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EN TOEN WAS ER LICHT….
De Lichtfabriek is ooit gestart als elektriciteitscentrale die Haarlemmers voorzag van o.a. licht. Letterlijk een bron van
energie. Met de komst van aardgas in de jaren ’60 van de 20ste eeuw sloot De Lichtfabriek haar deuren en werd een deel
gesloopt. Gelukkig bleven enkele ruimtes van het enorme complex gespaard: De Turbinehal, het Oliehuis en het Ketelhuis
(voorheen het Energiehuis). De connectie met toen is vandaag de dag nog steeds duidelijk voelbaar in iedere ruimte; in
vorm, in karakter en in energie. Ontdek hoe wij door de eeuwen heen energie steeds opnieuw hebben uitgevonden.

Met de uitvinding van de gloeilamp door Edison in 1879
kwam er een revolutie op gang; elektriciteit deed zijn
intrede. Ook in Nederland werden eind 19de eeuw de
eerste elektriciteitscentrales gebouwd. Om haar inwoners
goed te kunnen verzorgen kon Haarlem natuurlijk niet
achterblijven. Daarom begon Haarlem in 1896 het de bouw
van haar eigen centrale: De Lichtfabriek.
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Na de opening in 1902 zorgde De Lichtfabriek niet alleen
voor energie in Haarlem, maar creëerde de fabriek ook
werkplekken en ontstonden er nieuwe woningen in de
buurt voor het personeel. Haarlem zat nooit meer zonder
verlichte straten en de fabriek bloeide op. Rond 1960 werd
aardgas ontdekt dit betekende helaas het einde voor De
Lichtfabriek als elektriciteitscentrale.

De eeuwwisseling luidde een nieuwe periode voor de Lichtfabriek in; de voormalige elektriciteitscentrale krijgt een
uitgebreide make-over. Het resultaat; een nieuwe Haarlemse evenementenlocatie. Per 1 juli 2018 staat Haarlemmer
Stroom Events aan het roer van de Lichtfabriek. Zij kozen voor een mooie balans tussen zakelijke en culturele
evenementen. De Lichtfabriek anno nu is de plek voor congressen, bedrijfspresentaties, beurzen, personeelsfeesten,
vergaderingen, festivals, exposities, voorstellingen en televisieopnames.
Daarnaast ontwikkelt de nieuwe Lichtfabriek verrassende eigen producties, Bovendien organiseert de nieuwe
Lichtfabriek op unieke wijze verschillende privé evenementen; van babyshower tot verjaardag en van bruiloft tot
uitvaart. De Lichtfabriek regelt het; van ceremonie tot borrel en van diner tot feest.
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DE LICHTFABRIEK
PLEK VAN ENERGIE & INSPIRATIE
De Lichtfabriek bestaat uit meerdere gebouwen en heeft een interessante geschiedenis. De grootste ruimtes zijn:
De Turbinehal, Het Oliehuis en Het Ketelhuis. Daarnaast zijn er: De Accukamer, De Machinekamer en De Ampère Studio.
Al deze gebouwen bij elkaar vormen De Lichtfabriek.
De Lichtfabriek was tijdens de opening begin 20ste eeuw de energiebron van Haarlem. Nu, ruim een eeuw later, geven
we nieuwe draai aan dit begrip. De Lichtfabriek anno nu is een plek van frisse energie waar mensen samen komen om
anderen te inspireren of om geïnspireerd te worden. Waar ideeën ontstaan, waar samenwerkingen beginnen en waar
geproost wordt.

WAAROM KIES JE VOOR ONS?
• Onze faciliteiten en services zijn schaalbaar voor ieder budget.
• Onze evenementenruimtes zijn geschikt voor ieder type event.
• Onze ruimtes hebben een capaciteit tot 1500 personen.
• Ons enthousiaste team verrast en denkt mee op alle vlakken.
• Onze locatie is perfect bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.
• Onze 250 gratis onbewaakte parkeerplekken zijn pal voor de deur.
• Onze multifunctionele ruimtes richten we volledig op maat voor je in.
• Onze ligging en industriële look & feel bieden ruimte voor out of the box events.
EN…
Zijn wij het betaalbare alternatief voor Amsterdam voor groot- en kleinschalige evenementen; rauw, schaalbaar en
van alle gemakken voorzien. Organiseren wij zakelijke, culturele en privé evenementen; een unieke combinatie die de
veelzijdigheid van De Lichtfabriek en ons team toont.

