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HET CENTRAAL MUSEUM
HET OUDSTE STEDELIJK MUSEUM VAN NEDERLAND
Het Centraal Museum is het oudste stedelijk museum van
Nederland. U vindt in het Utrechtse museum een uitgebreide
collectie aan oude kunst, moderne kunst, toegepaste kunst
en vormgeving, stadsgeschiedenis en mode. Van Viktor & Rolf
tot Abraham Bloemaert, van Dick Bruna tot Rietveld en van
het oude Utrechtse schip tot Marlene Dumas: het Centraal
Museum biedt inspiratie aan iedereen.
Het museum heeft een totale metamorfose ondergaan. In april
2016 opende het vernieuwde Centraal Museum zijn deuren na
een flinke verbouwing. Het resultaat is een samenhangend,
open museum dat in verbinding staat met zijn omgeving. Het
museum is tot in detail herzien: van entree tot museumtuin.
Centraal hierin ligt de nieuwe missie om het publiek te
verrijken met kunst en cultuur uit de wereld van Utrecht.
‘Het nieuwe Centraal Museum is een totaalbeleving geworden
waar iedere bezoeker geïnspireerd vandaan komt’, aldus
Marco Grob, zakelijk directeur.
Ook voor uw ceremonie, receptie en diner kunt u bij ons
terecht.
Het
Centraal
Museum
is
een
originele
en
romantische trouwlocatie in het centrum van Utrecht.
Trouwen in het Centraal Museum zal een unieke beleving zijn
in een historische en betoverende omgeving.
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U bent van harte welkom voor bezichtiging van onze locaties
en nadere kennismaking. Wij zijn benieuwd naar uw wensen om
er een onvergetelijke dag van te maken!
Team Evenementen is te bereiken via +31 (0)30 - 2362 317 of
evenementen@centraalmuseum.nl
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ZALENOVERZICHT
NICOLAÏKERK – ROMANTISCHE SERENITEIT

TUINZAAL – MODERNE HISTORIE

De Nicolaïkerk stamt uit het begin van de 12e eeuw. De naam
verwijst naar haar ligging op een knooppunt van waterwegen.
St. Nikolaas is de beschermheilige van de schippers. In de
loop van de tijd is de kerk een aantal malen verbouwd en
vergroot.
In
de
15e
eeuw
veranderde
de
Romaanse
kruisbasiliek in een Gotische hallenkerk onder leiding van
Dombouwmeester Jacob van Borch. Uiteindelijk werden de
westgevel, het schip en het koor in de 20e eeuw
gerestaureerd.

In 1830 veranderde het voormalige Agnietenklooster in een
kazerne. Utrecht was op dat moment een belangrijke
garnizoensplaats. Voor de paarden van de eenheid werd een
stallencomplex gerealiseerd. Toen de kazerne uiteindelijk
een museale bestemming kreeg, ontstond de Tuinzaal, een
tentoonstellingsruimte. De huidige Tuinzaal is een zeer
karakteristieke
en
multifunctionele
evenementenlocatie,
naar ontwerp van Soda+.

De kerk is aangepast voor evenementen en beschikt over een
nieuwe,
grote
toiletgroep,
moderne
keuken,
goede
geluidsinstallatie en faciliteiten voor het creëren van een
prettige akoestiek.
De Nicolaïkerk is een prachtige locatie voor ceremonies,
recepties en diners.

Centraal Museum heeft zowel de Tuinzaal Beneden en de
Tuinzaal Boven. Beide ruimtes zijn ingericht met meubilair
van Hay en zijn ontworpen door Ronan & Erwan Bouroullec.
De
multifunctionele
Tuinzalen
zijn
geschikt
voor
ceremonies, recepties en diners.
Begin met de voorpret en plan nu een bezichtiging in!
Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Evenementen
via +31 (0)30 – 2362 317 of evenementen@centraalmuseum.nl

MUSEUMTUIN – BETOVERENDE RUST
De besloten tuin van het Centraal Museum is een waar
paradijs in de stad. De tuin heeft vroeger gediend als
meisjesen
jongensspeelplaats,
kazernebinnenplaats,
kerktuin, kloostertuin, begraafplaats en tenslotte als
museumtuin. De tuin kijkt uit op het oude klooster en de
Nicolaïkerk. Een serene rust met een rijke, voelbare en
tastbare historie.
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De Museumtuin is uitermate geschikt voor ceremonies,
recepties en diners. Het beschikt over een sfeervol terras.

