INSPIRATIE
TE HUUR
Het Museum van de Geest is gevestigd in
het monumentale Dolhuys, dat in 2020
prachtig is gerestaureerd, verscholen in het
groen van stadspark de Bolwerken maar
toch centraal in Haarlem.
We zijn gefascineerd door het kunstwerk
tussen je oren. Onze missie is om met
kunst en cultuur mentale gezondheid
bespreekbaar te maken.
Maar we delen onze ruimte ook graag. We
verhuren een aantal prachtige zalen en
ruimtes in ons Museum van de Geest voor
zakelijke bijeenkomsten. Je kunt hier
creatieve sessies leiden, trainingen en
presentaties geven of een personeelsfeest
of jubileum vieren.

De combinatie van een historisch pand, een
heerlijk terras, een goed restaurant en een
inspirerend museum maken het Dolhuys tot
een unieke locatie voor jouw evenement.
Voorafgaand aan een event, bespreking of
brainstorm kunnen deelnemers een bezoek
aan het museum brengen en zich laten
inspireren door kunstwerken die vragen
oproepen als wat is normaal en wat is raar?
Hoe zorgen we voor onze mentale
gezondheid en die van elkaar? Na het
tekenen van de Universele Verklaring van
de Open Geest is dan vaak de toon gezet
voor vernieuwend en verbindend denken.

RUIMTE

Er zijn verschillende zalen te huur in het Museum van de Geest | Dolhuys. Apart maar ook in combinatie
met elkaar, voor extra mogelijkheden. We overleggen graag samen wat een event nodig heeft.

Parkzaal

De Parkzaal, een bijzondere
historische ruimte (o.a. door
het 17e-eeuws plafond)
bevindt zich aan de park-kant
van het museum en biedt
mooi uitzicht op het
stadspark 'de Bolwerken'.

Deze multifunctionele zaal is geschikt voor
presentaties, lezingen en congressen. Ook recepties,
walking- en seated dinners zijn hier mogelijk.
De Parkzaal biedt plaats aan maximaal 96 personen
(afhankelijk van programma). De Parkzaal is goed
toegankelijk, beschikt over een mobiele garderobe en
toiletgroepen dichtbij.

De Zorgzaalzolder is een mooie
besloten ruimte gelegen op de
bovenverdieping van het
monumentale Dolhuys.
Deze intieme ruimte is geschikt
voor kleine presentaties, lezingen
en cursussen.
De zorgzaalzolder is voor 15 tot
maximaal 40 personen te gebruiken.
De Zorgzaalzolder is bereikbaar met
een trap en lift.

De besloten serre, gelegen aan
de parkzijde van het
Museumcafé kijkt uit over
stadspark de Bolwerken en
geeft inkijk in het Museumcafé.

Besloten
serre

Deze charmante ruimte is
geschikt voor kleine
presentaties, lezingen en
cursussen.
De besloten serre is
aangenaam met maximaal 15
personen.

Zorgzaal
zolder

De zeer exclusieve 18e-eeuwse
regentenkamer is een bijzondere
ruimte door de prachtige originele
muurschilderingen in combinatie met
een moderne Dutch design inrichting
Deze unieke museale ruimte is
geschikt voor vergaderingen en kleine
bijeenkomsten tot maximaal 12
personen.

Regenten
kamer

De Regentenkamer is alleen bereikbaar
met een korte maar stijle trap.

Museumcafé
Thuys

Het Museumcafé Thuys is gevestigd in het
oudste gedeelte van het gebouw, de
kapel uit 1319. In deze prachtige
historische omgeving, gelegen aan de
park-kant van het museum, kun je met de
andere museum bezoekers genieten van
een goede kop koffie, Thuysgemaakte
lunch of een borrel met lekkere hapjes.

Voor een zakelijke bijeenkomst of een evenement faciliteert
het Museumcafé alle culinaire activiteiten, eventueel met
catering (op aanvraag).
Deze sfeervolle plek is ook exclusief te huur vanaf 17:00 uur
voor besloten evenementen. 30 personen kunnen hier terecht
voor een heerlijk diner, 40 personen voor een buffet en 50
personen voor een feestelijke borrel.

Het historische Dolhuys| Museum
van de Geest is ook als geheel te
huren. Alle zalen, het
museumcafé en een aantal
museale zalen zijn beschikbaar
voor een uniek en exclusief
event. Denk aan een jubileum of
congres van 100 personen of
meer.

Museum
totaal

Eventueel kan er ook nog gebruik worden gemaakt
van het terras of een tent in het park.
Het Museum totaal is beschikbaar op dinsdagen,
wanneer het museum gesloten is voor publiek.
Andere dagen kunnen in overleg besproken
worden.

