We bring summer
to the city

Felix Pakhuis | Bourla Schouwburg
events@felixpakhuis.nu

events@bourlaschouwburg.nu

Beats, BITES & booze.
Daarvoor kan je komende lente & zomer opnieuw terecht bij Felix Pakhuis
en Bourla Schouwburg. Voor elk type event hebben wij de gepaste setting:
Zomerbar Feliz, De Lichstraat, Salon, Bar Pierre en de grote zaal van Bourla
Schouwburg.
Elk event is uniek en vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. Laat je
alvast inspireren door onze concepten voor een onvergetelijk event op maat.
Weer of geen weer, ons event-team brengt de zomer tot bij jou en jouw
gasten!

Felix

Pierre

Felix Pakhuis - vroeger bekend als Sint Felix
Pakhuis - staat sinds 1858 garant als dé
stapelplaats voor goede basisproducten in
Antwerpen.

Pierre Bruno Bourla is dé meester en architect
van onze Bourla Schouwburg, die sinds 1827
pronkt in Antwerpen centrum

LET US HYPE UP YOUR
SUMMER EVENT

felix pakhuis

BOHEMIAN
LIGHTSTREET
Bohemian, het vrije gevoel dat in de sixties centraal stond, waar alles
mocht en alles kon! De Lichtstraat wordt tot in het kleinste detail
ingericht zodat jij & jouw gasten zich in een geweldig Boho paradijs
bevinden. Denk hierbij aan lichtjes en lampionnetjes, tapijten, poefjes,
grote kussens, houten accenten & veldboeketten om de warme sfeer
van deze stijl te benadrukken.
Om de gezelligheid & het samenzijn extra in de verf te zetten is dit het
perfecte concept om te combineren met onze welgekende sharing
formule. Bij deze formule combineren we gewoon de dingen die we
leuk vinden in het leven: frisse, kleurrijke, smakelijke, pure en verse
ingrediënten/gerechten. Je lacht, je drinkt en je eet.

DREAM LIKE A BOHEMIAN, WORK LIKE A BOSS

CALLE
DEL
GUSTO
(LICHT)STRAAT VAN DE SMAAK
Ontdek Calle Del Gusto of liever ‘de straat van
de smaak’.
We toveren de monumentale Lichtstraat van
Felix Pakhuis om tot een zuiders culinair (dans)
feest.
Denk aan Zuid-Amerikaanse beats, kleurrijke
lampions en unieke sfeerverlichting in
combinatie met een gastronomische keuken
en verfrissende cocktails.
We sturen jouw gasten op ontdekkingstocht
doorheen onze Lichtstraat waar we ze graag
verrassen met tal van verschillende culinaire
gerechten uit diverse wereldhoeken. Onze chefs
denken uiteraard graag met je mee om het
aanbod specifiek voor jouw gasten op maat aan
te passen. Food & fun verzekerd!

DE LANGSTE TAFEL
Als bedenker van de Langste Tafel, pakken we graag uit met deze
succesformule. Afgelopen jaren mochten we tal van verschillende concepten
uitwerken waarbij we één specifiek product in de kijker zetten en iedereen
aan tafel schuift om deze producten te proeven, verwerkt in heerlijke menu’s.
Onze Langste Tafel is daarnaast ook erg populair voor bedrijfsdiners of
een unieke teambuilding. In combinatie met ons populaire foodsharingconcept wordt dit een gemoedelijk en ongedwongen event waarbij jouw
medewerkers of klanten de kans krijgen om elkaar beter te leren kennen in
een unieke setting.
Het is een heel jaar lang zalig vertoeven in onze Lichtstraat. Dankzij
de glazen koepel blijf je steeds gespaard van regenbuien en slechte
weersomstandigheden maar geniet je maximaal van zon-en daglicht.
Naast dit vast concept in de Lichtstraat, organiseren wij ook Langste Tafels
op externe locaties. Van industriële en charmante serres, groene en weidse
velden tot een unieke tafel in het bos. Of misschien wel een ‘secret location’
waar je al een tijdje van droomt? Wij werken graag een exclusieve formule
voor jou uit.

HET LANGSTE WEEKEND
We trekken het concept van de langste tafel door naar weekendedities.
Hier zetten we steeds een seizoensproducten in de kijker. Boek nu jouw
tafel voor een van onderstaande weekends.

ASPERGES
do 9 - ma 13 april

OOSTERSCHELDEKREEFT
do 21 - zo 24 mei

MOSSELEN

AARDBEIEN

do 4 - zo 7 juni

do 25 - zo 28 juni

TOMATEN

APPELEN & PEREN

do 17 - zo 20 september

do 22 - zo 25 oktober

WITLOOF

WILD

do 11 - zo 15 november

do 10 - zo 13 december

SHAKE
STIR

SIP

Onze bartender neemt je graag mee in de wereld van mixing and matching,
met huisgemaakte gin en limoncello. Welke ingrediënten en dranken passen
goed samen? Wat zijn perfecte smaakcombinaties bij zomerse hapjes?
Jouw gasten leren er alles over op deze uitgebreide cocktailworkshop in een
unieke en exclusieve setting op het Eilandje.

