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Photostique

Natalie Leeuwenberg

In 1927 werd de eerste steen gelegd voor de ‘Klasse 
Afdeling’ van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Tot 1982 
doet het pand dienst als ziekenhuis. Daarna wordt, 
op het poortgebouw, de kapel en de verpleegsters-
refter na, het gehele complex gesloopt. Drie jaar 
later werd de kapel verbouwd tot 
theaterzaal en de refter tot horecaruimte. In 2010 
hebben we de theaterzaal en het theatercafé nieuw 
leven ingeblazen en een nieuwe frisse uitstraling 
gegeven: het Klasse Theater zoals het nu is!
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Het Klasse Theater is een officiële trouwlocatie! 
Dat betekent dat je niet alleen het glas kunt heffen op 
jullie liefde, maar dat je ook volmondig en officieel JA 
tegen elkaar kunt zeggen. 

Met de faciliteiten van een theater kunnen we jullie 
huwelijksvoltrekking helemaal uitlichten, aankleden en 
omlijsten zoals jullie willen. 

Wil je meer informatie over hoe je een huwelijksvoltrekking 
op een externe locatie als het Klasse Theater aanvraagt?
Vraag het ons!

1. De huwelijksvoltrekking

Trouwtrendy
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2. Een bijzondere locatie
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Het JA-woord geven op een 
unieke locatie? Dat kan in onze 
theaterzaal!

De voormalige kapel van het 
St. Elisabeth Ziekenhuis doet 
nu dienst als theaterzaal, maar 
heeft haar prachtige en 
authentieke kenmerken (zoals 
de gebrandschilderde ramen) 
niet verloren. In combinatie 
met de technische faciliteiten 
van een theater kunnen we 
jullie huwelijk helemaal aan-
kleden, uitlichten en omlijsten 
zoals jullie dat willen. 



Trouwtrendy
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Het Theatercafé is een fijne plek om te borrelen met je gasten. 
Daarnaast heeft de ruimte een uitstekende dansvloer en zijn 
daar al vele bruidstaarten aangesneden. Het is een open en 
lichte ruimte, die ’s avonds sfeervol wordt verlicht. 
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Je gasten kun je in stijl ontvangen in de Foyer, 
bijvoorbeeld met een glaasje prosecco. 
Daarnaast kan de Foyer bij grote feesten ook 
bij het Theatercafé getrokken worden. 
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Bij mooi weer harken we graag onze tuin voor jullie aan! 
Je kunt dan buiten trouwen, of bijvoorbeeld lekker barbecuen. 
 
Daarnaast hebben we een heuse retro bus die tot relaxruimte 
omgetoverd kan worden! Vanuit het zaal stap je via een
speciale doorgang de bus binnen, voor als je zere voeten hebt 
of even rustig wil kletsen. 

Als je nou liever JA wil zeggen in de tuin, prosecco wil 
serveren op het toilet, een dansfeest in de theaterzaal wil 
of een barbecue in de Foyer: dat kan óók!
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Mogelijkheden voor het diner:

* buffet in o.a. Italiaanse, Aziatische of oer-Hollandse stijl 
* uitgeserveerd in drie gangen naar eigen keuze samen te stellen 
* grote barbecue in onze tuin bij een zomerse bruiloft 
* informele en dynamische walking dinner 

Mariska van Zutven
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3. Lekker eten & drinken

Kok Verhoeven heeft er kaas van gegeten

En daarom is Kok Verhoeven onze vaste cateraar! Van een keuzemenu bestaande uit drie 
gangen tot walking dinner en van buffet tot borrelhapje: Kok Verhoeven zorgt dat het 
water je in de mond loopt. Gelukkig hebben we al veel gerechten mogen voorproeven.

wist je dat... Kok Verhoeven specialist is op het gebied van vis?

Liefde gaat door de maag, dat weet iedereen. Daarom worden in onze keuken de meest 
uiteenlopende gerechten en hapjes bereid, natuurlijk vers en met zorg, zodat jullie en jullie 
gasten optimaal kunnen genieten van de feestelijkheden. Hierbij geven we je graag een 
overzichtje van (een aantal van) onze mogelijkheden met betrekking tot hapjes: 

* koude hapjes en fingerfoods als crostini met gerookte zalm en ambachtelijk notenbrood 
met paté 

* warme hapjes als spiesje met Japans gemarineerde sate en de echte Van Dobben bitterbal 

* gefrituurde hapjes in alle soorten en maten 

* tafelgarnituur, bijvoorbeeld nootjes, kaas, worst, olijven, grissini-stengels met dip 

* snacks als pommes frites met mayonaise en pizza slices, om bijvoorbeeld te serveren aan het 
eind van een spetterend dansfeest 



Shake it... 

