De Achtertuin is een bruisende biergarten waar altijd iets te doen
is. Een plek waar niks moet en alles mag. Een creatieve hang out waar
je samen met vrienden, familie en een boel vage kennissen geniet van
lekker eten en drinken, een tof programma en een relaxte sfeer. Op ons
grote terras ontmoet je nieuwe mensen, laat je de doel de boel, vier je
hoogtepunten of luid je met gestrekt been het weekend in.
Een gemiddelde dag in De Achtertuin start met een goede borrel
en eindigt idealiter met je neus voor de dj booth. In onze nieuwe DJcontainer programmeren we een divers en actueel programma. Samen
met een bont gezelschap aan creatieve partners, dj’s en artiesten
krijgen de verschillende dagen een eigen invulling. Wij organiseren
feestjes, borrels, kinderactiviteiten en themaweekenden, zodat
iedereen zich thuis voelt. Vanuit onze keuken serveren we super lekker,
vers gemaakt eten.
Af en toe organiseren we iets buiten onze poorten. Zo hosten we
tijdens de Nijmeegse Vierdaagse een podium op Smaakmarkt Labyrinth
en op 10 september organiseren we een eerste editie van BCKYRD
Festival, het splinternieuwe urban culture festival in Nijmegen.
De Achtertuin bevindt zich aan de zuidwestkant van de Vasim en maakt
onderdeel uit van het dynamische NYMA-terrein dat momenteel volop
wordt ontwikkeld. Wij zijn nog maar het voorproefje van wat er in de
toekomst allemaal staat te gebeuren in het gebied.
De Achtertuin is een initiatief van Studio Linksvoor, de overkoepelende
organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor Drift – Om te
dansen, Smaakmarkt, Mout Bierfestival en Schemerlicht Festival.

Verhuur

Buiten onze eigen programmering, is het mogelijk om De Achtertuin af
te huren. De unieke creatieve ambiance biedt een fraaie omlijsting voor
uw bedrijfsfeest, kerstborrel, jubuleumfeest of andere gelegenheid.
Wij bieden het rauwe sfeertje van een festival en combineren dit met
hoogwaardige voorzieningen.
Wij hebben veel kennis op het gebied van de creatie en productie van
groot en kleinschalige evenementen, waarmee we uw evenement in de
breedte, van A tot Z, kunnen ondersteunen.

locatie

Van donderdag t/m zondag organiseren wij een programma en is het
niet mogelijk om de gehele locatie af te huren. Wel is het mogelijk om te
reserveren vanaf 8 personen.
Het is mogelijk om met consumptiemunten te werken die vooraf
op locatie betaald worden. Indien het gewenst is dat er op factuur
gewerkt wordt, kunnen we dit van tevoren afstemmen. Dit is alleen
voor grotere groepen mogelijk in overleg.
Buitenlocatie
De Achtertuin is een buitenlocatie en er is weinig overkappig. Dit
betekent dat onze locatie heel erg weersafhankelijk is. Onze locatie
biedt ruimte voor max. 750 personen.
Muziek
De Achtertuin is met uitstek geschikt om DJ’s of bands te
programmeren. Programmeren is onze expertise, wij denken graag mee
of helpen u met de muzikale omlijsting tijdens uw event. Mogelijk vraagt
dit om een meerrpijs voor techniek. Na 23:00 mag er geen harde muziek
klinken door de boxen. Achtergrondmuziek mag tot 01:00.
Eten
Shared dining, borrelplanken, Lunch (buffet)
Drank
Bubbels en/ of cocktails

contact

De Achtertuin is goed bereikbaar en heeft
gratis parkeerplekken voor de deur!
Dennis van Duren | bedrijfsleider
bedrijfsleider@achtertuin.nu
06-58026274
De Achtertuin
Winselingseweg 41
6541AH Nijmegen
Entree via de Nymaweg
We denken graag mee om een offerte op maat samen te stellen.

www.achtertuin.nu

