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0318 304 349
boekingen@akoesticum.org
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Welkom bij Akoesticum, een professionele trai-
ningsaccommodatie voor de podiumkunsten cen-
traal gelegen in Nederland!

Akoesticum is gevestigd in de voormalige Johan 
Willem Frisokazerne uit 1906. Een eigentijdse loca-
tie met een rijke historie op steenworpafstand van 
intercitystation Ede-Wageningen en natuurgebied 
de Veluwe. Met maar liefst 13 zalen, 56 hotelka-
mers, eigen catering en gratis parkeergelegenheid 
is er alle ruimte voor een optimale (meerdaagse) 
repetitieperiode, zowel voor amateurs als professi-
onals. Denk aan groepsrepetities, concoursen, mas-
terclasses, audities, try-outs en concerten, festivals 
en trainingen/workshops.

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. 
Vanuit die gedachte wil Akoesticum bijdragen aan 
een betere samenleving met de podiumkunsten als 
inzet. Een vrijplaats om samen te komen, te repe-
teren, leren, creëren, experimenteren en elkaar te 
inspireren.

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 professionele zalen
• Grootse concertzaal met uitschuifbare tribune
• 56 karakteristieke hotelkamers
• Gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde
• Bus- en treinstation op steenworp afstand
• (H)eerlijke catering
• Gezellig café en knusse lounge
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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 (JWF-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 het 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 januari 2015 werd Akoesticum officiëel 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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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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Op zoek naar een bijzondere locatie voor uw voorstel-
ling, concert, training of bijeenkomst? Huur een ruimte bij 
Akoesticum! Van een kleine vergadering voor 10 personen 
tot een groot concert voor 250 personen, alles is mogelijk.

Akoesticum beschikt over dertien multifunctionele ruim-
tes. De grootste ruimte is het Auditorium met een ruime 
uitschuifbare publiekstribune. Daarnaast zijn er twee tuin-
zalen, de spoorzaal, de vergaderzaal en acht studio’s. Alle 
ruimtes kunt u per dagdeel reserveren. Bij aaneengesloten 
dagdelen 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



8

De grootste zaal van Akoesticum! Met een uitschuifbare pu-
bliekstribune, zwevende vloer en haar prachtige akoestiek is 
het Auditorium ideaal voor vocale en instrumentale ensem-
bles. Standaard staat er in deze ruimte een prachtige D-con-
certvleugel van Steingräber.

Met haar 290m2 biedt het Auditorium voldoende mogelijkhe-
den voor verschillende opstellingen, van concerten en repeti-
ties tot trainingen en presentaties.

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

Koor- en orkestopstelling is afhankelijk van de gewenste opstelling en in 
overleg met onze toneelmeester.
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Akoesticum beschikt over twee prachtige Tuinzalen, waarvan 
één met zwevende vloer en één met gietvloer. Beide zalen be-
schikken over een C-vleugel (Yamaha/Bechstein). Deze lichte 
en ruimtelijke zalen die grenzen aan onze tuin zijn ideaal voor 
repetities, workshops, trainingen en andere inspiratiesessies. 

In deze zaal kunnen maximaal 55 personen in orkestopstel-
ling plaatsnemen. Maar uiteraard zijn er verschillende opstel-
lingen mogelijk. Daarbij is het mogelijk een 86 inch touchs-
creen 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

Koor- en orkestopstelling is afhankelijk van de gewenste opstelling en in 
overleg met onze toneelmeester.
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De Spoorzaal heeft grote ramen, een bosrijk uitzicht en is 
perfect geschikt voor o.a. repetities, seminars, workshops en 
zelfs sfeervolle diners. 

Aan één zijde van de Spoorzaal is een groot whiteboard be-
vestigd. In de Spoorzaal kunnen maximaal 30 personen in 
orkestopstelling plaatsnemen. Tevens is het mogelijk om een 
75 inch touchscreen schermen met 80 watt ingebouwde spea-
kers 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

Koor- en orkestopstelling is afhankelijk van de gewenste opstelling en in 
overleg met onze toneelmeester.
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Akoesticum heeft acht studio’s verdeeld over twee vleugels, 
geschikt voor kleinere bijeenkomsten, trainingen en work-
shops tot 24 personen.

De studio’s zijn standaard voorzien van een piano (Yamaha/
Perzina) 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

Koor- en orkestopstelling is afhankelijk van de gewenste opstelling en in 
overleg met onze toneelmeester.
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De vergaderzaal van Akoesticum, gelegen op de eerste ver-
dieping, is een lichte ruimte met grote ramen die uitermate 
geschikt is voor vergaderingen en kleinschalige presentaties 
(tot 10 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 10 personen

• 45 m2 (8 x 5,6m)
• Geschikt tot 10 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 10 personen. 
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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 
zorgvuldig samengesteld door onze huiscateraar Servico met 
dagverse seizoensproducten, duurzame streekproducten en de beste 
ingrediënten. Tijdens uw verblijf staan ze voor u klaar om u een 
voedzame tijd te bezorgen. Van ontbijt, lunch en diner tot borrels en 
snacks.

Zo serveren we een uitgebreid ontbijt-, lunch- en dinerbuffet maar 
ook als u liever iets anders heeft dan een buffet zijn er genoeg keuzes!

Wat dacht u van lekkere tapas, een gezellige Shared Dining of een 
onbevangen Walking Diner? Of misschien wel een sfeervolle Live 
Cooking in onze tuin, waar uw diner vanuit de BBQ of houtoven wordt 
bereid! In overleg met u kijken we naar de mogelijkheden.