KORTOM:
De Lichtfabriek verrast en inspireert, heeft een ideale ligging, meer dan genoeg ruimte en is betaalbaar en volledig in
te richten op jullie wensen.

ERVAAR ONZE EVENEMENTENRUIMTES
Onze evenementenruimtes hebben allemaal een industriële look & feel met een moderne touch. Stoer en stijlvol, robuust
en inspirerend, trendy en zakelijk; welk gevoel je evenement ook moet uitstralen wij hebben de ruimtes en middelen om
het waar te maken. Ontdek de unieke karakters van de ruimtes waaruit je kunt kiezen.
Onze evenementenruimtes op de begane grond hebben een totale oppervlakte van 1200m2 waarin maximaal 1500 man
past. De ruimtes op de eerste verdieping zijn bij elkaar goed voor 200m2.
Meer weten? Kom langs en bekijk de ruimte in het echt. Bel of mail ons team voor een afspraak T 023 - 30 30 500
of E info@lichtfabriek.nl.
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Begane grond / Ground ﬂoor

CAPACITEITEN OVERZICHT

ENTREE

KETEL
HUIS

Evenementenruimte

Theater

Receptie/Feest

Diner

LxBxH

M2

Turbinehal

140 - 600

300 - 900

120 - 380

L 36,2m x B 17,75m x H 10m

650 m2

Oliehuis

50 - 140

150 - 400

50 - 170

L 22,85m x B 15m x H 15m

350 m2

Ketelhuis

10 - 120

75 - 210

20 - 58

L 12,5m x B 12,7m x H 15m

144 m2

Ketelhuis Vide

30 - 90

30 - 90

20 - 48

L 12,65 x B 8,5m x H 11,7m

108 m2

Accukamer

10 - 80

25 - 75

10 - 36

L 14,3m x B 6,05m x H 2,63m

87 m2

Machinekamer

5 - 25

nvt

4 - 12

L 7,5m x B 5,25m x H 3,2m

Begane
grond / Ground ﬂoor
30
m2

Ampère Studio

20 - 80

nvt

10 - 36

L 15m x B 6m x H 2,6m

90 m2

Combinatie 1: TH-OH-AK+KH

140 - 600

500 - 1500

120 - 380

nvt

1200 m2

Combinatie 2: TH-OH-AK

140 - 600

500 - 1500

120 - 380

nvt

1060 m2

Combinatie 3: OH-AK-KH

50 - 140

200 - 595

50 - 170

nvt

560 m2

Combinatie 4: OH-AK

50 - 140

125 - 475

50 - 170

nvt

415 m2

Combinatie 5: KH + AK

10 - 90

10 - 290

20 - 142

nvt

216 m2

PLATTEGROND
LICHTFABRIEK

MACHIN
KAMER

ACCUKAMER

BINNEN
TUIN

BACK
STAGE

OLIEHUIS

ENTREE
GARDE
ROBE

KLEED
KAMER

MACHINE
KAMER

ENTREE

KETEL
TURBINEHAL
HUIS
KEUKEN

KETELHUIS
VIDE

AMPÈRE STUDIO

ACCUKAMER

Begane grond
ENTREE
VOLT-VIDE

BINNEN
TUIN

OLIEHUIS

ENTREE
GARDE
ROBE

BACK
STAGE

KLEED
KAMER

TURBINEHAL
KEUKEN

Eerste etage
ENTREE
VOLT-VIDE

8

9

PLEK VAN
ENERGIE &
INSPIRATIE

10

11

IMPRESSIE

SPECIFICATIES
INDUSTRIËLE LOOK & FEEL
De ruimte heeft een uniek karakter.
Stoer en tijdloos.
PERFECT VOOR
Congressen, bedrijfspresentaties,
productlanceringen, personeelsfeesten.
HANDIGE LIGGING
De ruimte is makkelijk te bereiken met
het OV en de auto.
250 PARKEERPLEKKEN
Er zijn 250 gratis onbewaakte
parkeerplekken voor de deur.

