
COVID-19 Zalen capaciteiten

ruimte breedte diepte school Theater 
(duo zit)

Theater 
(single zit)

Cabaret 
(2st)

Max theater 
kaartverkoop

Max leerlingen 
incl. docent

Roel Oostrazaal 129 86 120

Grote Zaal 251 169 235

Rutger Hauerzaal 50 39 45

1e kamer 10

2e kamer 9,15 9,5 18 40 24 36

studio 12,2 12,5 25 68 40

Kleine zaal 23,5 14 50 68 49 84

lokaal 0.08/9 10 9,4  17

* Studio is exclusief meubilair 

Genoemde tarieven zijn exclusief de wettelijk 
verschuldigde BTW en gelden vanaf 1 augustus 2019. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
Tarieven zijn inclusief de genoemde technische 
ondersteuning. Overige ingezette uren worden 
verrekend op basis van nacalculatie. Het tarief 
vind je op de goederen- en dienstenlijst.

Dagdelen 
Ochtend 08.00 -13.00 uur 
Middag 13.00 - 18.00 uur 
Avond 18.00 - 24.00 uur

Overig 
Voor extra faciliteiten verwijzen we je naar de 
goederen- en dienstenlijst, geldig per 01-08-2019. 
Schouwburg De Lawei hanteert voor sociaal- en culturele 
evenementen een speciaal tarief. Dit sociaal- en cultureel 
tarief geeft recht op een korting van 25% op de
zaalhuur. De Lawei beoordeelt, afhankelijk van de 
invulling van jouw evenement of je hiervoor 
in aanmerking komt.  
 
Voor informatie over diverse workshopruimtes 
en/of leslokalen neem je contact op met de 
afdeling evenementen.

Zalen capaciteiten

Alle aantallen zijn met in achtneming van 1,5 meter afstand tussen gasten.

Op dit moment organiseren wij uiteraard al onze bijeenkomsten coronaproof. Hierbij zijn de RIVM 
maatregelen en ons coronaprotocol leidend. Ondanks een aantal beperkingen kunnen we nog veel 
organiseren. Theater De Lawei is groot en door de vele zalen kunnen wij gasten een eigen ruimte 
bieden, waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. De afdeling evenementen geeft je 
graag advies over het veilig organiseren van jullie event.

dimensies (m) opstellingen

schoolcabaret theater single theater duo



Huurtarieven

Zaalhuur

zaal 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen capaciteit bijzonderheden

Grote zaal € 1.500,- € 2.500,- € 2.800,- 900 in theateropstelling 
8 rolstoelplekken

Per dagdeel 10 uren technische 
ondersteuning inbegrepen. 

Max. 20 uur per dag. 

Roel Oostrazaal € 935,- € 1.575,- € 1.725,- 470 in theateropstelling 
6 rolstoelplekken

Per dagdeel 8 uren technische 
ondersteuning inbegrepen. 

Max. 16 uur per dag. 

Kleine zaal € 935,- € 1.575,- € 1.725,- 225 in theateropstelling of 
500 staanplaatsen

Per dagdeel 8 uren technische 
ondersteuning inbegrepen. 

Max. 16 uur per dag. 

Rutger Hauerzaal € 600,- € 1.000,- € 1.125,- 110 in bioscoop-opstelling
Per dagdeel 6 uren technische 

ondersteuning inbegrepen. 
Max. 12 uur per dag.

Foyer grote zaal € 885,- € 1.150,- € 1.300,- 1500 staanplaatsen Inclusief 8 uren 
facilitaire ondersteuning.  

Foyer Roel Oostrazaal € 450,- € 580,- € 650,- 200 staanplaatsen Inclusief 4 uren 
facilitaire ondersteuning.

Foyer kleine zaal € 450,- € 580,- € 650,- 200 staanplaatsen Inclusief 4 uren 
facilitaire ondersteuning. 

Restaurant € 340,- € 510,- € 595,- 150 staanplaatsen  

Studio* € 410,- € 700,- € 760,- 75 in theateropstelling of 
100 staanplaatsen

Per dagdeel 4 uren technische 
ondersteuning inbegrepen. 

Max. 8 uur per dag.

1e kamer € 200,- € 300,- € 350,- 18 in boardroomopstelling Ook mogelijk in combinatie met 
een vergaderarrangement. 

2e kamer € 185,- € 275,- € 325,- 60 in theateropstelling Ook mogelijk in combinatie met 
een vergaderarrangement.

Workshopruimte € 90,- € 135,- € 160,- Dit tarief geldt alleen wanneer ook een plenaire ruimte wordt gehuurd.

