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Welkom in Cultureel Centrum Cascade
Hartelijk bedankt voor uw interesse
in Cultureel Centrum Cascade.
Graag willen wij u informeren over onze diverse zalen,
vele mogelijkheden en uitstekende service.

Lees snel verder en laat u verrassen!

Wat is Cultureel Centrum Cascade

Cultureel Centrum Cascade is een multifunctioneel en professioneel
ingerichte accommodatie in het hart van Hendrik-Ido-Ambacht. Het is
een representatief en veelzijdig centrum waar u met een goed gevoel uw
gasten kunt ontvangen.
Het is gemakkelijk bereikbaar vanaf de rijkswegen A15 en A16.
Ook beschikt het over een groot aantal gratis parkeerplaatsen rondom
het gebouw en in de directe omgeving.
Er stopt ook een bus voor de deur van het gebouw.

Cultureel Centrum Cascade biedt voorzieningen en faciliteiten
voor alle mogelijke bijeenkomsten. Denk hierbij aan vergaderingen,
cursussen, examens, business meetings, (personeels)feesten,
congressen, symposia, presentaties, recepties en partijen.
Maar ook als u iets wilt organiseren met sport, theater, muziek of film
bent u hier aan het juiste adres.
Wij hebben alle professionele mogelijkheden en jarenlange ervaring in
huis om uw evenement of activiteit tot een groot succes te maken.
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Daarom kiest u voor
Cultureel Centrum Cascade


Centrale ligging;



Ruime gratis parkeergelegenheid;



Goede toegankelijkheid, ook voor minder validen;



Klimaatbeheersing;



Direct duidelijkheid door ontvangstbord in de entreehal;



Zaalinrichting geheel volgens uw wensen;



Tien verschillende zalen;



Veel combinaties van zalen mogelijk;



Een sfeervolle foyer;



Professionele licht- en geluidsinstallatie;



Alle audiovisuele apparatuur;



Professionele technici;



Ruime openingstijden;



Professionele en flexibele medewerkers;



Jarenlange ervaring met het organiseren van feesten;
evenementen, bijeenkomsten en cursussen.



Uitmuntende service;



Uitstekende kwaliteit;



Twee sportlocaties en het Cultureel Centrum
met ook theatervoorstellingen in één organisatie;



Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel;



Goede contacten met de juiste leveranciers.
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De zalen van Cultureel Centrum Cascade
Met maar liefst tien zalen, variërend in grootte van 40 tot 255 m2 heeft Cultureel Centrum Cascade altijd de juiste ruimte
voor u. De zalen kunnen voor u worden ingericht met talrijke faciliteiten variërend van een flip-over tot een professionele
licht- en geluidsinstallatie. Alle (audiovisuele) middelen hebben wij voor u beschikbaar.
Zonder twijfel wordt uw vergadering, seminar of bedrijfspresentatie een groot succes. Niet alleen vanwege onze service,
maar ook door de vele mogelijkheden die aanwezig zijn. Uiteraard worden ook uw drankjes, lunch en buffetten prima
verzorgd, zodat u zich volledig kunt concentreren op het vergaderen, uw cursus, conferentie of presentatie.
U kunt rekenen op een prettige en gastvriendelijke dienstverlening,
waarbij persoonlijke aandacht voor u en uw gasten geen moment uit het oog wordt verloren.

Vergaderzalen
Hieronder vindt u een overzicht van de zalen en de bijbehorende specificaties.
Huurtarieven Cultureel Centrum Cascade
Oppervlakte
in m2

Per
dagdeel*

Gehele dag

70
81

97,00
128,00

194,00
256,00

255
60-65
124
189
50

435,00
128,00
256,00
330,00
87,00

870,00
256,00
512,00
660,00
174,00

Tweede verdieping
Victoriazaal 1 of 2
82-88
Victoriazaal 1+2
152
Sutherlandzaal
40

128,00
256,00
87,00

256,00
512,00
174,00

Begane grond
Balletzaal
Erkerzaal
Eerste verdieping
Xebius (Cascade) zaal
Niagarazaal 1 of 2 of 3
Niagarazaal 1+2 of 2+3
Niagarazaal 1+2+3
Rheinfallzaal

(3e dagdeel
gratis)

Bestaande uit beamer, scherm (of LCD
scherm), laptop
en flip-over of whiteboard.