EXTRA

Een unieke belevenis

De ervaring van vergaderen of feesten in het
Museum van de Geest wordt extra uniek als je ook
gebruik maakt van onze programma's. Er zijn
verschillende audio tours die individueel gevolgd
kunnen worden, zoals de jongeren en young adult
tour, de Open Geest tour, of de Flow Slow art route,
maar je kunt ook een programma - eventueel op
maat- volgen.
Een rondleiding door het museum, een mindful
break of een workshop over inclusiviteit
bijvoorbeeld zorgen voor nieuwe perspectieven op
mentale gezondheid en jezelf maar zorgen ook voor
meer verbinding met het team en de gasten/
deelnemers onderling.

Open Geest
Basis rondleiding door het museum met
rondleider
Wat is dat eigenlijk, de geest? In welke
mate verschilt die van jou van die van mij?
Heb jij weleens het gevoel dat je ‘anders’
bent? En hoe zorgen jij en je team goed
voor je eigen geest en die van anderen?
Wij zijn benieuwd naar jouw verhalen en
ervaringen, dus ga met één van onze
ervaren rondleid(st)ers het gesprek aan en
ontdek het wonder van de geest, aan de
hand van geschiedenis, kunst en
persoonlijke verhalen!

1 uur

A Mindful Break
Een mindfulness-training met kunst
beleving.
Als je echt kijkt zie je meer.
Wat zie je als je langer kijkt? Wat merk je op?
Waar denk je aan? Wat gebeurt er in jouw geest?
Programma coördinator Mentale gezondheid en
professioneel mindfulnesstrainer Jolien
Posthumus heeft voor Museum van de Geest
een korte training ontwikkeld waarin je op een
nieuwe manier naar kunst leert kijken en ervaart
hoe dit kan bijdragen aan de mentale
gezondheid.
Tijdens ‘A Mindful Break’ neem je de tijd voor een
kunstwerk aan de muur maar net zo goed voor
het kunstwerk tussen je oren.

30
minuten

€12,50 p.p.

€60 per
rondleiding
voor 15 personen

UNIEK

Zorgen voor de Geest

Een rondleiding speciaal voor zorgprofessionals
De zorg verandert razendsnel. Door te kijken naar het
verleden krijgen aanstormend zorgprofessionals een
beeld van geschiedenis van de zorg en hoe de praktijk
door de eeuwen heen is veranderd.
Samen met een rondleider ontdekken zij onze
collectie, reflecteren op de diversiteit van de geest en
krijgen een beeld van hun toekomstige beroep en rol
in de maatschappij.

1
uur

€60 per
rondleiding
voor 15 personen

Workshop inclusiviteit
Workshop op maat
We laten je graag kennis maken of nemen je
mee in de verdieping van inclusie en
neurodiversiteit. De invulling kunnen we in
overleg met elkaar op maat maken.

Team Sales & Events
adviseert je graag!

reserveringen@museumvan
degeest.nl

023 5410 682

OVERZICHT RUIMTES EN PRIJZEN

Regenten
kamer

12
vergadering

ma - zo
09.00 - 17.00
17.00 - 00.30

dag €550
avond €825

Besloten
serre

15
vergadering

ma - zo
09.00 - 17.00
17.00 - 00.30

dag €350
avond €525

Zorgzaal
zolder

40
vergadering

ma - zon
09.00 - 17.00
17.00 - 00.30

dag €750
avond €1125

di- zon
09.00 - 17.00
17.00 - 00.30

dag €1500
avond €2250

di- zon
09.00 - 17.00
17.00 - 00.30

dag €1500
avond €2250

Parkzaal

32 vergadering
50 diner
96 theater
125 receptie

Museumcafé
Thuys

30 diner
40 buffet
50 receptie

Museum
totaal

op aanvraag

di
09.00 - 17.00
17.00 - 00.30

Dag plus avonddeel
p/u €120

Dag plus avonddeel
p/u €75

Dag plus avonddeel
p/u €320

Dag plus avonddeel
p/u €320

op aanvraag

Exclusief
18-eeuwse
directiekamer
• vergadering
• brainstorm

Lichte
ruimte toegang
tot terras
• vergadering
• receptie

Monumentale
zolder
•presentatie
• training

Monumentale
ruimte aan park
•variabele
opstelling

13-eeuwse
kapel met zicht
op terras
•variable
opstelling

Exclusief
verhuur hele
museum
•variable
opstelling

Audio/ visuele middelen: elke ruimte beschikt over wifi, audio en een project- of digitaal (mobiel) scherm.