* Studio is exclusief meubilair 

Genoemde tarieven zijn exclusief de wettelijk 
verschuldigde BTW en gelden vanaf 1 augustus 2019. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
Tarieven zijn inclusief de genoemde technische 
ondersteuning. Overige ingezette uren worden 
verrekend op basis van nacalculatie. Het tarief 
vind je op de goederen- en dienstenlijst.

Dagdelen 
Ochtend 08.00 -13.00 uur 
Middag 13.00 - 18.00 uur 
Avond 18.00 - 24.00 uur

Overig 
Voor extra faciliteiten verwijzen we je naar de 
goederen- en dienstenlijst, geldig per 01-08-2019. 
Schouwburg De Lawei hanteert voor sociaal- en culturele 
evenementen een speciaal tarief. Dit sociaal- en cultureel 
tarief geeft recht op een korting van 25% op de
zaalhuur. De Lawei beoordeelt, afhankelijk van de 
invulling van jouw evenement of je hiervoor 
in aanmerking komt.  
 
Voor informatie over diverse workshopruimtes 
en/of leslokalen neem je contact op met de 
afdeling evenementen.

Algemene informatie



Foyer Roel Oostrazaal

Opstelling zalen
Overzicht

zaal oppervlakte feest theater cabaret carré/blok school U-vorm

Grote zaal 908 pers.

Podium grote zaal 300 m2 400 pers.  

Roel Oostrazaal 476 pers.

Kleine zaal 375 m2 500 pers. 225 pers. 200 pers.  100 pers.

Rutger Hauerzaal 110 pers.

Foyer grote zaal 625 m2 1500 pers. 400 pers.

Foyer Roel Oostrazaal 200 pers.

Foyer kleine zaal 200 pers.  

Restaurant 180 m2 150 pers. 70 pers.

Studio 144 m2 100 pers. 70 pers. 50 pers. 40 pers. 40 pers. 35 pers.

1e kamer 18 pers.

2e kamer 81 m2 70 pers. 50 pers. 48 pers. 36 pers. 36 pers. 28 pers.

Theatercafé Hopper 200 pers.

feest theater cabaret carré/blok school U-vorm

Algemene informatie

Roel Oostrazaal



Tarieven

Geluid

Geluidsinstallatie - theaterzalen    € 160,-

Geluidinstallatie - subzalen    € 80,-

Microfoon    € 15,-

Zendermicrofoon (headset, handheld of catchbox)    € 60,-

MP3-speler    € 22,50

Geluidsmonitor    € 30,-

Diverse bandsets    Prijs op aanvraag

Prijzen zijn exclusief BTW

Projectie

Projectieset groot – grote zaal    € 800,-

Projectieset middel – overige theaterzalen    € 550,-

Projectieset klein – workshopruimtes    € 175,-

Beamer/scherm – grote zaal    € 600,-

Beamer/scherm – overige theaterzalen    € 450,-

Beamer/scherm – subzalen    € 80,-

Laptop    € 45,-

Videoswitch    € 150,-

Led tv-scherm op standaard 55”    € 80,-

Cameraset t.b.v. registratie    Prijs op aanvraag

Diversen

Katheder (excl. microfoon)    € 20,-

Podiumelementen in het gebouw, per stuk    € 15,-

Flip-over met stiften    € 15,-

Vermelding op het ledscherm gevel    € 75,-

Vermelding evenement op het narrowcastingsysteem    € 50,-

Goederen- en dienstentarieven

Algemene informatie



Tarieven

Algemene informatie

Vleugel en piano

Piano    € 60,-

Steinway-concertvleugel D4 (grote zaal)    € 350,-

Yamaha-concertvleugel C7 of C6    € 225,-

Enkelvoudige stemkosten per instrument    € 80,-

Stemkosten op zaterdag en ‘s avonds    € 130,-

Stemkosten op zon- en feestdagen    € 190,-

Goederen- en dienstentarieven

Prijzen zijn exclusief BTW

Services

Personele inzet per persoon per uur
(o.a. suppoost, kassabediening, kaartcontrole)

   € 41,50

Lawei-tickets per stuk    € 0,40

Kaartverkoop door Lawei, handelingskosten per kaartje    € 1,55

Eventmanager per persoon per uur    € 43,50

(Her)inrichten ruimtes

Huishoudelijke dienst per persoon per uur
(assistentie bij) (her)inrichten ruimte)

   € 41,50

Technische assistentie

Technici per persoon per uur    € 43,50
(Bij het huren van één van de

schouwburgzalen zijn er per dagdeel 
8 of meer uren technische ondersteuning 
inbegrepen. Extra ingezette uren worden 

in rekening gebracht.)