Serveer je gasten een lekkere cocktail die 
live geshaket wordt aan onze cocktailbar. 
Leuk om te zien & te drinken.

Healthy wedding 

Ook kunnen we een lekkere en gezonde 
smoothiebar voor jullie inrichten. Zo krijg 
je genoeg vitaminen binnen om nog een 
paar uurtjes door te kunnen! 

Dorst gekregen van al het lekkers? We bieden verschillende 
drankenarrangementen aan. Het meest reguliere is het zogenaamde 
Hollands assortiment. Dit arrangement is desgewenst uit te breiden met 
sterke dranken. 

 Iets bijzonders? 

Vier het met bubbels! Om te toasten op jullie liefde, kunnen we voor 
verschillende bubbels zorgen; van prosecco via cava tot echte champagne. 
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4. Muziek & acts

Wil je echt gaan dansen tot je erbij neervalt? Dan 
raden we een van onze DJ’s aan! Hun collectie 
is groot: van Motown klassiekers tot aan jaren 
’80 hits en van stampende dancemuziek tot top 
40-repertoire. Vooraf kunnen jullie je muzieksmaak 
aan hen doorgeven, zodat jullie favoriete plaatjes 
zeker voorbij komen. 
Een DJ-act kan van klein (een enkele DJ) tot groot 
opgebouwd worden: inclusief sfeervolle DJ-booth 
en een live muzikant die over de muziek heen 
speelt. 

Als theater zijn we er specialist in: 
muziek en entertainment! Niet alleen 
hebben we een uitgebreid  
adressenbestand met bandjes, 
zangers en zangeressen, complete 
acts, DJ’s in allerlei uiteenlopende 
genres en stijlen, ook hebben we alle 
(technische) faciliteiten in huis om 
jullie dag te omlijsten zoals jullie dat 
willen. 

Expressivo
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Dinnershow 

Jullie diner kan eventueel 
ook als dinnershow 
vormgegeven worden; 
tussen de gangen door 
worden jullie en je gasten 
geëntertaind met live 
muziek en zang. 

Acts

Als jullie echter 
theaterliefhebbers zijn, 
dan horen we het graag! 
We kunnen dan met jullie 
meedenken over een op 
maat gemaakte act, een 
stand-up act of een kleine 
theatershow. 

Van dikke dansnummers tot fijne luisterliedjes: live muziek 
geeft je feest extra sfeer. Kies voor kleine muziek met een 
singer-songwriter, voor een jazzy feest met een combo of 
voor een swingend dansfeest met een goede band. Voor 
een echt klein en intiem optreden kies je voor een 
akoestische muzikant of een troubadour, die je laten 
genieten van pure muziek. Bovendien kunnen we regelen 
dat jullie nummer live wordt gezongen.

Mariska van Zutven



5. De kersen op de taart

 

Taart, diner, jurk, decoratie, bloemen, 
uitnodigingen, vervoer, bedankjes... 
We kunnen ons voorstellen dat het jullie 
soms begint te duizelen. Daarom geven we 
hier een overzichtje van onze favorieten. 
Doe inspiratie op en zet je eigen kersen op je 
(bruids)taart!

BLOOM

Je hebt ze van 7 lagen hoog tot cupcakes: heerlijke 
zoetigheden om aan te snijden en op te eten. Hierbij wat 
ideeën van bakkers waar we regelmatig mee samenwerken: 

*Echte klassieke bruidstaarten van 3, 5 of 7 lagen gemaakt 
van luchtige cake met slagroom of marsepein, recht omhoog, 
gedraaid of gestapeld opgebouwd, gedecoreerd naar jullie 
smaak 

*Bruidstaart opgebouwd uit diverse kleine cupcakes 

*Bruidstaart anders dan anders: kies je soort taart 
(bijv. wortel-, lemon-, chocolade-. rode bessen- of 
pompoentaart), je frosting (vanille, cream cheese, chocolade, 
slagroom), vulling (bijv. custard of vers fruit) en decoratie 
(bijv. roosjes, pareltjes, sliertjes) en klaar is keek eeh kees! 
Foto’s van bovenstaande taarten staan in dit boek. Wil je 
meer informatie over (deze) taarten, prijzen en bakkers? 
Just ask.



Wij houden van onze huisbloemist… Ze slagen er altijd in om sfeervolle en bij 
de bruid passende boeketten te maken. Voorbeelden zie je her en der verspreid 
in dit boek. Daarnaast maken ze ook corsages en kunnen ze bloemen en 
bloemstukken leveren als decoratie. 

