THEATERHOTEL ALMELO
• THEATERWORKSHOP
• COCKTAILWORKSHOP
• TAPASWORKSHOP
• LAS VEGAS CASINO
AVOND

ACTIVITEITEN & WORKSHOPS
Bijzondere momenten willen we omlijsten met bijpassend entertainment en activiteiten. De grootte, de locatie en
de invulling bepaalt u helemaal zelf. Van cocktailworkshop tot Jeu de Boules-wedstrijd en van scootertocht tot
schilderclinic middenin de Twentse natuur. Het klinkt wellicht cliché en we roepen het vaker, maar bij Theaterhotel
Almelo vindt u alles onder één dak! Wij denken graag met u mee om een programma op maat te creëren.
Tip! Bij ons kunt u ook een (besloten) theatervoorstelling boeken of een theaterworkshop. De workshop wordt
gegeven door Bas Muijs, bekend van o.a. Goede tijden, slechte tijden en theaterprogrammeur Esther Hammink.
Samen bespreken ze het theater in de breedste: wat is theater, wat is acteren, hoe voelt het om te acteren en wat
gebeurt er achter de schermen.

“De afgelopen dagen hebben we een
workshop georganiseerd voor onze internationale collega’s. Het was een intensieve training. We zijn hartelijk verwelkomd
door het personeel. Tussendoor dingen
vragen en zaken regelen was ook geen
probleem. Heerlijk eten, mooi programma
met fietsverhuur en outdoor dining en de
laatste avond hebben we heerlijk gegeten bij Dock 19. Iedereen was erg enthousiast.” - HB Munters

• TOUR DE BOER
• SCOOTERTOCHT
• KEVERTOCHT
• EN VELE ANDERE
ACTIVITEITEN EN
WORKSHOPS

Combineer uw bedrijfsfeest of evenement
met een (besloten) theatervoorstelling.

Van activiteiten als een solextour tot theaterworkshops met bekende nederlanders.
Meer informatie vindt u op www.theaterhotel.nl/events

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met ons salesteam
via 0546 803 000 of
events@theaterhotel.nl.

THEATERHOTEL ALMELO
www.theaterhotel.nl

Verrassend vanzelfsprekend

Vanuit passie, expertise en
ervaringen kijken zij naar
verschillende mogelijkheden en houden daarbij
rekening met uw wensen.
Samen met hen komt u
tot een volledig voorstel
op maat.

www.dock-19.nl

www.desocieteit.nl

www.tapassolera.nl
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