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Black Box 3.000 m2 ± 3.500 personen max. 5.500 personen
uitschuifbare tribune (832)
vast balkon (666) en 2 viploges (108)
Beat Box 500 m2 487 personen 700 personen
Foyer 1.000 m2 Receptie 1.500 personen
Match Box 60 m² 40 personen 70 personen

CAPACITEIT AFAS Live OPPERVLAKTE ZITTEND STAAND

Facts & Figures

bijna 3.000 m   zaaloppervlak
akoestisch wonder
hoogwaardige airco
mobiel podium en uitschuifbare tribune
650 Ampère stroom voor podiumtechniek en
250 Ampère voor andere voorzieningen
spantconstructie (4.000 kg puntlast) met
bijna onbegrensde mogelijkheden
vrije ruimte tot onderkant spant 12,50 meter
en 17,50 meter ter hoogte podium
achter- en zijdoeken aanwezig

eigen sponsor-/vipentree aan de Arena Boulevard
driehoekige ruimte van 500m   op de 
eerste verdieping
ideaal als separate party ruimte
vast geluid- en lichtinstallatie
mega projectiescherm (9 x 5 meter)

transprarante voorzijde 
royale entree en foyer 
garderobecapaciteit 5.500 
vaste geluid- en lichtinstallatie 
totaal: 1043 lockers 
panorama lift
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OPERATIONS WERKT MEE
ervaren operation managers
productiekantoren met telefoon-
en snelle internetverbinding vrije keuze cateraar (besloten evenementen) 

ruime keuken met moderne voorzieningen 
vries- en koelfaciliteiten
backstage restaurants voor crew en artiesten

CATERING IS VRIJ INVULBAAR
aparte backstage ingang en gescheiden
looproute voor artiesten
8 kleedkamers met douche en
toilet, waarvan 3 groepskleedkamers
kleedkamers met telefoon- en snelle
wifi internetverbinding

ZORG VOOR ARTIESTEN

deuren (13 en 7,5 meter breed, 4,5 meter hoog)
vrachtwagens kunnen rechtstreeks 
de zaal in- en uitrijden
grote goederenlift

MAKKELIJK LADEN EN LOSSEN

LEGENDS LOUNGE

optimale zichtlijnen voor
alle 2 x 54 luxe stoelen
buffetbar en eigen hostess

TWEE VIPLOGES

uitgaansdriehoek Amsterdam Zuidoost en de A2 (Utrecht-Amsterdam)
aan de ArenA Boulevard, tegenover de Amsterdam ArenA
100 meter vanaf trein- en metrostation Bijlmer ArenA
7.000 parkeerplaatsten op loopafstand

UITSTEKENDE LIGGING EN BEREIKBAARHEID

RESTAURANT FIRST