* Een dagdeel is tussen 08:00 en 12:00 uur, tussen 12:00 en 18:00 uur
en tussen 18:00 en 23:00 uur.
 Deze zijn geldig voor zalen die gebruikt worden voor zakelijke bijeenkomsten, zoals
presentaties, vergaderingen, trainingen en cursussen. Voor andere gelegenheden
en bijeenkomsten gelden andere tarieven. Wij informeren u hier graag over.
 Op zaterdag of zondag kan een toeslag van toepassing zijn.
 De tarieven van de zalen zijn exclusief 21% btw. Bij uitzondering kan in overleg
zaalhuur ook zonder btw worden geboden aan huurders. Vraag naar de
voorwaarden
 Het gebouw wordt doordeweeks om 08:00 uur geopend. Indien u eerder het
gebouw wenst te betreden, of langer dan 23:00 uur door wenst te gaan, dan is dit in
overleg.
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Afmetingen en capaciteit van de zalen
Receptie

Theater

Cabaret

Carré

U-vorm

Afmetingen

Lengte

Breedte

Balletzaal

-

-

-

-

-

70 m2

10.00 m

7.00 m

Erkerzaal

-

60

40

34

30

81 m2

9.00 m

9.00 m

Cascadezaal

300

250 *

120

-

-

255 m2

17.00 m

15.00 m

Niagarazaal 1
Niagarazaal 2
Niagarazaal 3
Niagarazaal 2+ 3
Niagarazaal 1+2
Niagarazaal 1,2,3

50
50
50
100
100
150

40
50
50
100
100
140

30
34
34
68
68
98

30
34
34
-

25
30
30
-

60 m2
63 m2
65 m2
124 m2
124 m2
189 m2

10.00 m
9.00 m
10.00 m
19.00 m
19.00 m
29.00 m

6.00 m
7.00 m
6.50 m
6.50 m
6.50 m
6.50 m

-

25

20

24

20

50 m2

9.00 m

5.00 m

Victoriazaal 1
Victoriazaal 2
Victoriazaal 1+2

60
60
120

60
60
120

40
40
80

34
34
-

30
30
-

88 m2
82 m2
152 m2

9.00 m
10.00 m
19.00 m

9.00 m
7.50 m
8.00 m

Sutherlandzaal

-

25

18

24

20

40 m2

8.00 m

5.00 m

Rheinfallzaal

* De Cascadezaal met tribune biedt plaats aan 262 personen. Theateropstelling met stoelen is ook mogelijk voor 250 personen. Ook
een combinatie tussen het vaste gedeelte van de tribune en losse stoelen is mogelijk. De capaciteit is afhankelijk van de gewenste
podium/sprekers ruimte.




In de Cascadezaal, Victoriazaal 2, Niagarazaal 3, Sutherlandzaal en Rheinfallzaal kunt u gebruik maken van een
vaste beamer en projectiescherm. In de andere zalen plaatsen wij een losse beamer, indien gewenst.
Alle zalen kunnen verduisterd worden en hebben daglicht (uitgezonderd de Cascadezaal)
De zalen op de eerste en tweede verdieping zijn bereikbaar met een lift (L 2.45 x B 1.20 m).

5

De catering en horecamogelijkheden
van Cultureel Centrum Cascade
Of het nu gaat om een kopje koffie, een lunch of een buffet, bij Cultureel Centrum Cascade bent u aan het juiste adres. Wij
streven ernaar aan al uw wensen tegemoet te komen. Een perfecte aanvulling op ons eigen horeca assortiment wordt geleverd
middels diverse leveranciers of cateraars. Er zijn vele invullingen mogelijk.

