Waarom is het

Cobra
Museum een
heerlijke locatie?

Omdat er zoveel
kán. En meer.

Cobra staat (nog steeds) voor vrijheid,
vitaliteit en maatschappelijk engagement. In het museum valt dat goed te
merken. Ook tijdens evenementen.

Even over Cobra. Maandag 8 november 1948
richten zes kunstenaars een nieuwe groep, een
nieuwe beweging op. Ze hebben genoeg van verstikkende regeltjes. En van gezapigheid. Ze willen
vrij zijn. Om te doen wat ze willen. Vrij als een
vogel. Al snel is er een naam. CoBrA. Nee, niet
de slang – die kronkelt pas later. Maar de beginletters van de hoofdsteden van
herkomst: Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Ja, ze zitten in Parijs, ten tijde.
Vandaar het Frans.
We slaan heel wat jaren
over. De meeste Cobra
kunstenaars zijn er niet
meer. Maar hun werk is
er wel. En de kracht van
Cobra bestaat nog steeds.
Cobra is bijna een merk
geworden: C©bra. Om het met multitalent Lucebert te
zeggen: Het verhaal is zo goed dat het nog steeds niet uit is.
Nu het museum. Woensdag 8 november
1995 wordt het Cobra Museum geopend.
Op het Sandbergplein. Een helder gebouw,
dat volop ruimte biedt. Aan kleur en licht,
aan bezoekers en medewerkers, aan de
eigen collectie. En aan actuele kunst. Door
geestverwanten van Cobra. Kunstenaars
die ook nu
kiezen voor vrijheid, armslag, gevoel, vernieuwing, onderscheid. Vaak ook zijn ze heel
maatschappelijk begaan. Zó verstarren we niet.
Zó blijven we spannend en vitaal.

Het Cobra Museum als locatie
Voluit: Cobra Museum voor Moderne Kunst

Zoals gezegd: er kán heel veel.
Het gebouw, ontworpen door Wim Quist,
is eigentijds en helder. Ruimtes zijn ruim,
daglicht krijgt z’n kans, kunst zorgt voor
kleur en voor een aangename sfeer.
Evenementen vinden plaats tussen de
kunst. Niet in een geblindeerd zijzaaltje.
Of het nu gaat om een diner à 7 of om een
ontvangst à 700. Het gebouw is ontspannen en flexibel – wíj zijn alert en flexibel.
Het museum ligt prachtig. Midden in het
stadshart van Amstelveen. Vierde op de

lijst van aangename steden. Goed bereikbaar,
vlakbij een parkeergarage, aan een royaal
plein. Dat alle faciliteiten aanwezig zijn, van
garderobe tot Wifi, van breedbeeld tot fluistermicrofoon, zult u zonder meer van ons willen
aannemen. En dat we vol verhalen zitten over
Cobra en die dolgraag vertellen, ook. Toch?
Gewoon is maar gewoon. U wilt iets bijzonders.
Dat komt goed uit: wij ook. Daar doen we dan
ook alle moeite voor. Samen met u bepalen we
de beste plek, plekken, binnen het gebouw. We
zorgen voor een vlotte binnenkomst van úw
gasten. Afgesproken tijden houden we scherp
in de gaten. Onze mensen weten van wanten,
zijn behulpzaam, zijn gastvrij. Daar letten we
dagelijks op.
Verder hebben we eigen chef-koks, die al jaren
voor ons koken. Menu’s worden samen met u
opgesteld. Volop rekening houdend met seizoenen met speciale wensen. Een keur aan wijnen
ligt onder de kurk. En we schenken prachtige,
krachtige koffie, Redbeans, Arabica, biologisch
verbouwd, met de hand geplukt. U hoeft ook
niet met lege handen huiswaarts te keren. Onze museumwinkel heeft een
prachtig assortiment aan kunst en design gerelateerde artikelen. Van kunstcatalogi, originele grafiek tot aan unieke handgemaakte sieraden.
Eigenlijk willen we maar 1 ding: dat u komt én terugkomt.
Zakelijk en privé.

