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Aanvraagformulier Theatervouchers Theater Figi 

Theatervouchers geven recht op een gereduceerde zaalhuur in Theater Figi 

 
 

Naam vereniging / instelling  

Contactpersoon  

E-mailadres   

Telefoonnummer  

Naam evenement   

Beschrijving evenement   

Datum   

Start- en eindtijd (inclusief op- en afbouw)  

Doelgroep (jeugd/senior/diversiteit)   

Verwacht aantal aanwezigen   

Belang (lokaal/sociaal/educatief/cultureel)  

Relatie met Zeist   

Voorkeur zalen*  

Gebruik maken ticketing Figi ja/nee  

Totaal aangevraagd aantal theatervouchers  

 
 
Aandachtspunten: 

 In de bijlage leest u wat bij de huurprijs inbegrepen is. Voor extra voorzieningen dient u bij FIGI een 
offerte aan te vragen. 
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Beschikbare zalen Theater Figi 

 

Theater Figi heeft 12 zalen ter beschikking die via een Theatervoucher met een gereduceerd tarief kunnen 
worden gehuurd. Eén theatervoucher geeft recht op voor één (film)theaterzaal per dag. Figi heeft vier 
grote oplopende zalen, met als pronkstuk de Hendrik Marsmanzaal. Ook zijn er 8 vergader- en eventzalen, 
zo is er altijd een geschikte zaal voor uw gezelschap. 
 

Beschikbare zalen Zitplaatsen Aantal theatervouchers 
Gereduceerde 
huurprijs  

Schouwburg (grote zaal 1) 572* 586**   1   

Concertzaal (kleine zaal 2) 190 1  

Filmtheaterzaal (zaal 3) 170 1  

Filmtheaterzaal (zaal 4) 130 1  

Platte zalen  8-500 1  

Atrium 1e verdieping  100 1  

Grand Café 
Dorpsstraatzijde 

100 1 
 

 
*Het aantal zitplaatsen is afhankelijk van licht -en geluidsbediening vanuit de zaal. In januari 2019 is het 
aantal zitplaatsen verhoogd naar 572. Er kan geen gebruik meer gemaakt worden van de ‘orkestbak’. Het 
publiek zit tot aan het podium.  
** In de zomer van 2019 is het de planning nog een rij stoelen bij te plaatsen met een totaal van 586 
zitplaatsen. Er kan geen gebruik meer gemaakt worden van de ‘orkestbak’. Het publiek zit tot aan het 
podium.    

 Toelichting Tarieven  
  

1. Huur van 4 'platte zalen' (Copijn-, Springer-, Zocher en Tersteeg-, Daniël Marot-en/of Bosch 
Stoopendaalzaal) is gelijk aan het tarief van 1X de Concertzaal  

a. Bij huur van meer dan 4 zalen wordt de gereduceerde huurprijs steeds met 25% verhoogd 
per extra zaal; 

b. Het tarief voor het huren van 1 tot 3 van bovengenoemde zalen bedraagt, per gehuurde 
zaal, 1/3 van de huur van de concertzaal;  

2. Atrium begane grond kan alleen gebruikt worden als 'medegebruik' 
3. Grand Café Dorpsstraatzijde kan incidenteel en in overleg gehuurd worden, waarbij afspraken 

gemaakt moeten worden tussen de aanvrager en Figi t.a.v. de omzet. Ook hierbij is het toekennen 
van een voucher ter beoordeling van de commissie 

4. Vouchers gelden per dag; ongeacht of er 1, 2 of 3 dagdelen gebruik van de zalen gemaakt wordt. Bij 
meerdaagse projecten kan hier van afgeweken worden. Dit is ter beoordeling aan de commissie. 

 