SIP ME BABY ONE MORE TIME

(SAVE) THE DATE BEFORE
ENJOY THE SWEET MOMENTS

Met dit concept brengen we
het sweets & treats concept
volledig naar een nieuwe
dimensie. We toveren de
Lichtstraat om tot een
paradijs vol zoetigheden.
Denk aan zachte tinten,
een plafond vol kleuren,
prachtige
wildboeketten,
signature mocktails, cocktails
& een dessertenbuffet waar
iedereen zich door laat
verrassen.
Een unieke namiddag vol
sfeer gegarandeerd!
Nog op zoek naar een geschikte datum voor jouw evenement? We got
you! Niets fijner dan na een leuke, drukke dag te kunnen bekomen.
Daarom presenteren we je The Date Before, verschillende data waarna
er een vrije dag volgt. We lijsten alle day before’s al even op. Snel boeken
is de boodschap!

FANCY CANDY CRUSH

SAVE THE DATE(S)
zondag 12 april 2020
donderdag 30 april 2020
woensdag 20 mei 2020
vrijdag 14 augustus 2020
zaterdag 31 oktober 2020

PARTY TIME!

BAR FELIZ
Vanaf 31 mei ben je opnieuw welkom in onze zomerbar Feliz. Na twee succesvolle
edities breiden we er dit jaar opnieuw een vervolg aan. We brengen de zuiderse
sferen naar het Eilandje en zorgen voor een zalige zomer.
Bar Feliz is een zomerbar met heel wat mogelijkheden. Zo presenteren we u Feliz
del Mar, een trendy afterwork-concept waarbij overheerlijke zeevruchten de show
stelen. Denk aan kraakverse gamba’s, langoustines, garnalen, heerlijke mosselen,
kokkels en kreeft. In combinatie met een verfrissende cocktail of een glas bubbels
zal dit ongetwijfeld een zomerhit worden voor jou en jouw collega’s.
Zin om nadien een dansje te placeren met de ondergaande zon op de
achtergrond? We bieden tal van formules aan zodat jij jouw medewerkers en/of
klanten eens goed kan verwennen. Dankzij onze zomerse homemade cocktails,
onze resident DJ’s en fingerfood, zorgen wij ervoor dat jouw gasten snel ‘in the
mood’ komen om de dansbenen te strekken.

SUMMER IN THE CITY

bourla schouwburg

Every summerevent
has its own story

BRUNCH
ON THE
WILD SIDE
Breng jouw gasten naar hogere sferen
met dit next level brunch concept in
de adembenemende Foyer van Bourla
Schouwburg.
Jouw gasten worden ontvangen met een
‘smoking hot’ cocktail en schuiven daarna
de benen onder tafel voor een uitgebreide
brunch, on the wild side.
Een assortiment van hippe, dagverse en
huisgemaakte gerechten in combinatie
met een rijkelijk buffet aan sweets & treats.
Onze DJ zorgt tijdens de brunch voor
zachte beats en zorgt voor een
onvergetelijke afterparty tot in de vroege
avond.

BRUNCH IS BEST SERVED IN THE WILD.

Feestfoto Tipsy Tucan

A TASTE
OF JAZZ
Ontdek de Foyer van de Bourla Schouwburg in een intieme, schemerige
setting net zoals de jazzclubs in het hart van Harlem en Parijs. Kom
genieten van livejazz op z’n best in combinatie met verfijnde gerechten,
verfrissende cocktails, aangepaste wijnen en goed gezelschap.
Van walking dinner tot een zittend dinner, er zijn tal van mogelijkheden
om jouw gasten een top-avond te bezorgen.
Om het met de woorden van Frank Zappa te zeggen: ‘Jazz is not dead,
it just smells funny’. And yes, it will smell even better with our food!

JAZZ IS NOT DEAD, IT JUST SMELLS FUNNY

FOYER
MASQUÉ
Dat het een mysterieuze avond zal worden, staat vast.
Dat het een ‘shady night’ in een prachtige setting
wordt, maakt het nog beter.
De dresscode spreekt voor zich. Iedereen draagt een
masker op dit high-end event, wij zorgen voor de
rest. We verwennen jouw gasten met een sensueel
en luxueus onthaal, flying dinner en heus dansfeest.
Dat alles aangevuld met heel wat verschillende live
acts.
Jouw gasten zullen ongetwijfeld onder de indruk zijn
van dit gemaskerd bal.