Borrelen tijdens of ter afsluiting van uw verblijf of evenement? Geen 
probleem! We hebben een gezellig café waar u kunt genieten van 
heerlijke borrelhapjes onder het genot van een drankje.

Zijn er bepaalde allergieën en diëten of speciale wensen zoals een vegetarisch of 
veganistisch menu? Laat het ons weten! Wij doen onze uiterste best om een dit zo 
goed mogelijk te verzorgen.

Catering Akoesticum
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Wilt u advies bij het kiezen van een 
passende optie of heeft u zelf nog 
andere ideeën maar weet u niet of dit 
mogelijk is?

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!
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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)
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Uw evenement bij Akoesticum organiseren? Als podiumkun-
stenaar en culturele instelling kunt u gebruik maken van 
onze event-service!

Ticketverkoop
Wij verzorgen graag de ticketverkoop voor uw voorstelling of 
bijeenkomst via ons ticketsysteem. Indien u hier gebruik van 
wilt maken, neem dan contact met ons op.

*Er geldt een afdracht per ticket voor gebruik van het systeem vanuit de 
aangesloten organisatie.

Publiciteit
We nemen uw event graag mee in onze standaard 
publiciteitsactiviteiten. We vermelden het evenement op onze 
website in de agenda, melden het evenement aan bij online 
agenda’s van diverse lokale media en zullen het evenement 
meenemen in onze nieuwsbrief.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? 
Neem contact met ons via (0)318 304 349 of mail naar 
boekingen@akoesticum.org.

Evenement bij Akoesticum
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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 voorzij-
de van het gebouw. U heeft de mogelijkheid om een één-, twee-, drie-, 
vier- of zespersoonskamer te reserveren. 

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
Voor het reserveren van één of meerdere hotelkamers kunt u contact 
opnemen met ons via (0)318 304 349 of boekingen@akoesticum.org, 
dan reserveren wij de kamers voor u.

Overnachten Akoesticum
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Als u bij ons zalen huurt, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van ons instru-
mentarium dat bestaat uit symfonisch slagwerk, een drumstel, piano’s en 
prachtige vleugels. Hetzelfde geldt voor podiumdelen, led spots, lessenaars en 
orkeststoelen – zolang de voorraad strekt. 

Orkestslagwerk 
• 4 Professional 2nd-generation pauken koper gehamerd R. 23” 26” 29” 32” 
 32”, Adams, Renaissance Timpani Head by Remo USA. 
 29”, Adams, Renaissance Timpani Head by Remo USA. 
 26”, Adams, Renaissance Timpani Head by Remo USA. 
 23”, Adams, Renaissance Timpani Head by Remo USA. 
• 1 Buisklokkenspel symphonic BK3003 1,5 octaaf (C5-F6) 
• 1 Klokkenspel artist round top Parsifal traveler frame, 3.3 octaven (C5-e8), met 
omkeerbaar dempmechaniek 
• 1 Vibrafoon Concert 3 octaven (F3-F6) (58-38), met motor (40-140 tpm), traveller 
frame (zilveren toetsen) 
• 1 Xylofoon Solist Kwintstemming HR Voyager 3.5 octaven 
• 1 Marimba Concert MCHV43 4.3 octaven a2-C7, honduras rosewood 67-40mm 
• 1 Grote trom: Concert Bassdrum Free Suspended 36” x 22” + Mallet Bassdrum 
symphonic large 
• 1 Tam-tam Adams 80cm Chau Gong + Mallet Gong symphonic large + stan-
daard 
• 1 Set Templeblocks 9-delig compleet met standaard 
• 1 standaard voor slagbekkens (NB: slagbekkens zelf meenemen) 
• 4 Mallet tafels compleet 20” (standaard model) (185)

Drumstel 
• 1 Shellset Adams 8000 Fusion Set 5-delig, 22-10-12-16-14, vellen Remo Pinstri-
pe Clear 
• 2 Cymbal Boomstandaard Adams CB901 
• 1 Cymbal Standaard Adams SS901X 
• 1 Hi-hatstandaard Adams HH901 
• 1 Snaredrumstandaard Adams SS901X 
• 1 Drumpedaal Adams PD-122A 
• 1 Cymbal Set Compleet Istanbul Mehmet Samatya set 14-16-20 extra 18 crash 
• 1 Drumkruk Adams DT901 zwart leer zadelkruk met stabiele ondervoet

Instrumentarium Akoesticum



28



29

Orkeststoelen 
• 2 Paukenstoelen Adams (zwart kunststof, rugleuning + zitgedeelte, zithoogte 
58-85 cm) 
• 4 Contrabaskrukken Thomann

Piano’s en vleugels 
In de 8 studio’s staan piano’s (Yamaha of Perzina), in de 2 tuinzalen staan 
C-vleugels (Yamaha of Bechstein) en in het Auditorium staat een prachtige D- 
vleugel van Steingräber. Alle instrumenten worden periodiek gestemd. Op ver-
zoek en tegen vergoeding kunnen we het instrument voorafgaand aan repetitie 
of workshop extra laten stemmen. 
 
Podiumdelen 
• 20 podiumdelen StageDex 2x1 meter, met pootjes van 20, 40 en 60 cm (maxi-
maal 10 podiumdelen op 60 cm) 
• 1 podiumdeel StageDex 1x1 meter (vaak ingezet als dirigentenbok) 
• 5 schriklatten 2 meter, 1 schriklat 1 meter

Geïnteresseerd? Neem contact met ons via (0)318 304 349 of mail naar 
boekingen@akoesticum.org.

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