THEATERHOTEL ALMELO

Een stijlvol en
sfeervol begin van
een mooie dag.
• VAN VERLOVINGFEEST
TOT HUWELIJKSDAG
• UNIEKE
TROUWLOCATIES
• ROMANTISCHE 		
BRUIDSSUITES

JUST SAY YES

• VAN INTIEME SETTING
TOT GROOT TRADITIONEEL FEEST

Verras uw gasten met passend
entertainment. Van cocktailbar tot een
foodtruck en van een kar met popcorn en
suikerspinnen tot een champagnetoren.
Er is genoeg keuze voor ieder bruidspaar.

• PERSOONLIJKE
AANDACHT
• SPECIALISTEN IN
ENTERTAINMENT EN
AANKLEDING

“Welke wensen je ook voor de grote dag hebt, het fijne is dat je weet dat het goed komt bij Theaterhotel Almelo”,
vertelt bruidspaar Mikel & Renée.

• EÉN VAST
AANSPREEKPUNT

Je huwelijksdag moet de mooiste dag van je leven zijn. Geen concessies, alleen het allerbeste! Op de dag zelf hebben
het bruidspaar en hun gasten gezonde zenuwen en daar moeten geen extra spanningen bijkomen. Renée: “Onze
ceremoniemeesters hebben intensief samengewerkt met de medewerkers van het Theaterhotel, wat tot een waanzinnig resultaat heeft geleid. Het enige wat wij nog hoefden te doen, was genieten en volmondig ‘ja’ zeggen!” Als kers
op de bruidstaart, is het mogelijk na deze geweldige dag te genieten en ontspannen in één van de romantische
bruidssuites. Natuurlijk kunnen ook de gasten blijven slapen in het hotel.

• OP LOCATIE
• EN UITEENLOPENDE
CULINAIRE
MOGELIJHKEDEN

Het zijn vaak de kleine details die een bruiloft tot een groot succes maken. De ceremonie speelt hierbij een grote
rol. Wat dacht u van onze romantische locatie in het monumentale pand van de Sociëteit? Stijlvol, sfeervol en uniek.
Precies zoals uw dag moet zijn! Of kiest u liever voor buiten? Wij beschikken over een unieke buitenlocatie midden
in de Twentse natuur en een exclusieve boot in de Almelose haven.
Van locatie tot aankleding, van het diner tot spetterend feest: Van der Valk Theaterhotel Almelo heeft alle
ingrediënten in huis voor een onvergetelijke dag. Uw trouwdag verdient immers alleen het beste!

Met zijn klassieke en chique
uitstraling is De Sociëteit een
prachtige trouwlocatie.

Of kiest u voor
een unieke
buitenlocatie?
Band, dj of artiest? Wij adviseren u over
de perfecte muzikale omlijsting voor
uw speciale dag.
Meer informatie vindt u op www.theaterhotel.nl/trouwen

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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VERRASSEND
VANZELFSPREKEND
JUST SAY YES
VAN DER VALK
THEATERHOTEL ALMELO

Trouwchecklist
Bruidskinderen
Feest
Volgorde bruidsstoet
Muziek
Trouwvervoer
Speech
Bruidsjurk
Bedankjes gasten
Outfit van de bruidegom
Bruidssuite
Kapper en schoonheidsspecialist
Huwelijksreis
Locatie

Huwelijksdatum
Ringen
Draaiboek met dagprogramma
Bloemen
Gemeentehuis
Fotograaf
Ambtenaar burgerlijke stand
Verlanglijst
Kerk
Gastenlijst
Dominee of priester
Verblijf verre gasten
Ondertrouwdatum
Trouwkaarten
Documenten gemeentehuis / kerk
Huwelijksdrukwerk
Notaris
Advertentie in de krant
Verzekeringen
Bruidstaart
Budget
Receptie
Getuigen
Diner
Ceremoniemeester
Tafelschikking

Receptie-arrangement
Silver
•
Ontvangst met koffie, thee en een heerlijk taartenbuffet of een glas mousserende wijn
•
Onbeperkt frisdrank, bier en wijn uit het Hollands assortiment
•
Twee luxe koude hapjes
•
Twee warm hapjes
•
Gemengde zoutjes en nootjes op tafel
Tijdsduur: twee uur | Prijs: € 18,50 p.p.*
Gold
•
•
•
•

