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Welkom bij Akoesticum, een inspirerende en sfeer-
volle culturele locatie centraal gelegen in Neder-
land met de Veluwe als achtertuin!

Akoesticum is gevestigd in de voormalige Johan 
Frisokazerne uit 1906. Een eigentijdse locatie met 
een rijke historie op steenworpafstand van inter-
citystation Ede-Wageningen en natuurgebied de 
Sijsselt op de Veluwe. Met maar liefst 13 zalen, 56 
hotelkamers, eigen catering en gratis parkeergele-
genheid is er alle ruimte voor uw (meerdaagse) trai-
ning, evenement, vergadering of conferentie. 

Als nationaal trainingscentrum voor muziek, dans 
en theater gelooft Akoesticum dat kunst onmisbaar 
is voor ontplooiing van mensen en voor verbinding 
in de maatschappij. Kunst stimuleert creativiteit en 
verbeeldingskracht en brengt mensen samen. Een 
culturele omgeving werkt inspirerend. Daarbij bie-
den wij de mogelijkheid om muzikanten en andere 
kunstenaars in te zetten om de boodschap verdie-
ping te geven en een onvergetelijke bijeenkomst te 
organiseren!

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een 
afspraak voor een rondleiding maken? Neem dan 
contact op met de afdeling Boekingen & Sales via 
boekingen@akoesticum.org of bel 0318 304 349.

Kazerne vol cultuur

• Monumentaal pand met rijke historie
• Bosrijke omgeving en fijne tuin
• 13 multifunctionele zalen
• Grootse eventzaal met uitschuifbare tribune
• 56 karakteristieke hotelkamers
• Inspirerende workshops en activiteiten
• Gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde
• Bus- en treinstation op steenworp afstand
• (H)eerlijke catering
• Gezellig café en knusse lounge

Akoesticum

Nieuwe Kazernelaan 2D-42 
6711 JC Ede

0318 304 349
boekingen@akoesticum.org
www.akoesticum.org
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Akoesticum is sinds 2014 gevestigd in de voormalige Johan Willem 
Frisokazerne, een indrukwekkend gebouw in neorenaissance-stijl en 
sinds 2005 een rijksmonument. 

De Johan Willem Frisokazerne (JFW-kazerne) is een voormalige 
infanteriekazerne in Ede die in 1934 werd vernoemd naar stadhouder en 
generaal Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711). De kazerne 
werd eerst gelegerd door 11e Regiment Infanterie (22 RI). Aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog vocht het 22 RI bij de Grebbelinie en 
betrokken de Duitsers (de Kriegsmarine) na de capitulatie de Kommodore 
Bonte Kaserne (benaming door de Duitsers). 

Tijdens de Slag om Arnhem in 1944 werd het complex gebombardeerd 
en trok het grootste gedeelte van de Duitse troepen richting Arnhem. 
Op 17 april 1945 werd Ede bevrijd en werd de kazerne ingericht als 
interneringskamp voor NSB’ers. In de jaren 50 werd op de JWF-kazerne 
het Regiment Veld Artillerie van Essen opgericht en vrij snel hierna 
volgde de Lucht Afweer School die gebruik maakte van zowel de JWF-
kazerne als de Mauritskazerne. Later werd op het terrein de zogenaamde 
Stingerbol gebouwd; een simulator om te oefenen met het Stinger 
raketsysteem. 

Op 1 januari 2011 droeg Defensie het militaire terrein over aan de 
gemeente Ede. In diezelfde periode klopten initiatiefnemers Harold 
Lenselink en Victor van Haeren en architect Hans Sluijmer aan om te 
praten over hun plannen voor een culturele bestemming voor één van 
de historische gebouwen. Na een unaniem positief raadsbesluit begon 
in november 2013 de restauratie en verbouwing van de Frisokazerne. 

In oktober 2014 werd Akoesticum geopend door koning Willem-
Alexander als nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en 
theater, dichtbij natuurgebied de Hoge Veluwe en goed verbonden met 
de wereld mede door de ligging naast intercitystation Ede-Wageningen. 
Akoesticum voegt een nieuwe episode toe aan de geschiedenis van 
dit prachtige rijksmonument. Het gebouw blijft eenzelfde belangrijke 
verbindende functie houden en verdedigt nog steeds dezelfde 
fundamentele waarde van vrijheid, maar nu met muziek, dans en 
theater als inzet. 

