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Korzo is een toonaangevend podium in hartje Den Haag én 
creatief producent. We werken met makers en partners die 
zich begeven op het snijvlak van dans en beweging, grenzen 
opzoeken en eroverheen kijken. In onze avontuurlijke pro-
grammering, festivals en (inter)nationale tournees ontmoet 
het publiek de actuele top op het gebied van dans, muziek, 
fysiek theater en circus. Korzo organiseert tevens de  
tweejaarlijkse evenementen India Dans Festival en  
CaDance.

Korzo stelt zich niet alleen open voor artiesten en publiek, 
maar ook voor zakelijk gebruik. Organiseer je een conferen-
tie, presentatie, receptie, workshop, studiedag of borrel? Het 
prachtige theater met de nieuwste technische ondersteuning, 
horeca en verschillende ruimtes biedt vele mogelijkheden. 
Maar ook een privévoorstelling door onze internationale  
dansers of een workshop onder leiding van een choreograaf 
of componist behoort tot de mogelijk heden.

De zalen en foyer
Korzo beschikt over drie zalen die allen zijn gecentreerd 
rondom de foyer, het hart van Korzo. De zalen zijn  
geschikt voor bijeenkomsten, presentaties, congressen,  
voorstellingen en concerten. De foyer is geschikt voor  
borrels, recepties en bijeenkomsten. Inclusief projectie- 
mogelijkheid, geluidssysteem, WiFi.



Kenmerken: 
Uitschuifbare tribune met  
204 zitplaatsen. 

Oppervlakte speelvloer:  
186 m2 (13,8 x 13,5)

 

Korzo Zaal

Kenmerken: 
Uitschuifbare tribune met  
100 zitplaatsen.

Oppervlakte speelvloer:  
110 m2 (11 x 10)

 

Korzo Studio
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Kenmerken: 
150 staanplaatsen /  
45 zitplaatsen*

Oppervlakte speelvloer:  
186 m2 (13,8 x 13,5)

 

Foyer/Theatercafé

* De foyer is indien 
gewenst uit te breiden 
met Club Korzo tot 
een capaciteit van 
200 staanplaatsen / 
100 zitplaatsen.
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Kenmerken: 
Vaste tribune met 60 zitplaatsen. 

Oppervlakte speelvloer:  
54 m2 (7,3 x 7,5)

 

Club Korzo
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De studio’s
Op de 2e verdieping zijn drie professioneel ingerichte dansstudio’s die 
geschikt zijn voor repetities en workshops. Voorzien van een spiegel-
wand, repetitieset (Mac Mini, beeldscherm en luidsprekers), WiFi.

Oppervlakte speelvloer: 124 m2 (9,75 x 12,80)

Oppervlakte speelvloer: 114 m2 (9,75 x 11,75)

Nobelstudio

Kerkstudio
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Contact
Korzo heeft veel expertise en biedt maatwerk. Graag kijken wij  
samen met je naar de mogelijkheden om jou en jouw gasten een  
complete ervaring te geven. Vanuit onze ervaringen kunnen wij je  
een advies geven over de mogelijkheden en op basis hiervan stellen  
wij een eerste voorstel op.

Neem voor meer informatie over de zalen, beschikbaarheid en de  
tarieven contact op met onze afdeling verhuur: verhuur@korzo.nl.  
Voor culturele verhuringen hanteren wij speciale tarieven.

Prinsestraat 42
2513 CE Den Haag
korzo.nl/zaalhuur
070-3637540

Oppervlakte speelvloer: 78 m2 (7,7 x 10)
Zolderstudio
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