trouwen

Groenburgwal 44 + Staalstraat 7a, Amsterdam

de locatie

@droog bevind zich tussen de Groenburgwal en de Staalstraat in
het centrum van Amsterdam, nabij de prachtige Staalbrug, de
Amstel, de Zuidertoren en het Waterlooplein, verspreid over vijf
historische panden.
In de 17e eeuw huiste hier de Staalmeestersgilde. Zij prepareerden
stukken stof (stalen) voor de markt. De gildeleden zijn geportretteerd
in het beroemde schilderij De Staalmeesters van Rembrandt, dat
in het Rijksmuseum hangt.
Sinds 2004 huist hier Droog, dat vanaf 1993 naam maakte als
design platform. Met internationale projecten, innovatieve ideeën
en producten zette Droog ‘Dutch Design’ op de wereldkaart.
Droog heeft zeven ruimtes waar jullie je bruiloft kunnen organiseren.
Elk van de ruimtes heeft zijn eigen unieke karakter, maar allemaal
weerspiegelen de geschiedenis van Droog. Het hele gebouw (plus
tuin!) Is open voor het publiek en is versierd met kunst en unieke
designstukken uit de Droog collectie.
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mini-bruiloft

Ten tijde van corona blijft het mogelijk om in klein gezelschap te
trouwen @droog in de White Space. Jullie huwelijk wordt geheel
volgens de maatregelen verzorgd. De andere ruimtes zijn op
aanvraag beschikbaar.

• 2 uur
• max. 4 personen
• ruimte: the white space
• Inbegrepen: zaalhuur 2 uur, boeket t.w.v. €50.-, Champagne Ruinart
1 glas per persoon, bruidstaart, French breakfast
Prijsarrangement: €500 incl. btw.
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catering

In deze tijd werken we samen met verschillende cateraars. Zie
de bijlage voor hun speciale menu’s, tafelschikking en prijzen.
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restaurant

Het

restaurant@droog

is

het

hart

van

het

gebouw.

Een

elegante ruimte vol kunst en design van Droog, met aan de ene
kant uitzicht op de Groenburgwal en aan de andere kant op de
Fairytale Garden. Aan de balken hingen in de 17e eeuw de stofstalen
te drogen. Nu hangt er de hedendaagse herinterpratatie van het
beroemde schilderij van Rembrandt van de Staalmeesters, gemaakt
door Berend Strik.

Geschikt voor: receptie, diner, ceremonie
• 150 m2
• 250 personen staand, 100 zittend
• beamer + geluidsinstallatie
• op 1e etage, geen lift
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white space

Deze prachtige ruimte is geïnspireerd op de historische architectuur
van Amsterdam. Deze binnenplaats geeft je de ervaring van
buiten, met vogels die over vliegen en een geweldig uitzicht op
de tuin en de grachtenpanden. De grote ramen zorgen voor een
licht en ruimtelijk gevoel.

Geschikt voor: receptie, diner, ceremonie
• 90 m2
• 100 personen staand, 70 zittend
• beamer + geluidsinstallatie
• op 1e etage, geen lift
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fairytale
garden

Verdwaal in deze oase van rust, de Fairytale Garden. De Franse
designers Claude Paquer en Corinne Détroyat hebben de
binnentuin getransformeerd tot een toevluchtsoord voor vogels
en insecten. Hier worden natuurlijke elementen gecombineerd
met kunstvormen.

Geschikt voor: receptie
• 100 m2
• 80 personen
• geluidsinstallatie mogelijk
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red space

Als een extensie van de Fairytale Garden, is de Red Space een
ruimte die de elementen van buiten naar binnen trekt. Het
prachtige rode textiele interieur is een interpretatie van een serre,
ontworpen door Nikkie Wester. De verschillende delen kunnen
omhoog getrokken worden of omlaag hangen om de ruimte aan
te kleden.

Geschikt voor: receptie, diner, ceremonie
• 90 m2
• 100 personen staand, 70 zittend
• beamer + geluidsinstallatie
• op begane grond
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library

Onze bibliotheek staat vol met klassieke romans die nog geschreven
moeten worden! Het bloemenbehang is gebaseerd op een
schilderij uit het Rijksmuseum en de platte kristallen kroonluchter
zorgt voor een gezellige maar chique sfeer. De ideale ruimte voor
een intiem (repetitie) diner voor maximaal tien personen, of als
achter de schermen voor de bruid of bruidegom.

Geschikt voor: diner
• 15 m2
• 10 personen staand, 10 zittend
• tv
• op eerste verdieping
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grand space

De Grand Space is een blank canvas en kan compleet naar wens
ingericht worden. Deze lichte ruimte is perfect te combineren en
is zeer toegankelijk; gelegen op de begane grond met directe
toegang vanaf de Groenburgwal, een ingang naar de tuin en
verbinding met de Red Space.

Geschikt voor: receptie, diner, ceremonie
• 150 m2
• 250 personen staand, 100 zittend
• beamer + geluidsinstallatie
• op begane grond
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gallery

Droog’s

tentoonstellingsruimte is ruim en licht door het zes

meter hoge dakraam en de glas-in-lood vensters aan de Staalstraat.
Deze ruimte is meestal ingericht voor tentoonstellingen, afhankelijk
daarvan leent deze zich uitstekend voor evenementen.

Geschikt voor: receptie, diner, ceremonie
• 150 m2
• 250 personen staand, 100 zittend
• beamer + geluidsinstallatie
• op begane grond
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plattegrond
red space 80m2

grand space
150m2

library
20m2

white space 80m2
wc

restaurant
150 m2

fairy tale garden
wc

offices 90m2

ingang
staalstraat 7a

ingang
groenburgwal 44
gallery
150m2

eerste verdieping

ingang
staalstraat 7b

begane grond
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trouwen

voor meer informatie zie www.droog.com
wil je contact opnemen? mail naar
reservations@droog.com of bel 020 217 01 00
versie januari 2021

