhuurprijs.

FAMIIE SUPPLY (2017)

VERHUURPRIJS

super
locatie met
zeer
fijne mensen
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DJ MR JONES

DE SCHADUW

Jonah Muylle is, als muziekprogrammator van
cultuurkapel de schaduw, gepassioneerd door
muziek. Hij koos de muziek op meer dan 200
trouwfeesten en weet dus perfect hoe hij jouw
gasten op de dansvloer kan krijgen.
In samenspraak bepalen jullie zelf de genres
en stijlen die jullie tijdens jullie feest aan bod
wil laten komen. Er is uiteraard ook marge voor
verzoeknummers. DJ Mr. Jones bedient ook de
lichttafel om zo de juiste sfeer te creëren ...
prijs op aanvraag

8

9

DE SCHADUW

1

forfait - prijs op aanvraag
In deze forfait zijn inbegrepen:
barpersoneel

DRANK
FORMULES

opkuis

Alle dranken dienen verplicht afgenomen te worden bij de schaduw.

CAVA

alle frisdranken
bieren
wijnen (wit/rood/rosé)
koffie en thee

Hiervoor kan je kiezen uit de 2 formules die hiernaast staan.

Deze dranken zijn de ganse avond/nacht beschikbaar.

Het barpersoneel is inbegrepen in de forfaitprijs en bij de stocktelling.

2

stocktelling - prijzen op aanvraag
water (plat | bruis)
cola (cola | zero)
fruitsap
ice tea
pils
carlsberg 0,0%
rodenbach

KLEINE LETTERTJES

liefmans
mocktail

De forfait wordt berekend voor maximaal 8 uur. Per bijkomend uur wordt een meerprijs

westmalle (dubbel | tripel)

aangerekend. Voor kinderen jonger dan 12 jaar rekenen we een aangepaste forfait.

duvel

Indien je bij stocktelling opteert om eigen wijn cava of champagne te schenken, rekenen

omer

we een schenkrecht. Ook de forfait wordt niet in mindering gebracht indien er eigen

wijn (wit | rood | rosé)

wijnen of cava worden aangeleverd door de huurder. Het aandeel van cava of wijn geldt in

cava

dit geval als kurkrecht.

koffie & thee (+ suiker & melk)
opkuis
barpersoneel: inbegrepen (1 barman per 30 genodigden)
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CATERING
De schaduw is vrij van catering. Als organisator van evenementen hebben we
enkele traiteurs waar we heel graag mee samenwerken:
Ma Kwizien (Tielt) | www.makwizien.be
Benji’s catering (Lendelede) | www.benjis.be
Burning Butchers (Wingene) | www.burningbutchers.be
Beggie Catering (Wielsbeke) | www.beggie.be
Bazoeka Catering (Anzegem) | www.bazoeka.be
Deze traiteurs dragen kwaliteit hoog in het vaandel en werken met plezier een
voorstel voor je uit.
Indien je samenwerkt met één van bovenstaande traiteurs, vervalt de
bijkomende kost.

12

13

bar
dubbele tapinstallatie
2 spoelbakken
frigo’s & glazen

toiletten
4 damestoiletten + lavabo’s
2 urinoirs + lavabo’s
1 toilet voor mindervaliden

DE SCHADUW

KLANK &LICHT

ACCOMMODATIE

DE SCHADUW

klankinstallatie | inbegrepen
4 X bas JBL SRX 700
4 x top JBL VRX 900
digitale geluidstafel: Behringer X32 compact
behringer S16 digital snake
BSS FDS -366T
lap gruppen fb + series FP 100000Q
3 x Crown XTi 4000 versterkers
8 monitors Martin LE1200
4 actieve di’s merk Behringer

backstage

20 MICRO’S + statieven + alle nodige microklemmen

gezellige artiestenruimte met keuken

Er mogen geen extra boxen in de ruimte worden geplaatst.

1 spoelbak
elektrisch fornuis met 4 kookplaten

kabels | inbegrepen

oven

15 x 6 m jack-jack

1 toilet

30 xlr-xlr

1 lavabo

6 x 6 m jack-xlr
verlengkabels & verdeelstekkers

projectiemateriaal | inbegrepen
beamer panasonic + verbindingkabels

extra | inbegrepen
hazer (mistmachine) Antari HZ500

licht | inbegrepen
10 britec ledpars (griet in plafond met meerdere bevestigingspunten)
8 x pc 500 watt
4 profielspots 500 watt
4 vloerspots 525 watt
lichtdimmer 48 kanalen showtec
20 puntspots + 4 spiegelbollen
6 contest IR Led par 64
chamsys pc wing + touchscreen
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MEUBILAIR (INBEGREPEN)
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stoelen | inbegrepen
rode cinemazetels | 3 rijen van 5 zetels
gekleurde stoelen (lichtgrijs, zwart, groen, geel) | 200 stuks
barkrukken | 10 stuks

tafels | inbegrepen
ronde tafel 6 personen | D 140 cm | 2 stuks
ronde tafel 8 personen | D 150cm | 10 stuks
ronde tafels 10 personen | D 180 cm | 5 stuks
buffettafel | L 180 cm | B 75 cm | 10 stuks
receptietafels | H 110 cm | 10 stuks
bureautafeltjes | 30 stuks
houten fruitkistjes | 40 stuks

tafellinnen | prijs op aanvraag
mogelijkheid tot het huren van zwart tafellinnen
zwarte, witte en rode stretchhoezen voor receptietafels zijn inbegrepen
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opkuis
De opkuis is inbegrepen in de forfaitprijs.
Indien je voor stocktelling kiest, komt er een bijkomende kost bij voor de opkuis.

grondplan & foto’s
Voor het grondplan en foto’s zie www.deschaduw.be.

intiem kader
met een hoekje af
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het sacrament

cultuurkapel de schaduw
wezestraat 32
8850 ardooie
0479 80 94 82
info@deschaduw.be
www.deschaduw.be