Vergaderarrangementen
Cultureel Centrum Cascade heeft voor u een aantal arrangementen samengesteld, zodat u
met één arrangement en daarmee één vastgesteld bedrag per persoon een totaal horeca
aanbod heeft. Deze combineert u met het huren van een zaal en eventueel audiovisuele
middelen voor uw vergadering, cursus of business meeting. Standaard hebben wij de
onderstaande vijf vergaderarrangementen. Wilt u liever een ALL IN arrangement, bekijk
dan pagina 10 van deze map.
4-uurs vergaderarrangement
 Ontvangst met koffie en thee met een heerlijke “One Bite”
 Koffie, thee en frisdranken onbeperkt in de zaal
 Koekjes, pepermunt en kannen ijswater in de zaal

€ 10,50

4-uurs vergaderarrangement inclusief lunch
 Ontvangst met koffie en thee met een heerlijke “One Bite”
 Koffie, thee en frisdranken onbeperkt in de zaal
 Koekjes, pepermunt en kannen ijswater in de zaal
 Lunch (Standaard broodjes buffet, zie pagina 7)

€ 22,50

8-uurs vergaderarrangement
 Ontvangst met één kopje koffie of thee in de foyer
 Één kopje koffie of thee in de pauze in de foyer
 Lunch in de foyer (Standaard broodjesbuffet, zie pagina 7)
 Één kopje koffie, thee of frisdrank in de pauze in de foyer

€ 19,50

Hierbij geen dranken in de zaal en veelal met consumptiemunten

8-uurs vergaderarrangement Cascade
 Ontvangst met koffie en thee met een heerlijke “One Bite”
 Koffie, thee en frisdranken de gehele dag onbeperkt in de zaal
 Koekjes, pepermunt en kannen ijswater in de zaal
Lunch (Standaard broodjes buffet, zie pagina 7)

Vergaderarrangement op maat

€ 27,50

mogelijk op aanvraag

Luxe dranken toeslag
€ 2,00
Meerprijs voor dranken zoals latte macchiato, verse jus d’orange en munt thee






De (lunch) invulling bestaat uit twee items per persoon. Bij grote eters dient u rekening te
houden met een meerprijs voor een extra lunch item.
Voor alle arrangementen geldt een minimum van 10 personen, voor kleinere groepen
worden arrangementsprijzen p.p. verhoogd
Bovengenoemde vergaderarrangementen zijn exclusief naborrel, dit is op basis van
nacalculatie of middels een receptiearrangement.
Bovengenoemde prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en exclusief zaalhuur.
Mocht u andere wensen hebben, dan maken wij graag een offerte op maat voor u.
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Lunchsuggesties
Standaard broodjes buffet

Mogelijke lunch items (aanvullingen)

Dit is het broodjes buffet welke standaard in de
vergaderarrangementen wordt meegenomen.

Als aanvulling van het broodjes buffet of ter
vervanging van het tweede belegde broodje.
Grote eters hebben mogelijk niet genoeg aan de twee
items, welke standaard in het broodjesbuffet zitten.

Het broodjes buffet bestaat standaard uit twee vers
gebakken belegde broodjes per persoon. Naar wens kan
één van deze broodjes, worden vervangen door een
andere lunch item. Wanneer u dit wenst, dan ontvangen
wij dit graag.
Diverse harde en zachte belegde broodjes
zoals: kaiserbroodjes, waldkorn broodjes
zachte bolletjes en pistolets wit/bruin
Diverse soorten hartig beleg, zoals:
Gegrilde achterham, Salades
Peper cervelaat, Kipfilet, Rookvlees
Diverse kaassoorten

Belegd broodje € 3,30 per stuk *
Hard broodje met diverse soorten beleg en passend
garnituur.
Luxe belegd broodje € 3,85 per stuk
Hard broodje met luxe beleg en passend garnituur.
(zoals brie, gerookte zalm, garnalen, rosbief of
fricandeau)
Kopje soep van de dag € 3,40 per persoon *
Inclusief garnituur

***

Broodje luxe kroket € 2,36 per stuk *

Mini dessertje

Warm broodje uit de oven € 3,00 per stuk *
(zoals kaasbroodje, saucijzenbroodje, kip kerrie
broodje etc.)