Historie Akoesticum
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Maak van uw bijeenkomst een bijzondere beleving en huur 
een ruimte bij Akoesticum! Van een kleine vergadering 
voor 10 personen tot een groot evenement voor 250 perso-
nen, alles is mogelijk. 

Akoesticum beschikt over dertien multifunctionele ruim-
tes. De grootste ruimte is het Auditorium met een ruime 
uitschuifbare tribune. Daarnaast zijn er twee tuinzalen, de 
spoorzaal, de vergaderzaal en acht studio’s. Alle ruimtes 
kunt u per dagdeel reserveren. Bij aaneengesloten dagde-
len is het wissel-uur uiteraard ook beschikbaar.

Naast deze dertien zalen beschikt Akoesticum ook over een 
aantal sfeervol ingerichte algemene ruimtes waaronder 
“de Straat” (de algemene gang), het café, de leeskamer, de 
entresols en niet vergeten, de tuin! Leuk om de dag gezellig 
af te sluiten of een kijkje te nemen als u blijft overnachten.

Naast de mogelijkheden die wij aanbieden staan we open 
voor uw ideeën en kijken we graag met u naar een oplos-
sing op maat!

Zaalhuur Akoesticum

Organiseert u een groot evenement 
en wilt u exclusief gebruik maken van 
Akoesticum? Dat kan!

Neem contact met ons op via  (0)318 
304 349 of mail naar boekingen@
akoesticum.org, we kijken graag wat 
we voor u kunnen betekenen. 
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De grootste zaal van Akoesticum! Met een uitschuifbare tri-
bune en een groot projectiescherm is het Auditorium ideaal 
voor presentaties, plenaire bijeenkomsten, congressen en 
workshops. 

Met haar 290m2 biedt het Auditorium voldoende mogelijk-
heden voor verschillende opstellingen. Door de tribune in te 
schuiven ontstaat er een vrije zaal die ideaal is voor zakelijke 
diners, borrels en recepties. 

• 290 m2 (20 x 14,5m)
• Geschikt tot 250 personen
• Uitschuifbare tribune met plek voor 150 p.
• Uitgebreide belichtingsmogelijkheden
• Gebruik van podiumdelen
• Gebruik van katheder
• Gratis Wifi

Bij te boeken extra mogelijkheden:
• Hoogwaardige 3LCD laser projector voor 
beeldpresentaties
• Professionele geluidsinstallatie met 
versterking

Zaal Auditorium
290 m2 - tot 250 personen

Theater Cabaret Carré

U-vorm U-vorm Kring

Halve maan

Receptie

250 60 70-120-

40 70-100 25080
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Akoesticum beschikt over twee prachtige Tuinzalen, waarvan 
één met houten vloer en één met gietvloer. Deze lichte en 
ruimtelijke zalen die grenzen aan onze tuin zijn ideaal voor 
workshops, trainingen en andere inspiratiesessies. 

In deze zaal kunnen maximaal 100 personen in theaterop-
stelling plaatsnemen. Maar uiteraard zijn er verschillende 
opstellingen mogelijk. Daarbij is het mogelijk een 86 inch 
touchscreen scherm met 80 watt ingebouwde speakers bij te 
boeken.

Zaal Tuinzaal
187,5 m2 - tot 100 personen

• 187,5 m2 (15 x 12,5m)
• Geschikt tot 100 personen
• Gebruik van podiumdelen
• Gratis Wifi

Bij te boeken extra mogelijkheden:
• Hoogwaardig 86 inch touchscreen scherm 
voor (interactieve) beeldpresentaties met 80 
watt ingebouwde speakers
• Professionele geluidsinstallatie met 
versterking
• Flipover

Theater Cabaret Carré

U-vorm U-vorm Kring

Halve maan

Receptie

100 30 40-8024

40 40 6060
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De Spoorzaal heeft grote ramen, een bosrijk uitzicht en is per-
fect geschikt voor o.a. lezingen, presentaties, workshops en 
zelfs sfeervolle diners. 