Om jullie dag letterlijk 
onvergetelijk te maken, laat je alles 
op de gevoelige plaat vastleggen. 
Gelukkig kennen we héél veel 
fotografen die, naar jullie wens 
en smaak, de prachtigste foto’s 
maken. Een aantal van hun foto’s 
staan verspreid in dit boek. Vind je 
een foto eruit springen? Vraag ons 
dan wie ‘m gemaakt heeft en we 
verwijzen je door! 

Daarnaast helpen we jullie graag met interactieve vormen van fotografie! Zo levert een foto-
hokje of –paal waar jullie gasten in kunnen losgaan (op foto of video), erg leuke herinneringen 
aan jullie dag op. Ook een ouderwetse polaroidcamera is tof: de gasten kunnen hun aandenken 
dan meteen mee naar huis nemen. Ook leuk: een toepassing waarbij je de foto’s die gemaakt 
worden (door de fotograaf OF door jullie gasten zelf, met hun smartphone) meteen op scherm 
kan zien. Erg retro maar daardoor weer helemaal leuk: wegwerpcamera’s; leg ze overal neer en 
je ziet na het ontwikkelen de dag zoals je gasten hem beleefd hebben. En veel selfies, naar alle 
waarschijnlijkheid… 

Wil je je hele dag op dvd kunnen terugkijken? Dan zoeken we een leuke cameraman of –vrouw 
voor je! 
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Kinderen zijn ontzettend leuk om erbij te hebben op je bruiloft! Maar, als de dag wat 
langer gaat duren, kunnen ze zich gaan vervelen. Daarom denken we graag mee om 
er ook voor je kleinste gasten een leuke dag van te maken! We kunnen een speelhoek 
inrichten, waar geknutseld kan worden of spelletjes gespeeld kunnen worden. 
Daarnaast kunnen we een knusse dvd hoek inrichten. Ook kunnen we een fijne 
medewerker speciaal inzetten om te schminken, ballonnen te vouwen, te knutselen, 
een stukje in te studeren, limonade en chips te halen en een beetje op ze te passen. 

Goed, fotograaf, taart, bloemen, entertainment, hapjes & drankjes 
hebben we nu gehad. Maar met decoratie kun je je bruiloft écht 
een bepaalde sfeer en uitstraling geven. Dit kan compleet in thema 
maar ook met subtiele details. Zoals gezegd, kan dit met bloemen, 
maar ook ballonnen, ballonnenboog, slingers, fakkels, lampionnen 
of compleet gestyled meubilair. Ook met ons theaterlicht kunnen 
we veel doen! Heb je specifieke ideeën of juist nog helemaal niet 
maar wil je wel wat suggesties voor decoratie? We brengen je graag 
in contact met onze huisdecorateur.
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Al bedacht hoe je in jullie stijl vervoerd willen worden? We geven een 
paar suggesties: 
- lekker vintage samen op een omafiets 
- sportief op de tandem 
- praktisch en hip in een bakfiets 
- filmromantisch in een koets met paarden 
- stoer op de motor of bromfiets 
- klassiek in een oldtimer 
- fancy in een luxe bolide 
- flashy in een sportwagen 
- met z’n allen in een oude schoolbus 
- stijlvol in een Engelse taxi 
- of lopend als je om de hoek woont

Begin & eind 
Toepasselijk om mee af te sluiten, is het begin en eind 
van jullie bruiloft. We kunnen jullie helpen met het 
maken, ontwikkelen en versturen van uitnodigingen. Je 
hoeft hierbij niet alleen te denken aan een mooi kaartje, 
maar we kunnen ook creatieve varianten bedenken om 
je gasten uit te nodigen. 
Vaak is het leuk om je gasten aan het eind van de dag 
een kleinigheidje mee te geven als aandenken aan de 
dag, Chocolaatjes, een foto, jullie eigen love songs,
paracetamol tegen de kater... je kunt het zo mooi, lief, 
gek en origineel maken als je zelf wil! 

Welterusten...
Op zoek naar een leuk adresje waar jullie kunnen 
nagenieten van jullie prachtige dag? We kennen een 
aantal leuke bed & breakfast’s in de buurt.

En ze leven nog lang en gelukkig.... 
Tot slot: we hopen dat dit boek jullie inspiratie heeft 
gegeven om jullie bruiloft vorm te geven naar wens en 
smaak! Vanwege de vele mogelijkheden lijkt het misschien 
een hele kluif, maar klop gewoon bij ons aan en we zullen 
jullie helpen deze dag onvergetelijk te maken! 



Contact

Klasse Theater
Carré 16
5017 JE TILBURG
+31 (0) 13 5450 233
info@klassetheater.nl
www.klassetheater.nl
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