
Het Maaspodium is een unieke, levendige en 
lichte plek aan de oever van de Maas, centraal 
gelegen in een echt Rotterdams gebied, vlak-
bij de Euromast en de Maastunnel. Openbaar 
vervoer bevindt zich op loopafstand en er is 
ruimschoots parkeergelegenheid in de buurt. 
Naast twee theaterzalen en een lichte foyer be-
schikt het Maaspodium over een zonnig terras 
met aangrenzend een groot grasveld. Techni-
sche faciliteiten zijn aanwezig en ook op het 

gebied van horeca is vrijwel alles mogelijk. 
Onze zalen en foyer zijn geschikt voor gezel-
schappen van 20 tot 450 personen. Hiermee is 
het Maaspodium een fantastische plek om el-
kaar te ontmoeten voor congressen, recepties, 
vergaderingen, presentaties, feesten en cultu-
rele evenementen. Wil je je ontmoeting écht 
uniek maken, dan bestaat de mogelijkheid om 
uit te breiden met een door Maas verzorgde 
theatrale interventie. 

Met z’n robuuste houten bar, de kopshouten 
vloer en de stijlvolle mix van vintage meubilair 
is de foyer van het Maaspodium dé blikvanger 
van het gebouw. De foyer is hoog en licht, met 
balkons en reusachtige raampartijen, van waaruit 
je uitkijkt op ons terras met aangrenzend gras-
veld. Bij mooi weer gooien we de deuren open, 
waardoor je midden in de stad een uniek buiten-
gevoel ervaart.

Het interieur heeft een warme, industriële uit-
straling. Door de grote ramen heeft deze ruimte 
een schitterende lichtinval en wordt er optimaal 
gebruik gemaakt van de warmte van de zon. 
De foyer kan plaats bieden aan zo’n 250 perso-
nen, maar met 20 man is het er ook al gezellig. 
Wanneer het evenement plaatsvindt in een 
van onze zalen, dan behoort uitbreiding naar 
de foyer tot de mogelijkheden.

• Aantal personen: 20-250
•  Geschikt voor o.a.: borrel, vergadering, 

workshop, receptie

HET MAASPODIUM IS EEN THEATRALE UITGAANSPLEK MET EEN DYNAMISCHE EN CULTURELE 
INHOUD. KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN KUNNEN HIER GENIETEN VAN VOOR-
STELLINGEN VAN MAAS ÉN GASTGEZELSCHAPPEN; KIJKEN, MEEDOEN EN ZELF OP HET PODIUM 
STAAN. MAAS BIEDT THEATER EN DANS, MAAR OOK MUZIEK, FOTOGRAFIE, VIDEO, DANS EN DJ’S. 
MAAS IS EEN PLEK WAAR WERELDEN WORDEN VERBONDEN EN GENERATIES ELKAAR ONTMOETEN. 

•  Vlakke vloer toneel met 
tribune met 205 zitplaatsen

•  Met ingeschoven tribune 
tot 450 personen

• Twee backstage kleedkamers
•  Uitgebreide AV en belichting 

faciliteiten 
•  Geschikt voor o.a.: congres, 

lezing, uitreiking, symposium, 
(cultureel) evenement

•  Vlakke vloer toneel met 
tribune met 105 zitplaatsen

•  Met ingeschoven tribune 
tot 350 personen

•  Een backstage kleedkamer
•  Uitgebreide AV en 

belichting faciliteiten 
•  Geschikt voor o.a. 

presentaties, workshops, 
lezingen, vergaderingen
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Voel je je thuis in een ambiance die creativiteit uitstraalt en draag je Maas een warm hart toe? Wees 
welkom in het Maaspodium! Dragan Dimovski, coördinator verhuur en horeca, kan je meer vertellen 
over de huurmogelijkheden. Mail dragan@maastd.nl of bel 010 7070430. Onze medewerkers zijn er-
varen, kundig en klantgericht en zullen alles in het werk stellen om van je evenement een onvergete-
lijk succes te maken.

Maas houdt van eerlijk en gezond genieten. 
Wij schenken het liefst biologische, duurzame 
dranken van lokale leveranciers. Aan hapjes 
proberen we regelmatig nieuw lekkers uit: bij 
ons vind je steeds het fi jnste van wat Rotter-
dam te bieden heeft.

We werken nauw samen met de beste lokale 
cateringbedrijven. Van biologisch hapjesbuffet 
tot uitgeserveerd diner, van geheel verzorgde 
barbecue tot rollende keukens op ons gras-
veld. Alles is mogelijk en wij denken graag met 
je mee.