Aan één zijde van de Spoorzaal is een groot whiteboard be-
vestigd. In de Spoorzaal kunnen maximaal 35 personen in 
theateropstelling plaatsnemen. Tevens is het mogelijk om 
een 75 inch touchscreen schermen met 80 watt ingebouwde 
speakers bij te boeken.

Zaal Spoorzaal
87,5 m2 - tot 35 personen

• 87,5 m2 (12,5 x 7m)
• Geschikt tot 35 personen
• Gratis Wifi

Bij te boeken extra mogelijkheden:
• Hoogwaardige 75 inch touchscreen scherm 
voor (interactieve) beeldpresentaties met 80 
watt ingebouwde speakers
• Flipover

Theater Cabaret Carré

U-vorm U-vorm Kring

Halve maan

Receptie

35 20 -20

20 25 -25
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Akoesticum heeft acht studio’s verdeeld over twee vleugels, 
geschikt voor kleinere bijeenkomsten, trainingen, workshops 
en vergaderingen tot 24 personen. Deze studio’s zijn ook ide-
aal te gebruiken voor break-out sessions.

De studio’s zijn standaard voorzien van een piano en een 65 
inch 4K UHD scherm of een beamer.

Zaal Studio
49 m2 - tot 24 personen

• 49 m2 (7 x 7m)
• Geschikt tot 24 personen
• Hoogwaardige 65 inch 4K UHD scherm óf 
een beamer voor beeldpresentaties 
• Gratis Wifi

Bij te boeken extra mogelijkheden:
• Flipover

Theater Cabaret Carré

U-vorm U-vorm Kring

Halve maan

Receptie

24 - 1612

16 20 -20
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De vergaderzaal van Akoesticum, gelegen op de tweede ver-
dieping, is een lichte ruimte met grote ramen die uitermate 
geschikt is voor vergaderingen en kleinschalige presentaties 
(tot 12 personen)*. 

De vergaderzaal is standaard voorzien van een 60 inch LCD- 
scherm. Daarbij heeft u nog de mogelijkheid om een flipover 
of whiteboard bij te boeken. 

Zaal Vergaderzaal
45 m2 - tot 12 personen

• 45 m2 (8 x 5,6m)
• Geschikt tot 12 personen
• Hoogwaardige 60 inch LCD-scherm
• Gratis Wifi

Bij te boeken extra mogelijkheden:
• Flipover
• Whiteboard

* Deze zaal is uitsluitend te gebruiken in een vergaderopstel-
ling van maximaal 12 personen. Indien het tv-scherm ge-
bruikt wordt, kunnen er 10 personen in de ruimte.
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Voor het Auditorium, de Tuinzalen en de Spoorzaal is het 
mogelijk een audiovisueel pakket bij te boeken. De stu-
dio’s en de vergaderzaal zijn standaard al voorzien van een 
scherm of een beamer.

Audiovisueel pakket Auditorium: 
In dit pakket is een 3LCD laser projector en een geluidsin-
stallatie incl. 2 bedrade handheld microfoons inbegrepen. 
Dit pakket is te boeken op basis van plug&play.

Audiovisueel pakket  Tuinzaal:
In dit pakket is een 86 inch touchscreen scherm met 80 watt 
ingebouwde speakers inbegrepen. Dit scherm beschikt ook 
over een whiteboardfunctie. Dit pakket is te gebruiken op 
basis van plug&play.

Audiovisueel pakket Spoorzaal:
In dit pakket is een 75 inch touchscreen schermen met 
80 watt ingebouwde speakers inbegrepen. Dit scherm be-
schikt ook over een whiteboardfunctie. Dit pakket is te ge-
bruiken op basis van plug&play.

Zit uw gewenste apparatuur er niet bij? Informeer gerust 
naar de mogelijkheden! Wij werken met een professionele 
partner die vrijwel alles kan leveren op het gebied van au-
diovisuele middelen.

Techniek Akoesticum

Bij te boeken extra mogelijkheden:

• Draadloze handheld microfoon
• Headset*
• Catch box (gooibare microfoon kubus) *
• Revers microfoon *
• Whiteboard/flipover
• Technische ondersteuning per uur

* alleen te boeken in combinatie met technische 
ondersteuning
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Liefde gaat door de maag. Onze cateringopties zijn dan ook zorgvul-
dig samengesteld met dagverse seizoensproducten en de beste in-
grediënten. Van ontbijt, lunch en diner tot borrels en snacks (vanaf 
10 personen). 