OPPERVLAKTE
650m2

CAPACITEIT
140 - 900 personen

AFMETINGEN
L 36,2m x B 17,75 x H 10m

VASTE LICHT- EN GELUIDSSET:
De ruimte is standaard uitgerust met
een vaste licht- en geluidsset.
STABIELE WIFI
De ruimte heeft supersnelle en stabiele wifi
dankzij ons glasvezelnetwerk.

DE TURBINEHAL
De Turbinehal ruimte leent zich goed voor grootschalige
evenementen. Denk aan beurzen, productlanceringen
of personeelsfeesten, maar wij hebben hier ook diners,
tv-opnames, modeshows en theatervoorstellingen
georganiseerd. De ruimte heeft een hoogte van 10 meter,
daarom is het geen probleem om hier een tribune of
podium te plaatsen. De Turbinehal bevindt zich op de
begane grond. Met de juiste decoratie en belichting
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geven wij de ruimte de uitstraling en sfeer die past bij
jullie evenement. Heb je behoefte aan meerdere ruimtes,
bijvoorbeeld een foyer, een garderobe en een zaal waar
het event plaatsvindt?

GROOTSTE RUIMTE
De Turbinehal is onze grootste
evenementenruimte.
HOOG PLAFOND
De hoogte is 10 meter.
Plek genoeg voor creatieve decoratie.

Je kunt de Turbinehal ook combineren met het Oliehuis,
de Accukamer en het Ketelhuis. Bekijk de grootste
combinatie of de kleinere optie op onze website.
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IMPRESSIE

SPECIFICATIES
INDUSTRIËLE LOOK & FEEL
De ruimte heeft een uniek karakter.
Stoer en tijdloos.
PERFECT VOOR
Seminars, bedrijfspresentaties,
productlanceringen, personeelsfeesten,
theatervoorstellingen, bruiloften.
HANDIGE LIGGING
De ruimte is makkelijk te bereiken met
het OV en de auto.
250 PARKEERPLEKKEN
Er zijn 250 gratis onbewaakte
parkeerplekken voor de deur.

OPPERVLAKTE
350m2

CAPACITEIT
50 - 400 personen

AFMETINGEN
L 22,85m x B 15m x H 15m

STABIELE WIFI
De ruimte heeft supersnelle en stabiele wifi
dankzij ons glasvezelnetwerk.

HET OLIEHUIS
Het Oliehuis beschikt over een grote bar, een eigen
entree, toiletgroep en een eigen tuin. De tuin is groot
genoeg om als extra ruimte in te richten. De look & feel
van zowel het Oliehuis als de tuin stemmen we volledig
af op jullie wensen. Het Oliehuis en de tuin bevinden zich
op de begane grond.
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VASTE LICHT- EN GELUIDSSET:
De ruimte is standaard uitgerust met
een vaste licht- en geluidsset.

Heb je behoefte aan meerdere ruimtes, bijvoorbeeld
een foyer, een garderobe en een zaal waar het event
plaatsvindt? Je kunt het Oliehuis ook combineren met de
Accukamer en het Ketelhuis. Bekijk de combinaties op
onze website: Oliehuis, Accukamer & Ketelhuis, Oliehuis
& Accukamer.

EIGEN TUIN
Het Oliehuis heeft een aangrenzende tuin.
HOOG PLAFOND
De hoogte is 15 meter.
Plek genoeg voor creatieve decoratie.
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IMPRESSIE

SPECIFICATIES
INDUSTRIËLE LOOK & FEEL
De ruimte heeft een uniek karakter.
Stoer en tijdloos.
PERFECT VOOR
Personeelsfeesten, recepties, bruiloften,
privéaangelegenheden.
HANDIGE LIGGING
De ruimte is makkelijk te bereiken met
het OV en de auto.
250 PARKEERPLEKKEN
Er zijn 250 gratis onbewaakte
parkeerplekken voor de deur.

