
 

Voor evenementen in een filmische omgeving
Wil je van jouw congres, relatiedag, lezing, presentatie, vergadering, training, bruiloft, 
verjaardag, receptie of personeelsfeest een unieke ervaring maken, kom dan naar Focus 
Filmtheater. Onze lichte, ruime en sfeervol ingerichte foyer, de filmzalen die beschikken 
over de nieuwste technieken op het gebied van beeld en geluid, de unieke dakzaal en ons 
sfeervolle restaurant maken een onvergetelijke indruk op jouw gasten. 
Jouw evenement staat centraal maar kan altijd gecombineerd worden met een speciale  
of reguliere filmvertoning. De afdeling programmering helpt je graag bij het maken van  
de juiste keuze.

Focus in het kort 

Centraal gelegen  
 
Focus Filmtheater en Focus | Eten + Drinken zijn gelegen in het hart van Arnhem op 
het Audrey Hepburnplein. Door de centrale ligging is Focus goed te bereiken met zowel 
openbaar vervoer als met de auto. Het Centraal Station ligt op 10 minuten loopafstand, de 
dichtstbijzijnde bushalte is Eusebiusplein. Parkeren is mogelijk in Parkeergarage Rozet of 
op het parkeerterrein aan de Trans (beide betaald).

De faciliteiten 

•  5 filmzalen waarvan 1 multifunctionele zaal met inschuifbare tribune en vlakke vloer
• 1 openluchtzaal op het dak
• WiFi
•  4K digitale projectie met 7.1 Dolby Audio
•  Uitgebreid pakket audiovisuele middelen
•  Lichtplan voor elke gewenste sfeer
•  T.b.v. slechthorenden is het Sennheiser MobileConnect systeem aanwezig
•  Technische ondersteuning waar nodig
•  Foyer met bar
•  Vergaderruimte
•  Restaurant (dagelijks open voor ontbijt, lunch, borrel en diner)
•  Lift
•  Kluisjes

Overzicht zaalopstellingen

ZAAL STOELEN ROLSTOEL-
PLAATSEN

AFMETING VRIJ  
SPEELVLAK

AANTAL PERSONEN 
IN ZITOPSTELLING

BIJZONDER- 
HEDEN

ZAAL 1 44 2 12m x 14m 12m x 5m 44  

ZAAL 2 36 Meerdere  
rolstoel-
plaatsen 
voor tribune

12m x 14m Uitgeschoven 
tribune  
12m x 5m 
 
Ingeschoven 
tribune 
12m x 12m

Film/Theater: 36 
 
Examenopstelling met 
losse tafels: 36 
 
Feest/Receptie: 36
Diner: 36

Multifunctionele 
zaal 
 
Inschuifbare 
tribune en vlakke 
vloer

ZAAL  3 / 4 / 5 18 2 8m x 9m 8m x 3m 18

DAKZAAL 22 Toegankelijk 8m x 9m Tot ca. 32m2 Vergadering: 22 

Theater: 22 

Feest/Receptie: 22

Openluchtzaal

FOYER 30 Toegankelijk 98m2 Variabel, 
afhankelijk 
van doel

Lezing: 30 

Feest/Receptie: 30 

Vergadering: 30 

Diner aan lange 
tafels: 30

Bar aanwezig 

Losse stoelen, 
(sta)tafels 
3 grote beeld-
schermen 
aanwezig

VERGADER-
ZAAL

8 Toegankelijk 6m x 6m Tot ca. 6m2 Lezing: 8 
 
Vergadering: 8

Losse tafels en 
stoelen
1 beeldscherm 
aanwezig
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