Bij het ontbijt en de lunch serveren we standaard zuivel en diverse 
sappen.

Ontbijt
Begin de dag goed! Speciaal voor meerdaagse verblijven en vroege 
starters serveren wij een heerlijk ontbijtbuffet bestaande uit versge-
bakken snijbroden, ontbijtgranen, hartig en zoet beleg, vers fruit en 
rauwkost.

Lunch
Lunchbuffet
Het lunchbuffet is samengesteld uit diverse vers afgebakken snijbro-
den en broodjes met zowel hartig als zoet beleg, huisgemaakte vege-
tarische soep, verschillende salades en handfruit. Naast de broodjes 
serveren wij bij deze lunch ook een warm item, bijvoorbeeld een qui-
che, een snack of een kaasbroodje. 

Belegde broodjes van de chef
De belegde broodjes zijn samengesteld met diverse broodbollen, be-
legd met vleeswaren, kazen en salades. Daarbij serveren wij ook een 
huisgemaakte vegetarische soep en handfruit. 

In de arrangementen is standaard een lunchbuffet inbegrepen. Indien er een grote 
groep aanwezig is, zullen er belegde broodjes aangeboden worden i.p.v. een buffet.

Diner
Het dinerbuffet biedt keuze tussen diverse vlees-, vis- en vegetari-
sche gerechten met een gevarieerde keuze uit bereidingen van aard-
appelen, rijst of pasta en  verschillende soorten groenten en een fris-
se salade. Sluit af met een heerlijk dessert! 

Catering Akoesticum
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Streeklunch
Geniet van een (h)eerlijke lunch samengesteld van producten uit de 
Gelderse Vallei, rechtstreeks bij de boer of kweker vandaan.

Shared dining
De beste manier om van alles iets te proeven! Tijdens onze driegangen 
dinerconcept shared dining worden er diverse schalen geserveerd met 
de lekkerste gerechten die u deelt met uw tafelgenoten. Het menu 
wordt gemaakt aan de hand van het seizoen met dagverse producten 
en is zo samengesteld dat er altijd iets tussenzit voor iedereen.

Tapas dinerbuffet
Naast een regulier dinerbuffet serveren wij ook een heerlijk tapas di-
nerbuffet. Dit buffet bestaat uit diverse hapjes, zowel koud als warm 
en vegetarisch als niet vegetarische gerechten.

Walking dinner
De naam zegt het al, “lopend dineren”. Tijdens een walking dinner zit 
u niet aan tafel en hoeft u niet in de rij te staan voor een buffet, de 
hapjes worden uitgeserveerd door de gehele ruimte. U kunt genieten 
van diverse handzame gerechten en bent niet gebonden aan een vas-
te plek. Een leuke, laagdrempelige manier van dineren die ideaal is 
voor bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten.

(Deluxe) BBQ
In onze tuin behoort ook een heerlijke barbecue tot één van de vele 
mogelijkheden. Het BBQ menu biedt keuze uit: Houthakkers steak, 
barbecue worst, grillburger, visspies met limoen, groentespies van 
champignon, paprika, ui en courgette, gegrilde maïskolf, stokbrood 
met kruidenboter, frisse rauwkostsalade en kartoffelsalade.

Extra luxe groente-, vlees- en visgerechten? Kies dan voor een Bar-
becue Deluxe menu met onder andere spareribs, zalmfilet met dille, 
créme fraîche en limoen, gemarineerde garnalenspies, gevulde por-
tobello met gorgonzola, vegetarische pastasalade, couscous pearl sa-
lade en gepofte pommedori-tomaatjes met italiaanse kruiden.

Zijn er bepaalde allergieën of speciale wensen zoals een vegetarisch of veganistisch 
menu? Laat het ons weten! 

Wilt u iets bijzonders aan uw gasten 
serveren zoals de streeklunch, walking 
diner of heerlijke tapas? 

