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RADION
RADION is sinds 2014 gevestigd in het voormalig
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
in Amsterdam Nieuw-West, gelegen vlak bij de A10 en
metrostation Henk Sneevlietweg. Het oude ACTA is door
RADION getransformeerd tot een creatief cultureel podium met een breed spectrum aan evenementen en verhuurmogelijkheden.
De oude collegezalen en aangrenzende ruimtes bieden nu
plaats voor een bruisend café-restaurant, expo en twee
clubzalen. Deze ruimtes kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden zoals seminars, exposities, presentaties, werksessies, lunch, diner en clubnachten. Met
een totale capaciteit van 1600 personen is RADION een
unieke locatie die inzetbaar is voor elk soort evenement.

ZALEN OVERZICHT RADION
RADION ZAAL
split level | geluidsdicht | verduisterd
220m2 | 600 staand | 235 zittend
DE BOVENKAMER
oude collegezaal | geluidsdicht | verduisterd
150m2 | 300 staand | 115 zittend
DE EXPO
daglicht | achter terras | 200m2 | 300 staand | 150 zittend
CAFE-RESTAURANT
zonnig voorterras | 120m2 | 300 staand | 150 zittend
FOYER
ingangs- en ontvangstruimte | garderobe | bar
80m2 | 80 staand
CORRIDOR
naastgelegen aan café-restaurant
70m2 | 80 staand

CONGRESSEN & CONFERENTIES
In diverse opstellingen kan de RADION zaal,
Bovenkamer en Expo gebruikt worden voor o.a.
congressen en conferenties. De directe verbinding met
het café-restaurant, maar ook de eigen ingang via de
foyer, zorgen voor een flexibele logistiek. De aanwezige
verlichting kan naar wens worden ingesteld om de gewenste sfeer te creëren.

FILMOPNAMES
De RADION zaal en de Bovenkamer zijn zeer geschikt voor
filmopnames. Beide zalen zijn namelijk geluidsdicht en
zonder daglicht. De hoge en ruime zalen zijn onherkenbaar te transformeren tot iedere gewenste set. Er is een
complete AV-set aanwezig en omliggend aan het pand is
er voldoende ruimte voor logistiek van diverse faciliteiten
zoals een lichtwagen of crewcatering. In combinatie met
de Expo als uitvalsbasis voor kleedruimten, haar- en
make-up, crewcatering en verblijfsruimte voor figuranten
maakt dit een uitermate geschikte locatie voor filmopnames.

BEURZEN, WORKSHOPS & PRESENTATIES
RADION is zeer geschikt voor beurzen, workshops en
presentaties. Er kan gebruik gemaakt worden van het
gehele pand of alleen de Expo, indien het een kleiner
evenement betreft. Werksessies van Tele2 of de Gemeente
Amsterdam, een vintage markt of een platenbeurs zijn
u al met veel succes voor geweest.

FEESTEN

DINERS
Een diner verzorgen in geheel eigen ambiance?
Graag denken we mee met onze chef en horeca team om
samen een onvergetelijk smakelijk diner te organiseren.

Omdat de RADION zaal en de Bovenkamer in het weekend
gebruikt worden als club, is een feest organiseren geen
probleem bij RADION. Beide zalen zijn volledig ingericht
voor een goed feest en dankzij de 24-uursvergunning
kan er op ieder gewenst tijdstip gebruik gemaakt worden
van de zalen en hun faciliteiten. Voor kleinere partijen kan
uitgeweken worden naar de Expo of de Corridor onder
de RADION zaal. Of u opzoek bent voor een feest van 25
of 1600 personen, bij RADION bent u aan het juiste adres.

RADION ZAAL
Op twee verschillende niveaus binnen deze ruimte is
de RADION zaal de grootste zaal in het pand.
De geluidsdichte en verduisterde zaal heeft een vast
podium, bar faciliteiten, front of house en (verwijderbare)
DJ booth. De ruimte beschikt over professioneel licht,
geluid en diverse AV mogelijkheden. De split level ruimte
is flexibel in te zetten voor bijvoorbeeld plenaire sessies en
borrel mogelijkheden bij de bar op het bovendek.