***
Glas melk of jus d’orange
Kopje koffie of thee

Luxe warm broodje uit de oven € 3,50 per stuk
(zoals kaasbroodje royale, Van Dobben
ragoutbroodje, kroketbroodje de luxe etc.)
Side salad € 2,45 per stuk*
Groene salade

Dit broodjesbuffet is € 12,00 per persoon.

Bakje verse fruitsalade € 2,35 per stuk*
Stuk fruit € 1,20 per stuk *










Het broodjes buffet is twee belegde broodjes of één
belegd broodje en een lunchitem waarbij * staat
weergegeven. Zonder sterretje wordt een
(kleine)meerprijs gerekend op de prijs per persoon.
Per groep mag zonder meerprijs één andere
lunchitem (gemarkeerd met * ) worden gekozen.
Ook gasten met een vegetarische voorkeur of
dieetwensen komen wij graag tegemoet. Wij kunnen
alleen aan deze wensen tegemoet komen als u
maximaal twee werkdagen voor data deze wensen
bekend maakt.
Uw menukeuze vernemen wij graag uiterlijk 7 dagen
voor datum. Het definitieve aantal personen dient
uiterlijk twee werkdagen voor data bij ons bekend te
zijn. Vermindering van het aantal gasten binnen twee
werkdagen wordt volledig doorberekend.
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 6% btw.
Mocht u een andere lunch in gedachte hebben, dan
ontvangen wij graag uw wensen en sturen u
vrijblijvend een offerte.

7

Horecatarieven
Voor uw bedrijfsfeest, receptie of (na)borrel zijn er oneindig veel mogelijkheden. Een
kopje koffie met gebak voor een gepaste ontvangst, een lekker hapje of nootje voor
bij de borrel. Laat ons uw wensen weten en wij maken graag een vrijblijvende offerte
op maat. Wij adviseren u graag en verzorgen de perfecte drankjes en
versnaperingen voor uw bijeenkomst.
In de zaal (per stuk)
Kan koffie (à 15 kopjes)
Kan thee (à 9 kopjes)

€ 21,79
€ 13,21

Koffiearrangementen
Ontvangst met koffie / thee en een Sweet Bite

One Bite
Big Bite

Ontvangst met koffie / thee en theebanket *
Ontvangst met koffie / thee en een receptiegebakje *
Ontvangst met koffie / thee en gesorteerd gebak*

€ 2,65 p.p.
€ 3,30 p.p.
€ 3,30 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 4,60 p.p.

* Eventueel met foto/logo opdruk naar keuze voor meerprijs van €0,25 per persoon

Bekijk voor meer mogelijkheden voor zoetigheden de map feesten en partijen. Er zijn
al zoetigheden vanaf € 0,75 per stuk
Consumpties (per stuk)
Gemiddelde consumptieprijs:
Alcohol vrij: frisdranken, jus d’orange, mineraalwater, koffie en thee € 1,89
Alcoholisch: wijnen, bieren, en binnenlands gedistilleerde dranken
€ 2,50
Alcoholisch: Buitenlands gedistilleerde dranken
€ 3,22
Ontvangst met cocktail, prosecco of champagne
Op aanvraag

Receptie arrangementen, tafelgarnituur, hapjes en hapjesarrangementen
Bekijk hiervoor onze map voor feesten en partijen.
Er zijn (dranken) receptie arrangementen vanaf € 5,30 per persoon en hapjes
arrangementen vanaf € 2,20 per persoon. Ook staat er een ruim assortiment van
tafelgarnituur (vanaf € 0,71 per persoon) en hapjes (vanaf € 0,75 per stuk) die u los
kunt bestellen.