THE LESS YOU REVEAL,
THE MORE THEY WONDER

ORKEST
D’ANVERS
Op zoek naar een ludiek teambuildingevent? Wij geven in onze Foyer de
kans om voor één dag jullie eigen orkest samen te stellen en een company
song uit te brengen. Onder begeleiding van professionele muzikanten
worden jullie volledig klaargestoomd tot een volwaardige band.
Ervaring bij het bespelen van muziekinstrumenten is geen vereiste.
Iedereen wordt tijdens de workshop een echte muzikant.
Onze chefs voorzien als perfecte pauze een heerlijk buffet voor jouw gasten
waar er voor ieder wat wils is. De avond sluiten we af met een gezellige
drink waar er nog nagepraat kan worden over wie de meest (of misschien
ook wel minst) muzikale collega was.

THEATER
IN DE STAD
Een unieke vip-ervaring voor jou en jouw gasten? Dan hebben
wij de ideale formule klaar voor jullie! We ontvangen jou en
jouw gasten graag in de Foyer met een aperitief. Ons eventteam verzorgt aansluitend een walking-dinner formule op
maat.
Geniet daarna van een voorstelling in de spectaculaire
theaterzaal van de Bourla Schouwburg. Tijdens de pauze
voorzien we nog een hapje en een drankje. Na de voorstelling
kan je met jouw gasten nog even napraten in de Foyer. Het
belooft een unieke en imposante avond te worden die zowel
jij als je gasten niet snel zullen vergeten.

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

5 TIPS
VOOR EEN GESLAAGD
BEDRIJFSEVENT
1. DE JUISTE LOCATIE
De perfecte locatie kiezen is misschien wel de belangrijkste stap.
De locatie bepaalt namelijk de sfeer van heel uw evenement.
Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de capaciteit,
toegankelijkheid, parkeergelegenheid en de verschillende faciliteiten.

2. ENTERTAIN JOUW GASTEN
Werk een thema of concept uit op maat van jouw gasten. Of het nu om een
groot of klein event gaat, zorg steeds voor een unieke ervaring, waarbij het
imago van jouw bedrijf versterkt wordt.

3. EEN ERVAREN EVENT TEAM WAAR JE OP KAN REKENEN
Een belangrijk deel van jouw event is de voorbereiding en de uitvoering. Zorg
ervoor dat je op een professioneel team kan rekenen dat ten allen tijde voor
jou en jouw gasten klaarstaat. Maak een afspraak ter plaatse en leer de event
manager en het team kennen om een vlotte samenwerking te garanderen.

4. VOOR IEDER WAT WILS
Bart
Huybrechts
Chef Events

Kim
De Becker

Sarah
Vangramberen
Events Foyer

Sales Representative Events

Jani
Rodyns

Sales Representative Events

Gerald
Van der Planken
Event Manager

Van lekker en simpel tot zeer high-end, de kwaliteit van de gerechten is van
zeer groot belang en zal grotendeels het succes van jouw evenement bepalen.
Bepaal eerst de cateringformule: zittend diner, walking dinner, buffetten,…
Werk daarna in samenspraak met de chef een cateringaanbod op maat uit.
Geef de chef ook steeds mee wie jouw type klanten zijn (sector / leeftijd / enkel
vrouwen enz...) De chef kan dan makkelijker inschatten wat de verwachtingen
van jouw gasten zullen zijn.

5. HET REKENSOMMETJE MAKEN
We stellen je graag voor aan ons gepassioneerd event-team dat alle events
op maat begeleidt. Voor, tijdens en na jouw event kan je rekenen op de
hulp van dit superteam!

Ready to kick some ass in summer 2020!

Bepaal vooraf het gewenste totaal budget. Vraag daarna een volledige
offerte op waarin alle kosten terug te vinden zijn. Denk ook aan
personeelkosten, audiovisuele materialen, decoratie,… Zorg ervoor dat je
tijdens de planning van het evenement steeds een overzicht behoudt, om
financiële verrassingen te voorkomen.
VRAGEN OF HULP NODIG?
Bel ons gerust even op, we helpen u graag verder bij het organiseren van uw evenement.
Tel. 03 232 44 20

FELIX PAKHUIS

BOURLA
BOURLASCHOUWBURG
SCHOUWBURG
ronduit inspirerend

Godefriduskaai 30
2000 Antwerpen
www.felixpakhuis.nu
events@felixpakhuis.nu

Komedieplaats 18
2000 Antwerpen
www.bourlaschouwburg.nu
events@bourlaschouwburg.nu

CONTACTEER ONS VANDAAG NOG OM DE IDEALE DATUM TE RESERVEREN
TEL 03 232 44 20

