
Welkom bij het Klasse Theater; een prachtig en sfeervol 

theater in Tilburg (voorheen Zaal 16). Bent u op zoek 

naar een locatie voor een zakelijk evenement? Of heb je 

persoonlijk iets vieren? Alles is mogelijk! De voormalige 

kapel van het St. Elisabeth Ziekenhuis vormt het decor 

voor een unieke theaterzaal, theatercafé en foyer. In 1927 

werd de eerste steen gelegd en in 2010 werd het pand 

gerenoveerd: klaar om weer mooie evenementen te 

programmeren en gasten te ontvangen. En dat doen we 

met veel passie en enthousiasme. Wil je meer informatie 

over de locatie en bijbehorende mogelijkheden? Lees dan 

snel verder of bezoek onze website: www.klassetheater.nl. 

Graag tot snel in het Klasse Theater!

van voorstelling tot symposium, van borrel tot bruiloft: 
wij organiseren het zoals jij het wil
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Jouw feest in het 

Klasse Theater

Heb je binnenkort iets te vieren? Een gezellige babybor-

rel of een verjaardagsfeest, een heerlijke high tea of spet-

terend dansfeest: het zijn maar een paar voorbeelden van 

feestelijke evenementen die in het theater georganiseerd 

worden. Het sfeervolle theatercafé is (samen met de 

foyer) geschikt voor evenementen van 5 tot 250 gasten. 

De cateringmogelijkheden zijn daarnaast eindeloos: van 

kleine borrelhapjes tot complete diners, wij verzorgen het 

graag samen met onze cateraar.

Hoe groot of klein ook: wij zorgen voor de organisatie, 

lekker eten en drinken en een zorgeloos evenement zoals 

jij dat wil: het is tenslotte jouw feest! 

Jouw voorstelling in het Klasse 
Theater? Kijk voor meer informatie op 
de achterkant!

Uw zakelijk evenement in het 

Klasse Theater

Door de verschillende ruimtes kunt u in het Klasse Thea-

ter terecht voor onder andere workshops, vergaderingen, 

presentaties, symposia en congressen variërend van 5 

tot 250 gasten. De karaktervolle theaterzaal is bij uitstek 

geschikt voor een inhoudelijk (dag)programma.  Boven-

dien zijn alle technische faciliteiten al in huis: licht, geluid, 

AV-middelen en meer. Daarnaast hebben we een ruim 

podium en een zaal met uitstekende zichtlijnen.

Voorafgaand en/of aansluitend kunt u uw gasten ontvan-

gen in het theatercafé en de foyer voor een lunch, borrel, 

diner of een ander smakelijk arrangement.

Net als de culinaire invulling van uw evenement, verzor-

gen we als bekende in de theater- en entertainmentwe-

reld graag een theatrale omlijsting die inhoudelijk bij het 

evenement past of een live-optreden ter ontspanning. 

Bovendien is de ligging van het Klasse Theater uitste-

kend: in het centrum van Tilburg, maar toch vlakbij 

uitvalswegen en station én met voldoende parkeermoge-

lijkheden voor uw gasten. 

Bent u kortgezegd op zoek naar een fijne en handige lo-

catie voor een zakelijk evenement, waar met u mee wordt 

gedacht over de (eindeloze) mogelijkheden en waar alle 

zorgen uit handen genomen worden? Neem dan snel 

contact met ons op voor meer informatie.
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Jouw mooiste dag in het 

Klasse Theater

Het JA-woord geven in het Klasse Theater? Dat kan! 

Sinds kort is deze voormalige kapel van het St. Elisabeth 

Ziekenhuis een officiële trouwlocatie van de gemeente 

Tilburg. Deze kapel doet nu dienst als theaterzaal, maar 

heeft haar prachtige en authentieke kenmerken niet 

verloren. In combinatie met de technische faciliteiten van 

een theaterzaal, kunnen we jullie huwelijk helemaal aan-

kleden, uitlichten en omlijsten zoals jullie dat willen. 

Niet alleen de huwelijksvoltrekking kan in het Klasse The-

ater plaatsvinden, maar in het theatercafé kan je ook met 

de receptie, borrel, het diner en/of het feest je bruiloft 

vieren samen met je familie en vrienden. Hierbij zorgen 

we voor lekkere hapjes en drankjes, (live) muziek en een 

onvergetelijke dag!
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Spelen in het Klasse Theater
 
Op zoek naar een speellocatie voor uw theatervoorstel-

ling? Het Klasse Theater biedt een podium aan zowel 

professionele gezelschappen als aan amateurverenigin-

gen uit de regio. Dit doen we heel graag! De theaterzaal 

kent een flexibele opstelling en  daardoor kan je tot 

200-300 man publiek uitnodigen. Daarnaast beschikt het 

theater over voldoende technische faciliteiten, coulissen, 

een mooi speeloppervlak en verschillende kleedkamers. 

Bovendien denken we organisatorisch graag met je mee 

om een mooie voorstelling op de planken te zetten! 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer 

informatie.

Contact

Klasse Theater 

Carré 16 

5017 JE TILBURG 

013 5450 233

info@klassetheater.nl

www.klassetheater.nl

facebook.com/KlasseTheater 
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