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Welkom 
Het is misschien nog een 
ver-van-uw-bed show maar 
wij kijken al graag uit naar 
de gezelligste en warmste 
periode van het jaar.

Ons professioneel event 
team is helemaal klaar 
om samen met u een 
fantastisch eindejaarsfeest te 
organiseren. 

Bij een eindejaarsfeest draait 
het uiteindelijk om één ding: 
samen de successen vieren 
en zorgen dat u met nog 
meer energie het nieuwe 
jaar in gaat.

We bedachten alvast 
enkele leuke concepten 
die in combinatie met 
onze prachtige historische 
eventlocaties Felix Pakhuis 
en Bourla Schouwburg voor 
een onvergetelijke ervaring 
zullen zorgen. Geniet ervan!
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Vijf tips voor een 
geslaagd

bedrijfsevent

De perfecte locatie kiezen is misschien wel de belangrijkste stap. 
De locatie bepaalt namelijk de sfeer van heel uw evenement. 
Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de capaciteit, 
toegankelijkheid, parkeergelegenheid en de verschillende faciliteiten.

Werk een thema of concept uit op maat van uw gasten. Of het nu om 
een groot of klein event gaat, zorg steeds voor een unieke ervaring, 
waarbij het imago van uw bedrijf versterkt wordt. 

Een belangrijk deel van uw event is de voorbereiding en de 
uitvoering. Zorg ervoor dat u op een professioneel team kan rekenen 
dat ten allen tijde voor u en uw gasten klaarstaat. Maak een afspraak 
ter plaatse en leer de event manager en het team kennen om een 
vlotte samenwerking te garanderen.  

Van lekker en simpel tot zeer high-end, de kwaliteit van de gerechten 
is van zeer groot belang en zal grotendeels het succes van uw 
evenement bepalen. Bepaal eerst de cateringformule: zittend diner, 
walking dinner, buffetten,… Werk daarna in samenspraak met de chef 
een cateringaanbod op maat uit. Geef de chef ook steeds mee wie 
uw type klanten zijn (sector / leeftijd / enkel vrouwen enz...) De chef 
kan dan makkelijker inschatten wat de verwachtingen van uw gasten 
zullen zijn.

Bepaal vooraf het gewenste totaal budget. Vraag daarna een 
volledige offerte op waarin alle kosten terug te vinden zijn. Denk ook 
aan personeelkosten, audiovisuele materialen, decoratie,… Zorg ervoor 
dat u tijdens de planning van het evenement steeds een overzicht 
behoudt, om financiële verrassingen te voorkomen.

    DE JUISTE LOCATIE

    ENTERTAIN UW GASTEN

    EEN ERVAREN EVENT TEAM 

    VOOR IEDER WAT WILS

    HET REKENSOMMETJE MAKEN

VRAGEN OF HULP NODIG? 
Bel ons gerust even op, we helpen u graag verder bij het organiseren van uw evenement. 
T: 03 232 44 20
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ij komt, hij komt, de 
lieve goede Sint en 
wel naar het Felix 

Pakjeshuis. Verwen uw collega’s 
en hun kinderen met een 
ongewoon sinterklaasfeest dat 
hen nog lang zal bij blijven. Ons 
Felix Pakhuis dat oorspronkelijk 
Sint-Felix Pakhuis heet, is de 
perfecte locatie om de Sint en 
zijn pieten te verwelkomen.  
Laat de kids lekker genieten 
van onze heerlijke kidsbrunch 
waar we speciaal voor onze 
kleinste gasten, de grootste 
service aanbieden met allerlei 
lekkers! Ons team van event 
professionals neemt voor u 
contact op  met de Sint en 
helpt u bij het samenstellen van 

de leukste kinderanimatie 
zoals bv. een leuke zwarte 
pieten act, kindergrime, 
pakjes voor al uw gasten 
en nog zoveel meer! 
Bovendien voorzien we een 
photobooth waarbij alle kids 
hun gekste bekken kunnen 
trekken en de foto nadien 
als leuke herinnering mee 
naar huis kunnen nemen. 
Met uw wensen en onze 
ervaring komen we tot een 
uitbundig sinterklaasfeest 
waarover nog lang 
gesproken zal worden.We 
werken graag voor u een 
voorstel op maat uit.

Sint  Felix
Pakjeshuis
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Felix
aus Tirol

ijn uw collega’s verzot op après-ski, maar 
is jullie kantoor daar misschien niet de 

geschikte locatie voor?

We toveren onze feestzaal en onze magische 
Lichtstraat om tot een legendarische 
Felix aus Tirol. Een glüwein & schnaps 
ontvangst door de ijskoningin, typische 
kerstmarktgerechtjes in een culinair jasje, een 
gigantische kerstboom en de ene après ski-
hit na de andere. 

Eerder op zoek naar het warme 
kerstmarktgevoel? Het dak van onze gezellige 
Kerst-Lichtstraat gaat eraf op uw X-mas 
event! Ga samen met uw gasten los op ‘All 
I want for Christmas is you’, ‘Feliz Navidad’, 
‘Anton Aus Tirol’ en meer.

Met verschillende live foodcorners zorgen we 
voor de typische kerstmarkt sfeer, perfect op 
maat van uw evenement.
DJ-Santa draait ondertussen heerlijke 
après-ski muziek en zijn professioneel 
team van helpers zorgt voor een knallend 
eindejaarsfeest!
 

Z
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nze chef Bart Huybrechts 
is een foodie in hart 

en nieren, met maar één 
doel: zijn passie voor goede, 
lokale en verse producten 
overbrengen aan anderen door 
ze te verwerken in verrassende 
gerechten vol verschillende 
smaken. 