Diner en andere maaltijden
Vraag ons naar onze standaard dinersuggesties of kies voor een voorstel op maat.




Genoemde prijzen zijn exclusief
btw en exclusief zaalhuur.
De prijzen van het gebak zijn op
basis van minimaal 35 personen.
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Voorzieningen
Cultureel Centrum Cascade beschikt over de voorzieningen die u nodig heeft voor uw
vergadering, cursus, presentatie of evenement. Of het nu gaat om een flip-over of een
professionele licht- en geluidsinstallatie, wij hebben het voor u. Alle gebruikelijke audiovisuele
en technische middelen hebben wij in ons assortiment. Wij denken met u mee en hebben
professionele technici om u te kunnen ondersteunen gedurende een evenement. Hiermee
sluiten wij perfect aan op al uw wensen.

Speciale pakket aanbiedingen:
Vergaderpakket audiovisuele middelen

INBEGREPEN BIJ DE ZAALHUUR

Gebruik van een beamer, scherm, (of LCD scherm) laptop en flip-over of whiteboard met stiften
(m.u.v. in de Cascadezaal en indien beschikbaar. Alleen voor zakelijke bijeenkomsten, anders een meerprijs)

Techniek pakket “Presentatie” Cascadezaal

voor slechts € 440,00 per dagdeel

Gebruik geluidsinstallatie met (draadloze)microfoons, grote beamer met scherm, laptop, katheder en één technicus
(alleen op eigen middelen Cascade en 2e dagdeel 50% korting)

Techniek pakketten “Voorstelling” Cascadezaal

vanaf € 860,00 per dag

Met licht- en geluidsinstallatie met (draadloze)microfoons, zwarte vloer of podiumdelen, grote beamer met scherm,
rookmachine en technische ondersteuning. Vraag ons naar meer informatie over deze pakketten.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

en / of

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦


Losse technische en audiovisuele middelen en mogelijkheden
Beeld:
Beamer (of LCD scherm) kleine zaal *
Beamer Cascadezaal *
LCD scherm 42 inch(107 cm) *
Laptop *

In zaalhuur of € 55,00 los/extra (Met projectiescherm, maar excl. laptop)
€ 125,00 (Met projectiescherm, maar excl. laptop)
€ 50,00
In zaalhuur of € 55,00 los/extra

Geluid, licht en personeel:
Mobiele geluidsinstallatie *
Mobiele geluidsinstallatie *
Licht- en geluidsinstallatie Cascadezaal *
Draadloze microfoon
Draadloze (headset) microfoon
Technische ondersteuning licht- en geluid

In de vergaderzalen inbegrepen (met één vaste microfoon)
€ 70,00 (meerdere mogelijkheden met microfoons en geluid/muziek)
€ 150,00 (incl. zes vaste microfoons en altijd met technicus)
€ 70,00
€ 70,00 (Alleen met technische ondersteuning)
€ 47,50 per uur (ook uren voor op- en afbouw)

Diversen:
Podiumelement per deel (1x2 m)
Flip-over incl. papier en stiften *
Draadloos internet in de zaal

€ 16,50
In zaalhuur of € 17,50 los/extra
Gratis

* Voor de tweede dag en volgende dagen geldt een korting van 50% per dag.



