
READY … SET … GO!
THE AHOY ARENA IS ALL SET FOR YOUR ARTIST!

ALL SET

Met de “All Set” formule biedt Rotterdam Ahoy iedere artiest, band, cabaretier of 
andere vorm van performance létterlijk een podium. In samenwerking met onze 
gerenommeerde partners Sightline Productions, Ampco Flashlight, Frontline 
Rigging en Faber Audiovisuals creëren we een plug & play concept. Efficiënt, 
ready to use en uiteraard veilig volgens de huidige richtlijnen. Een configuratie die 
is aan te passen met een eigen look & feel, omdat de set flexibel is ingericht. Denk 
aan bewegende decordelen, beweegbare en opdeelbare LED schermen en 
vanzelfsprekend een eigen lichtontwerp.

Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden en zijn extra toevoegingen bespreekbaar.

De seated configuratie op de vloer wordt toegepast met losse stoelen, hiermee 
creëren we perfecte zichtlijnen voor de bezoekers en misschien nog wel belangrijker: 
de performers spelen naar een goed gevulde zaal! 

De totale capaciteit van de Ahoy Arena is afhankelijk van de samenstelling van het 
bezoekersprofiel en verschilt enigszins per show. Een totale capaciteit van circa 
3.600 bezoekers is te allen tijde te benaderen.



READY … SET … GO!
THE AHOY ARENA IS ALL SET FOR YOUR ARTIST!

KEEP IN TOUCH

ALL SET Contact: Arnaud Hordijk | A.hordijk@ahoy.nl | 010 - 293 3224

Ahoy Arena - All Set biedt:
• Stage
• Circa 3.600 zitplaatsen*
• Rigging
• Showlicht
• Volledige PA
• Basic decor
• LED, schermregie en 4 camera’s
• Stagemanager
• Productiemanager
• Schoonmaak
• Marketing support
• Signing volgens de huidige richtlijnen

Veranderende omstandigheden vragen om een andere blik! Ons advies? 2 shows op 1 dag 
voor optimale bezetting en maximale gage!**

Show 1: 
• Huur Ahoy Arena:           € 17.500,-  tot 2.000 tickets 
• Huur Technische set:      € 39.700,-

Show 2 (zelfde dag):
• Huur Ahoy Arena:           € 9.900,-  tot 2.000 tickets
• Huur Technische set:      € 7.890,-

Additionals:
• Toeslag Huur (vanaf 2.000): € 5,- per ticket per show
• Toeslag Technische set (t.b.v. 2e ring): € 1.000,- per show

WE HOPE TO WELCOME YOU ON STAGE! 
*)  Volgens de 1,5 meter richtlijnen, welke op basis van mogelijke versoepelingen is uit te breiden. 

Tevens inclusief 52 tickets t.b.v. Ahoy Exclusive 
**)  Genoemde tarieven zijn exclusief services, zoals bv. catering, security, triage en BTW. 

DISCLAIMER: Deze bijzondere actie is tijdelijk en onder voorbehoud van wijzigingen met betrekking tot de COVID-19
overheidsmaatregelen. Prijzen zijn coronaproof en dus niet het nieuwe normaal. The show must go on: That’s why! 

Capaciteit

Vloer:  1.150
1e Ring:  1.107
2e Ring:  1.425

Totaal:  3.602*