Zalenoverzicht

Capaciteit
2

Naam zaal

m

hoogte

ceremonie

diner

receptie

Tuinzaal
Beneden

170

3

150

100

180

Tuinzaal
Boven

90

3

100

70

80

Museumtuin

2000

-

150

500

600

Nicolaïkerk

1200

20

400

500

600

4

CEREMONIE IN NICOLAIKERK

DINER IN NICOLAÏKERK

DINER IN TUINZAAL

TERRAS IN MUSEUMTUIN
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PRIJSINDICATIE ZALEN***
Ceremonie & Toost*
(overdag)

Extra dagdeel t.b.v. uitgebreide
receptie en/of diner
(avond)

€ 800
(bij gecombineerde verhuur met Tuinzaal
geldt een gereduceerd tarief van € 600)

€ 600

Tuinzaal Beneden**

€ 850

€ 1.000

Tuinzaal Boven**

€ 550

€ 700

€ 1.250

€ 1.400

€ 350

€ 500

Nicolaïkerk

Tuinzaal Beneden en
Tuinzaal Boven
gecombineerd**
Museumtuin

*Gebaseerd op 4 aaneengesloten uren, inclusief opbouw- en afbouwtijden
**Inbegrepen in zaalhuurprijs: zaal, beamer met projectiewand, WiFi, verwijsborden, (onbewaakte) garderobe en een partymanager
***Prijzen zijn exclusief btw en gebaseerd op prijspeil 2017. Twee bezichtigingen zijn inbegrepen in de prijs

KOSTEN GEMEENTE UTRECHT
Meer informatie over Trouwen in Utrecht, kunt u vinden op de website van Gemeente Utrecht. Klik hier om direct naar het
Online Loket van Gemeente Utrecht te gaan.
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CATERING
CATERING – FEESTELIJK & HOOGWAARDIG
De catering tijdens uw bruiloft wordt verzorgd door het Centraal Museum. Wij zijn trots op de hoogwaardige en duurzame
catering die wij aanbieden. Onze producten zijn, waar mogelijk, FairTrade en biologisch.
Een warm ontvangst voor uw gasten met koffie, thee en zoete lekkernijen, een glas bubbels om mee te toosten, luxe
borrelhapjes tijdens de receptie en een prachtig diner om mee te eindigen. Wij zorgen ervoor dat u en uw gasten zorgeloos
kunnen genieten van deze bijzondere dag!
Natuurlijk mag u zelf de bruidstaart laten verzorgen door uw favoriete bakker. Voor diners werken wij nauw samen met onze
preferred partner Cuisine on tour. Het team Evenementen neemt met veel plezier de cateringwensen met u door en maken
vervolgens een passend en culinair voorstel.
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INRICHTING & AANKLEDING
AANKLEDING
Om deze bijzondere dag nóg feestelijker te maken kunnen wij alles naar uw wens verder inrichten en aankleden. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld sierlijk bloemwerk, een witte loper, speciale weddingchairs, ledlampen om de wanden en pilaren in kleur uit
te lichten, bijzonder cateringmeubilair en lampionnen om de Museumtuin sprookjesachtig te verlichten. Wij staan volledig tot
uw beschikking om er een onvergetelijk dag van te maken!

MUZIEK
In de kerk zijn drie orgels waar tijdens de ceremonie op gespeeld kan worden. In verband met onderhoud van de orgels wordt
bij gebruik van de orgels een huurprijs doorberekend.


Marcussenorgel (excl. organist)



Sweelinckorgel (excl. organist)



Piano (incl. stembeurt)

U kunt ook uw eigen muziek meebrengen op een Ipad, smartphone en/of CD. Houd rekening met een geluidslimiet van 86 decibel.

FEEST
Het is niet mogelijk om een feest in het Centraal Museum te organiseren. Hiertoe is besloten in verband met de geluidslimiet
van 86 decibel en onze naaste buren.
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BEREIKBAARHEID
OPENBAAR VERVOER

BOOT

Bus 2 (ringlijn Museumkwartier) vertrekt vanaf station
Utrecht Centraal en stopt voor de deur. Indien uw gasten met
de trein reizen, kunnen zij uitstappen op station Utrecht
Vaartsche Rijn. Dit station bevindt zich op loopafstand van
het Centraal Museum. Kijk voor actuele informatie over het
openbaar vervoer op www.9292.nl

Kiest u ervoor om romantisch te arriveren per boot? Achter
het museum bevindt zich een op- en afstapplaats.

AUTO
Naast het museum is beperkte mogelijkheid
parkeren. Vanaf parkeergarage Vaartsche Rijn
minuten lopen naar het Centraal Museum. U
gasten uitrijkaarten tegen gereduceerd tarief
het team Evenementen.

tot (betaald)
is het ca. 7
kunt voor uw
bestellen via
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BEZOEKADRESSEN
TUINZAAL BENEDEN, TUINZAAL BOVEN, MUSEUMTUIN
Nicolaasdwarsstraat 14
3512 XH Utrecht

NICOLAÏKERK
Nicolaaskerkhof 8
3512 XC Utrecht

POST- EN BEZOEKADRES TEAM EVENEMENTEN
Postbus 2106
3500 GC Utrecht

Agnietenstraat 3
3512 XA Utrecht

CONTACTGEGEVENS TEAM EVENEMENTEN
Telefoonnummer:
E-mail:

+31 (0)30 – 2362 317
evenementen@centraalmuseum.nl

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSITE
www.evenementenbijcentraalmuseum.nl
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