Zalen
Boardroom
Voordrachtzaal
Museum Café
Expositieruimte begane grond
Expositieruimte eerste etage

Boardroom

“Dit jaar hebben wij in het Cobra museum een
presentatie en diner gehouden voor 200 van onze
relaties. De samenwerking met (de werknemers
van) het Cobra museum is uiterst prettig verlopen
en hun flexibele instelling maakte dat we onze
eigen invulling aan de avond konden geven.
De locatie is ruim, open, licht en een inspirerende
omgeving om een event te organiseren. We hebben
een hele mooie avond gehad en komen hier zeker
vaker terug”.
– Joyce Huting, Egon Zehnder International

De Boardroom is een prachtige ruimte voor een
vergadering, presentatie of brainstormsessie. De
zaal heeft een vaste opstelling met ovale tafel. Met
de ligging op de eerste etage bij de kantoren van
het museum, bent u verzekerd van privacy en
rust. De lange wand met originele kunst ligt
tegenover een grote raampartij met uitzicht op de
fontein van Karel Appel op het plein.

Pluspunten
Uitzicht op het plein met fontein Karel Appel.
Moderne technische faciliteiten.
Geheel te verduisteren.
Privacy.
Te huren voor
Vergadering
Presentatie
Workshop
Lunch
Diner
Maximale capaciteit
20 personen

Voordrachtzaal

“Het Cobra Museum biedt niet alleen een locatie,
maar de faciliterende service is eveneens uitermate
goed. De locatie biedt plaats voor sterk verschillende
activiteiten. Voor ons veilinghuis betekent dit een
mooie overgang van tentoonstellingsdagen naar
een veilingzaal – waarbij de ruimte in korte tijd
een transformatie ondergaat. Het Cobra team
ondersteunt met haar diensten én denkt mee hoe zo
goed mogelijk in te spelen op onze wensen.
Een sterk punt vind ik de zichtbaarheid van de
eigen organisatie binnen een tot de verbeelding
sprekende locatie: het Cobra Museum.
Kortom, een kwalitatief uitstekende, ‘tailor made’
service op locatie met vele mogelijkheden.”
– Eva Kooijmans, General Manager, Gavelers
Auctioneers

In de westpunt van het gebouw ligt de
Voordrachtzaal met uitzicht op de entree en het
plein. Deze multifunctionele zaal met daglicht
wordt voor elke bijeenkomst in geheel eigen stijl
opgebouwd. Van een workshop voor 30 tot een
congres voor 170 in theateropstelling. De bolle
wand toont diverse lithografieën van Cobra
kunstenaars.

Pluspunten
Gelijkvloers met entree museum.
Multifunctioneel.
Geheel te verduisteren.
Moderne technische faciliteiten.
Te huren voor
Congres
Presentatie
Workshop
Borrel
Diner
Maximale capaciteit
170 personen

Museum Café

Het moderne café met buitenterras is geopend
voor publiek tijdens openingstijden. In de avonduren wordt de ruimte sfeervol aangekleed voor
receptie of diner. Zeer goed te combineren met een
inhoudelijk programma of cultureel intermezzo.

Foto met dank aan AimAtArt

“Het sterke punt van het Cobra Museum is dat onze
deelnemers meteen bij binnenkomst beseffen dat ze
niet meer op kantoor zijn. Daardoor opent hun
geest zich voor het onverwachte. Ook fijn: parkeren
voor de deur.”
– Twan van de Kerkhof, directeur European
Leadership Platform

Pluspunten
Multifunctioneel.
Horecafaciliteiten.
Separaat van museum.
Te huren voor
Receptie
Borrel
Diner
Maximale capaciteit
80 personen

Expositieruimte
begane grond

“De ABU heeft het Cobra Museum exclusief gehuurd
voor een bijzonder feestelijk diner in de Waterzaal
met uitzicht op Appels en de vijver. Alle faciliteiten
van het museum stonden tot onze beschikking en
uiteraard hebben wij een leuke rondleiding gekregen. Het eten was voortreffelijk, de ambiance compleet anders dan in een restaurant. Een aanrader!”
– Tessa de Rooij-Hoogland, directiesecretaresse
ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

“De keuze voor het Cobra Museum was snel
gemaakt. Russell Advocaten is als adviseur van de
Gemeente Amstelveen intensief betrokken geweest
bij de totstandkoming van het museum. Het museum
is centraal gelegen, voorzien van goede parkeergelegenheid en directie en medewerkers optimaal
cooperatief. Een zeer welkom gevoel.”
– Reinier W.L. Russell, Russell Advocaten

Het gebouw van Wim Quist leent zich uitstekend
voor evenementen in de expositieruimte zelf. De
beide zalen, Patio en Waterzaal, worden gescheiden
door de Zentuin van Tajiri. Speciaal ontworpen
voor het Cobra Museum. De moderne ruimtes zijn
verrassend licht met grote raampartijen en prachtig
uitzicht op de vijver.