Ontvangst met koffie, thee en petitfours, soesjes en diverse sandwiches of een glas mousserende wijn
Onbeperkt frisdrank, bier en wijn uit het Hollands assortiment
Een luxe koud hapje
Twee keer een ronde warm fingerfood, waaronder butterfly gamba’s, gefrituurde jalapeños met roomkaas,
gefrituurde champignons en dim sum
•
Wasabinootjes, kaaszoutjes, olijven en Spaanse worst op tafel
Tijdsduur: twee uur | Prijs: € 23,50 p.p.*

Feestarrangement
Silver
•
Ontvangst met koffie, thee en een heerlijk taartenbuffet of een glas mousserende wijn
•
Onbeperkt frisdrank, bier en wijn uit het Hollands assortiment
•
Twee luxe koude hapjes
•
Twee warm hapjes
•
Gemengde zoutjes en nootjes op tafel
•
Als afsluiter koffie of thee
Tijdsduur: vier uur | Prijs: € 29,50 p.p.*

Locaties van het Theaterhotel

Opp.
Diner

Receptie

Theaterzaal

160

250

-

Beethoven

400

900

800 m2

Amadeus

220

300

200 m2

Tapas Solera’s
bovenzaal

40

60

70 m2

Gold
•

Ontvangst met koffie, thee en petitfours, soesjes, bonbons en Indische spekkoek
of een glas mousserende wijn
•
Onbeperkt frisdrank, bier en wijn uit het Hollands assortiment
•
Twee luxe koude hapjes
•
Drie keer een ronde warm fingerfood, waaronder butterfly gamba’s, gefrituurde jalapeños met roomkaas,
gefrituurde champignons en dim sum
•
Wasabinootjes, kaaszoutjes, olijven en Spaanse worst op tafel
•
Als afsluiter koffie of thee
Tijdsduur: vier uur | Prijs: € 35,00 p.p.*

U kunt uw arrangement uitbreiden met:
Snackbuffet bestaande uit mini-broodje hamburger, frikandel, knakworst en kleine zakjes friet 		
Viskar met haring, roggebrood, uitjes en zure bommen						
Broodje beenham met zuurkool en mosterdsaus						
*Te boeken vanaf 25 personen

Dock 19’s boot**

-

-

100 m2

Outdoor locatie**

-

-

-

* Aantallen in stoelen
** Beschikbaar van april t/m oktober

Wij nemen graag uw zorg uit handen. Van uitnodiging tot entertainment en van feestzaal tot culinaire verrassingen. Bekijk
hieronder diverse arrangementen of laat u verrassen door onze kok met een menu speciaal voor u samengesteld.

€ 4,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 4,00 p.p.

Stap voor stap het huwelijk in
Namens Theaterhotel Almelo bieden wij u onderstaand stappenplan aan voor een succesvolle en memorabele huwelijksdag.
Misschien heeft u al veel georganiseerd, maar wie weet vindt u nog nuttige informatie.
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bepaal de trouwdatum. Denk hierbij aan o.a. verjaardagen van vrienden en familie, vakanties en feestdagen.
Kies een ceremoniemeester. Als u onbezorgd wilt genieten, is dat geen overbodige luxe.
Waar wilt u trouwen?
Gaat u voor een prachtige buitenbruiloft, een spetterend (thema)feest of traditionele huwelijksdag?
Maak een voorlopig budget. Som de verwachte kosten bij elkaar op en reserveer daarboven
10% voor onvoorziene uitgaven.
Reserveer een bruidssuite voor uw huwelijksnacht.
Bespreek uw huwelijksreis. Gaat u voor een stedentrip naar een wereldstad of een lange zonvakantie
op een prachtig eiland?
Informeer uw werkgever met het oog op vrije dagen.
Neem het budget nog eens rustig door en pas het indien nodig aan.

12 tot 6 maanden voor de grote dag
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserveer een datum en tijdstip voor de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis of op locatie. Vraag bij de
gemeente ook welke documenten u nodig heeft om in ondertrouw te gaan. De prijs verschilt per gemeente en per
dag, dus informeer ook naar de kosten.
Trouwt u ook in de kerk? Maak een afspraak met de dominee of de pastoor om de huwelijksvoltrekking te bespreken.
Selecteer een geschikte locatie voor uw huwelijksfeest. Wij bevelen u van harte Theaterhotel Almelo aan!
Voor welke muzikale invulling kiest u? Wordt het een discjockey of een band? Vanuit passie, expertise en ervaring
kunnen wij u hierin adviseren.
Reserveer uw vervoer. Gaat u voor een trouwauto, koets of limousine?
Kies een fotograaf en videograaf.
Stel een gastenlijst samen van uw familie en vrienden.
Denk ook alvast na over een geschenkenlijst.