OPPERVLAKTE
144m2

CAPACITEIT
10 - 210 personen

AFMETINGEN
L 12,5m x B 12,7m x H 15m

VASTE LICHT- EN GELUIDSSET:
De ruimte is standaard uitgerust met
een vaste licht- en geluidsset.
STABIELE WIFI
De ruimte heeft supersnelle en stabiele wifi
dankzij ons glasvezelnetwerk.

HET KETELHUIS
Het Ketelhuis heeft een bar, een eigen entree, een eigen
toiletgroep, een garderobe en een vide. De begane
grond van het Ketelhuis is perfect voor een feest,
diner, voorstelling of als borrelruimte. De vide zet je in
als break-outruimte. De intieme setting is ideaal voor
groepen tot zo’n 200 man. Momenteel zit ons pop-up
café Krachtstroom in het Ketelhuis. Dit stijlvolle café kun
je uiteraard ook huren. De combinatie Ketelhuis en vide
leent zich goed voor vergaderingen of
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APARTE VIDE
Het Ketelhuis beschikt over een vide.
bedrijfspresentaties die boven plaatsvinden in de vide en
een feestelijke afsluiting hebben op de begane grond.
Door het te combineren krijg je een gelaagde ruimte die
extra mogelijkheden biedt. Het is ook mogelijk om alleen
de begane grond van het Ketelhuis te huren. Afhankelijk
van hoe de ruimtes worden ingedeeld past er een
verschillend aantal mensen in. Wij adviseren je graag over
de inrichting, verdeling en decoratie.

HOOG PLAFOND
De hoogte is 15 meter.
Plek genoeg voor creatieve decoratie.
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IMPRESSIE

SPECIFICATIES
INDUSTRIËLE LOOK & FEEL
De ruimte heeft een uniek karakter.
Stoer en tijdloos.
PERFECT VOOR
Bedrijfspresentaties, congressen, diners,
personeelsfeesten, bruiloften.
HANDIGE LIGGING
De ruimte is makkelijk te bereiken met
het OV en de auto.
250 PARKEERPLEKKEN
Er zijn 250 gratis onbewaakte
parkeerplekken voor de deur.

OPPERVLAKTE
108m2

CAPACITEIT
20 - 90 personen

AFMETINGEN
L 12,65m x B 8,5m x H 11,7m

STABIELE WIFI
De ruimte heeft supersnelle en stabiele wifi
dankzij ons glasvezelnetwerk.

DE KETELHUIS VIDE
De Ketelhuis Vide is een apart onderdeel van het Ketelhuis.
Op de begane grond van het Ketelhuis zit momenteel het
pop-up café Krachtstroom. In de vide is standaard een
LED-scherm aanwezig, dit maakt de ruimte ideaal voor
o.a. bedrijfspresentaties.
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Ook kun je hier prima een diner organiseren.
Wil je zowel de vide als de begane grond huren?
Slimme keuze. Door het te combineren krijg je een
gelaagde ruimte die extra mogelijkheden biedt.
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OPPERVLAKTE
30m2

CAPACITEIT
4 - 25 personen

DE MACHINEKAMER
De Machinekamer is perfect voor brainstormsessies,
boardroom meetings of bedrijfspresentaties. Dit komt
door het natuurlijk licht en de rustige en moderne
inrichting. De Machinekamer is standaard uitgerust
met typische vergaderbenodigdheden zoals een
LED-scherm en flip-over.
Ook beschikt deze ruimte over een grote vergadertafel
en comfortabele stoelen. Liever een andere inrichting?
Geen probleem. Wij richten het in zoals jij wilt. De
Machinekamer bevindt zich op de eerste verdieping.

UITGERUST MET
LED-scherm, kabels om een laptop aan te
sluiten, flip-over.
20

AFMETINGEN
L 7,5m x B 5,25m x H 3,2m

INDUSTRIËLE LOOK & FEEL
De ruimte heeft een uniek karakter.
Stoer en tijdloos.
PERFECT VOOR
Bedrijfspresentaties, productlanceringen,
boardroom meetings, trainingen,
brainstormsessies.
HANDIGE LIGGING
De ruimte is makkelijk te bereiken met
het OV en de auto.
250 PARKEERPLEKKEN
Er zijn 250 gratis onbewaakte
parkeerplekken voor de deur.
STABIELE WIFI
De ruimte heeft supersnelle en stabiele wifi
dankzij ons glasvezelnetwerk.