SPECIFICATIES
Vloeroppervlak: 220m2
Bovendek: 90m2
Benedendek: 105m2
Podium: 25m2
Zittend: 235 personen
Staand: 600 personen

SPECIFICATIES
Verdieping: 2 & 3
Vloeroppervlak: 150m2
Vlakke vloer: 50m2
Trap: 100 m2
Zittend: 115 personen
Staand: 300 personen

DE BOVENKAMER
In deze karakteristieke oud-collegezaal is het oude ACTA
nog goed zichtbaar. Op de tribune waar voorheen de
stoelen en banken stonden is er nu ruimte voor andere
activiteiten. Doordat deze trappen nog steeds aanwezig
zijn heeft deze zaal een natuurlijk intiem karakter en kan
deze gebruikt worden voor onder andere film vertoningen,
theater, sprekers, presentaties en uiteraard feesten.

DE EXPO
Deze lichte ruimte beschikt over grote ramen en kan op
verschillende manieren ingedeeld worden door ons gordijnsysteem waardoor de zaal zelfs bij kleine eventmenten
knus aanvoelt. De ruimte is dan ook voor bijna elk soort
evenement inzetbaar, zoals de naam al doet vermoeden
exposities maar ook diners, werksessies, presentaties,
markten, jubilea of een klein feestje. De Expo is ook goed
toegankelijk voor mindervalide gasten en beschikt over een
toilet voor mindervaliden.
Het achterterras is uitermate geschikt om in de zomermaanden te betrekken voor een borrel of barbecue. Het
achterterras kan als privé ingang dienen tot de Expo.

SPECIFICATIES
Begane grond
Vlakke vloer met pilaren
Vloeroppervlak: 200 m2
Zittend: 150 personen
Staand: 300 personen

SPECIFICATIES
Begane grond
Vlakke vloer met verhoging
Vloeroppervlak: 120m2
Zittend: 150 personen
Staand: 300 personen

CAFE-RESTAURANT
Ons café-restaurant is 7 dagen per week geopend.
Met een gevarieerde menukaart, een ruim aanbod van
dranken en meer dan 30 speciaalbieren is het een
bijzondere plek in Amsterdam Nieuw-West. Deze ruimte
is geschikt om in zijn geheel af te huren bij grotere
evenementen. Tijdens reguliere openingstijden is het
café-restaurant te gebruiken voor kleine vergaderingen
aan onze grote tafel, een lunch of groepsdiner, borrels of
de viering van een jubileum. Op het zonnige terras is het
zomers heerlijk vertoeven.

DE FOYER
Gesitueerd tussen de RADION zaal en de Bovenkamer
ligt De Foyer. De ruimte kan als ontvangstruimte gebruikt
worden, meestal in combinatie met bovengenoemde
ruimten. De ruimte kan ook los gebruikt worden voor
bijvoorbeeld mini-exposities of pop-up markten.
SPECIFICATIES
2e etage
Vloeroppervlak: 80m2
Staand: 80 personen

DE CORRIDOR
In de krochten van RADION bevind zich De Corridor.
Onder het podium van de RADION zaal bevind zich nog
een kleine ruimte met scheidingswanden waar kleine
intieme feestjes gegeven kunnen worden of bijvoorbeeld
een mini-theater of bioscoop opgezet kan worden. Met de
mogelijkheid om zowel via het café-restaurant als via een
eigen ingang binnen te komen is dit één van de best
bewaarde geheimen van RADION.
SPECIFICATIES
Begane grond
Vloeroppervlak: 70m2
Staand: 80 personen

BEREIKBAARHEID
RADION is op veel verschillende manieren uitstekend te
bereiken.
TWEEWIELERS
Kom je met de fiets, scooter of motor? Er is voldoende
gelegenheid om je tweewieler te parkeren op het terrein
bij RADION.
OPENBAAR VERVOER
Metrostation Henk Sneevlietweg met metrolijn 50 is op 10
minuten loopafstand gesitueerd van RADION.
Tramlijn 2 en buslijnen 18 / 195 / 247 / 758 N95 stoppen
direct voor de deur van RADION bij halte “Louwesweg”.
AUTO
RADION is met de auto prima te bereiken. Vanaf de ring
A10 afslag S107 is RADION binnen 5 minuten bereikbaar.
PARKEERGELEGENHEID
RADION beschikt over eigen (beperkte) parkeer
gelegenheid. Kosten: €1,50 p/u, na 24 uur €3,- p/u.
Naast voordelige uitrijkaarten kunnen er plekken worden
gereserveerd. Mocht deze onverhoopt onvoldoende
capaciteit bieden dan bieden de Aletta Jacobslaan en
Henri Dunantstraat een (betaald) alternatief op slechts
5 minuten loop afstand.
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