6 weken voor de grote dag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestel het bruidsboeket en de corsages.
Koop een gasten- of receptieboek. Wilt u liever iets anders? Wij adviseren u graag.
Noteer ontvangen reacties en cadeaus op uw verzonden uitnodiging.
Reserveer een kamer voor gasten die van ver komen, al dan niet op uw kosten.
Stel de bruidsstoet samen.
Hoe worden de trouwringen op het stadhuis aangeboden?
Bepaal de lingerie.
Maak een afspraak met de kapper en/of schoonheidsspecialist.
Laat de bruidegom nogmaals zijn kostuum aanpassen.
Indien u op huwelijksreis gaat, is het raadzaam alles nog eens door te nemen en een meeneemlijstje op te stellen.
Neem zaken door met uw verzekeringsadviseur. Na het huwelijk zullen er enkele dingen veranderen.
Bestel de bruidstaart en een presentje voor uw gasten.
Vergeet niet dat u minstens twee weken voor de trouwdag in ondertrouw gaan.
Neem met de ambtenaar van de burgerlijke stand de ceremonie door.
Maak een tafelschikking voor het diner en de feestavond.

4 weken voor de grote dag
•
•
•
•
•

Laat de bruid nogmaals de trouwjurk passen.
Zijn alle bruidsaccessoires compleet? Denk hierbij aan schoenen, hoed, handschoenen, tasje, sieraden etc.
De bruidegom moet naar de kapper.
Pak uw koffers alvast in voor de huwelijksreis.
Pak de checklist en ga na of u echt niet iets vergeten hebt.

2 weken voor de grote dag
•
•
•
•
•

Geef het verwachte aantal gasten door.
Bereid een speech voor.
De bruid maakt een afspraak voor een manicure.
Pas op voor het vrijgezellenfeest!
Neem het financiële plaatje nogmaals door.

6 maanden voor de grote dag

1 week voor de grote dag

•

•
•
•

•

De bruid gaat op zoek naar de bruidsjurk die haar hart sneller laat kloppen.
Houd hierbij rekening met (soms lange) levertijden.
Ook de bruidegom gaat op zoek naar zijn kleding voor de grote dag.
Let op: het moet natuurlijk wel passen bij de bruidsjurk.

Controleer ALLES: fotograaf - vervoersbedrijf - bloemist - banketbakker - zaalverhuurder - musici - kerk etc.
Neem met de ceremoniemeester alles nogmaals door.
Pas nogmaals de bruidsjurk en het kostuum.

1 dag voor de grote dag
4 maanden voor de grote dag
•
•
•

Zijn er bruidskinderen? Zo ja, wie bepaalt en betaalt hun kleding?
Er is nog tijd voor het nemen van dansles.
De geschenkenlijst moet definitief worden opgesteld. Wilt u cadeaus of liever geld?

•
•
•
•

Geef alvast geld aan de ceremoniemeester voor contante uitgaven, zoals voor de muziek, fooi etc.
Leg kleingeld klaar voor de collectezak in de kerk.
Pak reservespulletjes in een tasje, zoals panty’s, aspirine, make-up, parfum en dergelijke.
Leg de ringen klaar.

3 maanden voor de grote dag

De grote dag

•
•
•
•
•
•
•

•

Maak de definitieve gastenlijst. Kijk hierbij ook naar de receptie en het feest.
Laat u adviseren over de menukeuze voor het huwelijksdiner.
Ontwerp en bestel het huwelijksdrukwerk. Denk hierbij o.a. aan uitnodigingen, menukaarten en bedankjes.
Organiseer het feest tot in details en leg alles vast in een draaiboek.
Denk na over het bruidsboeket en laat u adviseren.
Bespreek de kerkelijk huwelijksvoltrekking met de dominee of pastoor.
Maak een afspraak met de notaris, indien u huwelijksvoorwaarden wilt vastleggen.

2 maanden voor de grote dag
•
•
•
•
•

Kies de trouwringen.
Denk ook aan een persoonlijk cadeau voor uw aanstaande.
Zijn de paspoorten of ID-kaarten nog geldig?
Verstuur de uitnodigingen. Het is handig om te werken met antwoordkaarten. Zo weet u hoeveel mensen komen.
Vergeet niet een routebeschrijving toe te voegen aan uw uitnodiging.

Genieten!