Neem dan contact met ons op via  
(0)318 304 349 of mail naar boekingen@
akoesticum.org. We helpen u graag bij 
het samenstellen van een overheerlijk 
menu!

Catering Akoesticum
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“Muziek verrijkt! Het verbetert het geheugen, 
ontwikkelt het probleemoplossend vermogen, 
ontspant, werkt stress verlagend én zorgt 
voor saamhorigheid. Muziek máken is nog 
verrijkender voor de hersenen dan muziek 
luisteren. Je hoeft er niet eens goed voor te zijn 
– áls je maar muziek speelt, dat is al voldoende”. 

Erik Scherder (Hoogleraar Neuropsychologie VU)

Een culturele omgeving werkt inspirerend. Door het inzetten van 
muzikanten en andere kunstenaars geeft u de boodschap verdieping, 
zorgt u voor een betere groepsdynamiek en maakt u het evenement 
onvergetelijk! 

Van een mooi optreden of een gevatte muzikale wrap-up tot een slag-
werkworkshop of creatieve training in leiderschap. Hieronder vindt u 
een greep uit ons rijke aanbod aan cultuuraandelen en wat deze voor 
u kunnen betekenen!

Energizer
Pittige stof waar u doorheen moet of duurt het nou gewoon eenmaal 
lang en bent u bang dat gedachten afdwalen? Maak dan gebruik van 
een energizer! Energizers zijn korte en leuke activiteiten om de ener-
gie hoog te houden, op een originele manier ieders aandacht te pak-
ken en gedachten op te frissen. 

Wrap-up
Een wrap-up is een zeer leuke en ludieke manier om de boodschap 
van het evenement te versterken, zorgt ervoor dat het langer blijft 
hangen en laat mensen met een glimlach naar huis gaan. Bovendien 
is het een geweldige gangmaker en gespreksonderwerp voor de bor-
rel erna. 

Workshops en teambuilding
Een workshop muziek, theater of dans is de perfecte ijsbreker. Het is 
bij uitstek geschikt voor bedrijven om metaforen uit het bedrijfsleven 
op een andere manier te benaderen, teams of afdeling op een crea-
tieve manier met elkaar te verbinden of om tot nieuwe inzichten te 
komen. Akoesticum heeft een breed netwerk van workshopleiders, 
met ieder hun eigen expertise.

We helpen u graag bij het vinden van een goede aanvulling op uw 
evenement. Dat kan iets zijn wat al eerder is gedaan, maar ook iets 
totaal nieuws. Alles is mogelijk! 

Advies nodig of meer weten over het cultuuraandeel? Neem contact 
met ons via (0)318 304 349 of mail naar boekingen@akoesticum.org.

Cultuuraandeel
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Een meerdaags evenement, komt u van ver of is het de avond ervoor 
net iets té gezellig geweest? Blijf slapen bij Akoesticum! 

Hotelkamers
Akoesticum beschikt over 56 kamers die gelegen zijn aan de voor-
zijde van het gebouw. U heeft de mogelijkheid om een twee-, drie- 
of vierpersoonskamer te reserveren. Bij uw verblijf zit standaard het 
ontbijt inbegrepen.

Faciliteiten
Alle kamers beschikken over comfortabele bedden, een eigen badka-
mer met douche en toilet en gratis wifi. Gasten van het hotel kunnen 
altijd gratis gebruik maken van de koffie- en theefaciliteiten in de 
koffiecorner.

In- & uitchecken
Vanaf 15:00 uur kunt u bij onze receptie inchecken. Arriveert u eer-
der? Dan kunt u alvast uw bagage afgeven bij onze receptie. 

U dient voor 10:00 uur uit te checken op de dag van vertrek.

Reserveren
Reserveren van één of meerdere hotelkamers kan via onze website 
www.akoesticum.org/cultuurhotel of neem contact met ons op via 
(0)318 304 349 of boekingen@akoesticum.org, dan reserveren wij de 
kamers voor u.

De prijzen van onze meerdaagse arrangementen zijn gebaseerd op 
overnachting in een eenpersoonskamer.

Overnachten Akoesticum
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Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2D-42 | 6717 JC Ede | 0318 304 349

www.akoesticum.org | boekingen@akoesticum.org