OPPERVLAKTE
90m2

CAPACITEIT
20 - 80 personen

DE AMPÈRE STUDIO
De Ampère Studio is perfect voor vergaderingen,
brainstormsessies, boardroom meetings of bedrijfspresentatie met een grote groep. Dankzij de 2
lichtkoepels bevat de ruimte veel natuurlijk licht.
De Ampère Studio heeft een rustige en moderne
inrichting. Ook is deze ruimte standaard uitgerust
met typische vergaderbenodigdheden zoals een LED
scherm en flip-over. In de Ampère Studio staan een
grote vergadertafel en comfortabele stoelen.
Liever een andere inrichting? Geen probleem. Wij
richten het in zoals jij wilt. De Ampère Studio bevindt
zich op de eerste verdieping.

UITGERUST MET
LED-scherm, kabels om een laptop
aan te sluiten, flip-over.

AFMETINGEN
L 15m x B 6m x H 2,6m

INDUSTRIËLE LOOK & FEEL
De ruimte heeft een uniek karakter.
Stoer en tijdloos.
PERFECT VOOR
Bedrijfspresentaties, congressen,
productlanceringen, boardroom meetings,
trainingen.
HANDIGE LIGGING
De ruimte is makkelijk te bereiken met
het OV en de auto.
250 PARKEERPLEKKEN
Er zijn 250 gratis onbewaakte parkeerplekken
voor de deur.
STABIELE WIFI
De ruimte heeft supersnelle en stabiele wifi
dankzij ons glasvezelnetwerk.
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OPPERVLAKTE
87m2

CAPACITEIT
10 - 80 personen

DE ACCUKAMER
De Accukamer gebruik je als entree, registratie en
garderobe (met of zonder kluisjes) of als foyer voor
het Ketelhuis of het Oliehuis. Deze ruimte is ideaal
als break-out ruimte. Een andere mogelijkheid: richt
de Accukamer in voor een bedrijfspresentaties of
kleinschalige zakelijke event. De Accukamer bevindt
zich op de begane grond.

AFMETINGEN
L 14,3m x B 6,05m x H 2,63m

INDUSTRIËLE LOOK & FEEL
De ruimte heeft een uniek karakter.
Stoer en tijdloos.
PERFECT VOOR
Entree, registratie, garderobe, ruimte voor kluisjes, foyer, break-outruimte, overflow ruimte.
HANDIGE LIGGING
De ruimte is makkelijk te bereiken met
het OV en de auto.
250 PARKEERPLEKKEN
Er zijn 250 gratis onbewaakte
parkeerplekken voor de deur.
STABIELE WIFI
De ruimte heeft supersnelle en
stabiele wifi.
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ONZE FACILITEITEN & SERVICES
Een evenement is een totaalbeleving. Wij snappen dat. Daarom bieden wij een totaalpakket. Zo verzorgen wij naast de
ruimte o.a. ook de catering, techniek, vervoer en hotelovernachtingen. Ontdek de mogelijkheden.

CATERING

TECHNIEK

Wij werken samen met verschillende cateraars. Ieder met
een eigen signatuur. Zo creëert Vineyard Catering classy
high-end diners, tovert Stoop Catering, smaakvolle, nononsense gerechten op tafel en verzorgt Mobile Street
Food heerlijke snelle happen en bites, De Kookvogels
beheren het pop-up café “Krachtstroom” gevestigd in het
Ketelhuis. Zij koken de wereldkeuken; verrassend, gezond
en lekker. Afhankelijk van jullie wensen en budget kijken wij
welke cateraar het beste past.

Onze technisch partner is React Audiovisueel. Keer op keer
weten zij op creatieve wijze een evenement naar een hoger
niveau te brengen door beeld en geluid perfect samen te
laten werken. Dit verhoogt de sfeer en draagt bij aan de
ervaring voor jullie gasten. Op basis van jullie evenement
bespreken wij met React welke beeld/geluid-combinatie
passend en verrassend is.
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