Pluspunten
Moderne ruimtes met verrassend licht.
Dineren tussen de kunst.
In combinatie met Eerste Etage te huur.
Te huren voor
Congres
Presentatie
Receptie
Borrel
Diner
Maximale capaciteit
450 personen

Expositieruimte
eerste etage

“Zwitserleven heeft inmiddels ruime ervaring met de
faciliteiten van het Cobra Museum als evenementlocatie. Steeds vallen daarbij op: de gastvrijheid en
ongedwongen sfeer in een uitermate inspirerende
omgeving. Kortom, een aanrader met Gevoel!”
– Maarten Edixhoven, ceo Zwitserleven

“Het Cobra museum is een unieke en centraal
gelegen evenementlocatie. Het verwelkomen van
klanten in zo’n inspirerende omgeving is werkelijk
een bijzondere ervaring waar wij, net als onze
klanten, enorm van hebben genoten. De mogelijkheid om te borrelen en dineren tussen de kunstwerken maakt de kunst erg toegankelijk en zorgt
voor verbinding en ontspanning.”
– Robine van den Berg, senior consultant
Organisatieadviesbureau SeederDeBoer

Een diner, relatieontvangst of receptie krijgt een
boeiende en esthetische dimensie in deze prachtige
omgeving. De expositieruimte op de eerste etage is
een bijzondere ruimte met hoge plafonds en eigentijdse sfeer. Per expositie verandert de indeling
van de ruimte, waarmee deze een geheel andere
uitstraling krijgt. Een diner tussen de beelden van
Karel Appel of een receptie onder Constant zorgt
voor een extra dimensie aan evenement.

Pluspunten
Moderne ruimtes met verrassend licht.
Dineren tussen de kunst.
In combinatie met Begane Grond te huur.
Te huren voor
Congres
Presentatie
Receptie
Borrel
Diner
Maximale capaciteit
500 personen

Factsheet
Zaalgrootte

Carré

Theater

Diner

Receptie/feest

40 m²

20

–

–

–

Voordrachtzaal

183 m²

50

170

70

170

Museum Café

90 m²

30

50

50

80

890 m²

–

200

200

450

Expositieruimte Eerste Etage

1125 m²

–

350

200

500

Beide Expositieruimtes

2000 m²

–

550

400

750

Boardroom

Expositieruimte Begane Grond

Plattegrond
8

2

6

7

3

1

4

9

5

begane grond
1
2
3
4
5
6

entree / uitgang
expositieruimte
garderobe / toiletten
cobra-galerie / shop
café
voordrachtzaal

1e verdieping
7
8
9

expositieruimte
prentenkabinet
boardroom

Catering en techniek
Catering
De horeca afdeling heeft uitgebreide ervaring met het
verzorgen van de culinaire kant van bijeenkomsten. Het
museum werkt met gerenommeerde chefs die garant staan
voor topkwaliteit. De catering wordt geheel afgestemd op
uw wensen, van een kleine borrel tot een luxe diner.
Het Cobra Museum streeft naar de beste kwaliteit en
service bij de organisatie van uw evenement.

Audiovisuele Middelen
De ruimtes in het Cobra Museum zijn voorzien van alle
moderne technische faciliteiten. Zowel de Boardroom als de
Voordrachtzaal beschikt over vaste audiovisuele middelen
om uw bijeenkomst geheel te ondersteunen.
Voor aanvullende technische ondersteuning werken wij
samen met onze externe leveranciers.

Adres en contact
Adres
Sandbergplein 1
1181 ZX Amstelveen NL

Contact
Neemt u voor meer informatie contact op met de afdeling
Zaalverhuur.

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst ligt in het centrum
van Amstelveen. Naast de A9 op 10 minuten afstand van
Schiphol Airport en Amsterdam. Het museum is goed te
bereiken met auto, bus, tram en metro.
Op loopafstand zijn twee Q-Park parkeergarages te vinden
met ruim 1500 parkeerplaatsen. Het is mogelijk daar voor
uw gasten een uitrijkaart te reserveren.

Afdeling Zaalverhuur
E zaalverhuur@cobra-museum.nl
T 020 5475037
W www.cobra-museum.nl/accommodatie