Bovengenoemde techniek tarieven zijn per dag (exclusief 21% BTW).
Wij verzoeken u vooraf deze middelen te reserveren.
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Vergaderarrangement ALL IN
NIEUW bij Cultureel Centrum Cascade, het “vergaderarrangement ALL IN”.
U kunt nog steeds alles los bestellen, maar het is nu ook mogelijk om voor een
vast bedrag per persoon een totaalpakket af te nemen. Eén prijs voor
zaalhuur, audiovisuele middelen en horeca. U kunt hierin standaard kiezen
tussen een 4 uur en een 8 uur arrangement. Vanzelfsprekend kunnen hierop
diverse aanvullingen worden gedaan en kan ook een arrangement op maat
worden gemaakt.

4 uur vergaderarrangement ALL IN
Slechts € 16,50 per persoon
Zaalhuur (vanaf 10 personen*)
Gebruik van beamer, scherm, laptop en flip-over of whiteboard
Ontvangst met koffie en thee met een heerlijke “One Bite”
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken in de zaal en/of aan de bar
Koekjes, pepermunt en kannen ijswater in de zaal

8 uur vergaderarrangement ALL IN
Slechts € 36,50 per persoon
Zaalhuur (vanaf 10 personen*)
Gebruik van beamer, scherm, laptop en flip-over of whiteboard
Ontvangst met koffie en thee met een heerlijke “One Bite”
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken in de zaal en/of aan de bar
Lunch buffet (twee broodjes per persoon) in de foyer
Koekjes, pepermunt en kannen ijswater in de zaal

Optionele toevoegingen:


Lunch (twee broodjes per persoon)

€ 12,00 per persoon
(bij 8 uur arrangement inclusief)










Extra aanvullingen broodjesbuffet
Naborrel
Alcoholische dranken
Feestelijk welkomstdrankje
Gezond of ongezond tussendoortje
Diner / 12 uurs arrangement
Subzalen
Geluidsinstallatie / microfoons

Vanaf € 1,20 per stuk
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
(zie pagina 9)

* Bij minder dan 10 personen is een All In arrangement alleen met toeslag mogelijk.
Het betreft één zaal per gezelschap. Meer (sub)zalen zijn voor een meerprijs.
Op zaterdag en zondag kan een meerprijs van toepassing zijn
In de Rheinfallzaal en Sutherlandzaal hangt een LCD scherm in plaats van een beamer met scherm.
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Evenementen, feesten en partijen
De centrale ligging, de unieke combinatie van accommodaties, de horecafaciliteiten, (vergader)zalen en de fraaie, goed
bereikbare locaties met ruime (gratis)parkeervoorzieningen maken Stichting Cascade de ideale partij voor de organisatie
van grotere, sportieve, commerciële, besloten en zakelijke evenementen.
Maar ook als u een bedrijfs- of personeelsfeest wilt organiseren bent u bij ons aan het juiste adres. Wij maken uw
bijeenkomst tot een ervaring, waar u en uw gasten nog lang met plezier aan terug denken.

Zalen
Wij hebben diverse zalen in Cultureel Centrum Cascade voor u beschikbaar.
Bij een receptie kunt u denken aan:
Xebiuszaal, gezellige zitjes met statafels voor maximaal 300 personen.
Niagarazalen, gezellige zitjes met statafels voor maximaal 150 personen.
Victoriazalen, gezellige zitjes met statafels voor maximaal 100 personen.
Bij de Niagarazaal is ook een dakterras beschikbaar.

Met onze expertise door het jarenlang organiseren van
evenementen en feesten kunnen wij aan vrijwel al uw wensen
tegemoet komen. Zo adviseren wij u graag bij de keuze van
entertainment en muzikale begeleiding. Maar ook als het gaat
om de aankleding en inrichting van de zaal, passende
bloemdecoraties, de horeca en catering. Om wat voor
gelegenheid het ook gaat, bij Cultureel Centrum Cascade bent u
aan het juiste adres voor een onvergetelijke dag!