Wij organiseren graag voor 
uw team een exclusieve 
kookworkshop waarbij onze 
chefs heel wat culinaire 
geheimen  blootgeven. Zij leren 
jullie op een amusante manier 
de kneepjes van het vak! 

Felix 
For 

Foodies

Wenst u ook uw wijnkennis 
te verrijken?  Daar helpen wij 
u graag mee verder!  Met een 
interactieve wijntasting zetten 
we uw smaakpapillen grondig 
aan het werk en laten we u 
tal van verschillende wijnen 
proeven, met aangepaste 
hapjes van de chef.

 

O
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oga & Mindfulness worden steeds populairder, ook bij bedrijven. Steeds meer 
onderzoeken tonen aan dat gelukkige werknemers meer waarde creëren voor 

organisaties. Yoga en Mindfulness dragen hieraan bij. Wij investeren graag mee in het 
geluk van uw werknemers door Yoga, Mindfulness en meditatielessen aan te bieden. 

Felixibility

Namasté

Met hulp van ervaren yoga-instructeurs en mindfulness coaches worden de workshops 
op maat van uw organisatie en werknemers uitgewerkt, zodat zowel beginners als 
gevorderden maximaal kunnen genieten van deze sessies. 

Onze chefs zorgen voor een heerlijk aangepaste catering. Local - fresh - healthy & 
organic! Namasté!
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Pop,
Fizz

Clinck
n onze Pop, Fizz & Clinck formule, draait alles rond champagne & 
bubbels! We voorzien in onze Lichtstraat een grote champagnebar 

met verschillende soorten champagnes. We zorgen voor 
sfeerverwarming met elektrische branders zodat uw gasten het steeds 
lekker warm hebben tijdens deze koude dagen.

Onze chefs voorzien heerlijke Zeeuwse oesters en een overvloed 
aan tongstrelende amuses om uw gasten te verwennen. Uiteraard 
bespreken we graag samen met u wat uw wensen zijn en werken 
we graag een voorstel op maat uit om uw champagnefeest tot in de 
puntjes te verzorgen.

I
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Winter
Bourlaland

anneer de avond valt, is de Foyer van de Bourla 
Schouwburg op haar mooist. Met haar prachtige 

plafondschilderingen, hoge ramen en weelderig interieur, wordt 
meteen de juiste toon gezet op uw bedrijfsevenement. 

We ontvangen uw gasten met een heerlijk glaasje bubbels en 
toveren klassieke kersthapjes om tot unieke kunstwerkjes met 
een classy touch. Nadien ontvangen we jullie graag aan tafel voor 
een uitgebreid zittend diner, aangevuld met een live jazzband.

Trek uw dansschoenen alvast aan want onze liveband weet 
perfect hoe ze een feestje op gang moeten trekken.
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Pierre Noël

odig uw gasten uit voor een unieke eindejaar-of nieuwjaarsreceptie in 
Bar Pierre. De prachtige inkomhal van de Bourla Schouwburg zodat uw 
gasten meteen in feeststemming zijn.

Uw gasten worden helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer met homemade 
glühwein, een heerlijk assortiment jenevers, en champagne. In combinatie met 
heerlijke, culinaire hapjes wordt uw bedrijfsreceptie meteen naar een hoger 
niveau getild.

Maar er is meer... Met behulp van gezellige vuurkorven, 
kan het feest zelfs ook buiten doorgaan. Wens je een 
kerstkoor of had je eerder een rit per koets door de 
binnenstad gewenst? We brengen jouw kerstwensen 
graag in vervulling!
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A taste 
of Jazz

De Foyer van de Bourla Schouwburg in een intieme, schemerige 
setting zoals de jazzclubs in het hart van Harlem en Parijs?

Livejazz op z’n best in combinatie met verfijnde gerechten, 
verfrissende cocktails, aangepaste wijnen en goed gezelschap. 
Van walking dinner tot een zittend diner, er zijn tal van 
mogelijkheden om uw gasten een top-avond te bezorgen.
Om het met de woorden van Frank Zappa te zeggen: ‘Jazz is not 
dead, it just smells funny’. It will smell even better with our food! 
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Foyer
Dansant
Zet het nieuwe jaar meteen goed in 
met een klepper van formaat. Wij 
voorzien een Foyer Dansant waarover 
uw gasten nog lang zullen spreken. 

In onze imposante Foyer ontvangen 
wij graag uw gasten  met een glaasje 
bubbels en een bijhorende receptie. 
Nadien laten we jullie graag genieten 
van een heerlijk diner met talrijke 
wintergerechtjes, samengesteld door 
onze chefs.

Onze live-band brengt jullie alvast 
in the mood met heerlijke meezing 
covers. Nadien neemt onze DJ het 
over en wordt De Foyer omgebouwd 
tot een danstempel tot in de vroege 
uurtjes.
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Komedieplaats 18
2000 Antwerpen

www.bourlaschouwburg.nu

Godefriduskaai 30
2000 Antwerpen

www.felixpakhuis.nu

events@felixpakhuis.nuevents@bourlaschouwburg.nu

TEL 03 232 44 20

U MERKT HET, 
ONS EVENT TEAM STAAT TE POPELEN OM SAMEN MET U 
DE MEEST ORIGINELE CONCEPTEN UIT TE WERKEN EN 

UW GASTEN ZO GOED MOGELIJK TE VERWENNEN.

Contacteer ons vandaag nog om de 
ideale dag te reserveren


