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RADION.AMSTERDAM
RADION is gevestigd in het voormalig tandheelkundig
centrum ACTA, nu beter bekend als broedplaats ACTA.
Een culturele vrijhaven waar we constant op zoek zijn
naar de grenzen en raakvlakken van experimentele
en reeds gevestigde projecten en waar tegenstellingen
elkaar aantrekken. Op die manier ontstaat een
toegankelijk programma dat balanceert op de
rafelranden van verschillende culturele disciplines.
RADION is een multidisciplinair cultureel platform
met restaurant, expositieruimte, filmzaal en nachtclub.
Ons programma loopt uiteen van culturele programmering,
workshops en vooruitstrevende club avonden.
Het RADION gebouw bestaat uit verschillende ruimtes
die je zowel samen als afzonderlijk goed kunt inzetten
voor het perfecte event. De uitstraling van RADION
is rauw, industrieel maar heel huiselijk, je voelt je bij
ons meteen thuis.

RADION.AMSTERDAM

RUIMTES

RADION heeft een capaciteit van 1600 m2, verdeeld over
vijf flexibele ruimtes en twee terrassen. Elke ruimte
heeft zijn unieke sfeer en kan worden gepersonaliseerd
en aangepast aan elke behoefte. Het gebouw bevat veel
entrees en de ruimtes zijn vloeiend met elkaar verbonden,
waardoor een flexibele logistiek mogelijk is. Het gebouw
leent zich voor zowel kleine, middel en grote producties.
RADION heeft een team dat u graag verder helpt bij
het creëren van de juiste sfeer voor elke event.
De expertise van RADION is licht en geluid, met eindeloze
mogelijkheden. Omdat RADION beschikt over een café is
inhouse catering één van de vele extra’s die mogelijk zijn.

Grote Zaal

Bovenkamer

Benedenkamer

Corridor

Cafe/Restaurant

Expo

DE GROTE ZAAL
Dit is de voornaamste en grootste clubzaal voor gemiddeld
700 staande gasten. Maar door de aanwezige faciliteiten
is deze ruimte geschikt voor alle evenementen, zoals
symposia, een bedrijfsfeest of een cabaretvoorstelling,
met 250 zitplekken.
Faciliteiten: U
 itgebreid licht- en geluidsinfrastuctuur
Projectie(scherm)
Twee niveaus
Bar
Podium
DJ Booth
Oppervlakte: 220 m2
Capaciteit: 7
 00 staand
235 zittend

DE BOVENKAMER
Door de college-opstelling perfect voor theatervoorstellingen, lezingen, filmvertoningen of presentaties.
In een vorig leven was de Bovenkamer een collegezaal
en dat zie je meteen terug aan de verschillende niveaus.
Deze ruimte is zeer geschikt voor bijeenkomsten in
theateropstelling. Een productie in de Bovenkamer heeft
een intiem karakter.
Faciliteiten: Uitgebreid licht- en geluidsinfrastuctuur
Projectie(scherm)
Trapniveaus
Bar (in aangrenzende gang)
DJ Booth
Oppervlakte: 150 m2
Capaciteit: 300 staand
115 zittend

DE BENEDENKAMER
De oude rokersruimte van RADION is in 2020 omgetoverd
tot een extra intieme clubruimte met DJ Booth en
indrukwekkende lichtinstallatie. Ook deze ruimte heeft
enkele trap niveaus om op te dansen of zitten.
Faciliteiten: Uitgebreid licht- en geluidsinfrastuctuur
Trapniveaus
DJ Booth
Oppervlakte: 70 m2
Capaciteit: 80 staand

CORRIDOR
TOILETS

CAFE
Het RADION Café is een echte ontmoetingsplek voor
de buurt, atelierhouders, clubbezoekers en studenten uit
het ACTA complex. Sinds 2021 heeft RADION de stap
gemaakt naar een 100% vegan menu, om duurzaamheid
voorop te stellen. Ons RADION Café biedt plek aan 150
gasten, met tafels en gezellige lounge hoekjes. Aangrenzend
bevindt zich ook een heerlijke buitenterras. Deze ruimte
is ook beschikbaar voor besloten evenementen.
Faciliteiten: Uitgebreid licht- en geluidsinfrastuctuur
Bar en keuken
Verhoogd niveau
DJ Booth
Oppervlakte: 120 m2
Capaciteit: 300 staand
150 zittend

DE EXPO
Aansluitend op het Café bevindt zich de Expo ruimte.
Het eigen aangrenzende terras, eigen bar en de natuurlijke
lichtinval maken het een fijne plek voor diverse bijeenkomsten, zoals workshops, tentoonstellingen of lezingen.
Naast al die gelegenheden is deze ruimte vooral geschikt
voor allerlei soorten dinners. Heel erg handig want de
Expo heeft een eigen tap en koeling.
Faciliteiten: L
 icht- en geluidsinfrastuctuur
Projectie(scherm)
Bar
Podium
Oppervlakte: 200 m2
Capaciteit: 3
 00 staand
150 zittend

OUTDOOR AREA
Aangrenzend op ons RADION.CAFE bevindt zich
onze grote Outdoor Area met gezellige biertafels
en bankstellen. Het terras is gedeeltelijk overdekt.
Oppervlakte: 120 m2
Capaciteit: 100 zittend

GOOD TO KNOW

TECHNIEK

De Grote Zaal & De Bovenkamer zijn zeer geschikt
voor filmopnames, aangezien beide ruimtes geluidsen lichtdicht zijn. Hiermee kunnen met behulp van
AV-sets de hoge en grote ruimtes worden omgetoverd
tot onherkenbare sets.

Al onze ruimtes beschikken over een eigen licht- en
geluidssysteem. Bij RADION, hechten wij erg veel waarde
aan onze licht- en geluidssystemen. De aanwezige
faciliteiten zorgen ervoor dat op technisch gebied bijna
alles mogelijk is. Een gespecialiseerde technische
inhouse crew zorgt ervoor dat alles op maat gemaakt
of afgesteld kan worden.

Het gebouw heeft voldoende ruimte eromheen, wat
betekent dat er voldoende parkeerplaatsen zijn
voor de crew en de cast, evenals ruimtes voor een
verlichtingstruck en crew-catering.
De Expo & De Backstage kunnen worden gebruikt als
haar-, make-up- en kleedkamers, en voor crewcatering
en als rustruimte voor crew en cast. Dit maakt RADION
een uitermate geschikte en handige locatie voor je
volgende opname!

Gedetallieerd stuk over onze geluidsinstallatie
in De Grote Zall: klik hier

RADION.CONTACT
RADION.AMSTERDAM
Louwesweg 1
1066 EA Amsterdam
Café: +31 20 308 01 51
Kantoor: +31 20 452 47 09
info@radionamsterdam.nl
Website: radion.amsterdam
Instagram: @radionamsterdam
Facebook: @radionamsterdam
Soundcloud: radionamsterdam