Vraag ons naar de speciale informatiemap voor feesten en partijen voor mogelijkheden en tarieven.
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Route
Een routebeschrijving van Contact
deur tot deur kunt u vinden
op onze website. www.stichting-cascade.nl
Zaalhuur en evenementen:
Route
vanaf(aafke.vonk@stichting-cascade.nl)
A-15
Aafke Vonk
Voor al uw vragen en informatie over de huurmogelijkheden van de zalen in Cultureel Centrum Cascade.
 voor
Neemrecepties,
afrit 21 en
volg de borden
Hendrik-Ido-Ambacht
uit
Ook
evenementen
en bijzondere
activiteiten (Komend
in de Sporthallen.
de richting
Gorinchem
doorrijden
tot aan de stoplichten.
Bij de van vergaderingen, evenementen,
Tevens
voor (vragen
over) offertes,
bevestigingen
en de organisatie
stoplichten
rechtsaf)
feesten,
recepties,
partijen, cursussen en congressen.
 Eerstvolgende stoplicht rechtsaf.
 Bij T-splitsing rechtsaf de Veersedijk op.
Sport:
 De
Veersedijk
gaat over in de Kerkstraat.
Henk
Kooiman
(henk.kooiman@stichting-cascade.nl)

Vanaf
de
Kerkstraat
linksaf de
Graaf
Willemlaan
in.
Voor al uw vragen en informatie
over
sportieve
huurmogelijkheden
van de zalen in de sporthallen De

Vanaf
de
Graaf
Willemlaan
rechtsaf
de
van
Godewijckstraat
in. offertes, bevestigingen en de
Ridderhal en De Sophiahal. U kunt bij hem terecht voor (vragen over)
 Cultureel
Cascade
bevindt
zich aan de linkerkant in de bocht
organisatie
vanCentrum
sportdagen
in onze
sportlocaties.
(schuin tegenover het tankstation).
 Ga links
de Hoge Kade op en parkeer daar uw auto.
Theater
en artiesten:
Nienke Helmink (nienke.helmink@stichting-cascade.nl)
Voor al uw vragen over de theaterprogrammering en de mogelijkheden van sponsoring en bedrijfsuitjes in
Route
vanaf
A-16
combinatie
met
theatervoorstellingen. Tevens voor advies over geschikte artiesten bij uw evenement.
 Neem afrit 23 en volg de borden Hendrik-Ido-Ambacht.
Techniek:
 De eerste
rechtdoor en volg dan de Antoniuslaan.
Remko
van Esrotonde
(remko.vanes@stichting-cascade.nl)
 Ga
volgende
rotonde linksaf,
Voor
al op
uw de
vragen
en informatie
over techniek en onderhoud in het algemeen en theatertechniek in het
u bevindt zich nu op de Hoge Kade.
bijzonder.
 U kunt er parkeren en Cultureel Centrum Cascade is er gevestigd.
Algemeen manager:
Joop Bijl (joop.bijl@stichting-cascade.nl)
Openbaar vervoer





Cultureel Centrum Cascade is prima
bereiken
met
openbaar
vervoer.
Kijk te
ook
eens op
onze
website:
Voor de deur bevindt zich de bushalte
“Cascade”, waar de buslijnen 11, 12, 88 en 192 stoppen.
www.stichting-cascade.nl
Op vijf minuten loopafstand bevindt zich ook de bushalte “Zwembad”, waar buslijn 92 stopt.
Deze bussen hebben een goede verbinding vanuit onder anderen trein- en metro stations Dordrecht
Centraal, Zwijndrecht, Rotterdam Lombardijen en Rotterdam Kralingse Zoom.
 Kijk voor de actuele reisinformatie op www.9292.nl.
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De tarieven en informatie in deze informatiemap zijn onder
voorbehoud van eventuele drukfouten en tussentijdse
prijswijzigingen. Stichting Cascade kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele fouten.

Veel foto’s in deze map zijn gemaakt door
Cees van Meerten van Foto expressie.
Sommige zijn door onszelf of andere fotograven gemaakt.




Alle tarieven in de map zijn exclusief btw.
Prijzen zijn geldig van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019
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