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INHOUD
La Tricoterie biedt een uitgebreid gamma diensten aan en is daarmee de ideale organisa-
tor voor uw professioneel evenement. We beschikken over tal van middelen voor de 
organisatie van algemene vergaderingen, conferenties, seminaries, productpresen-
taties, workshops ... 

Bovendien werken we samen met een netwerk van partners en dienstverleners om elk 
type evenement mogelijk te maken. Ons gamma diensten is zeer uitgebreid: traiteurs, 
parking en pendeldienst, veiligheid, geluid en projecties, vertalerscabines, kunstenaars, 
fotografen, DJ's, animatie, coaches, visuele en onlinecommunicatie ... 

Als organisator en producent van evenementen kunnen we u ten slotte ook concepten of 
evenementen "op maat" aanbieden voor uw teambuildings of incentives (zie ook: Dien-
sten).   

In het beheer van onze evenementen streven we steeds een duurzame benadering na: 
mobiliteit, milieuvriendelijke schoonmaakproducten, duurzame voeding, energiebeheer, 
afvalbeheer, herbruikbare decorstukken, enz.  

U kiest dus niet zomaar voor La Tricoterie. Door gebruik te maken van onze ruimtes en 
diensten, draagt u bij tot een duurzaam burgerproject. Bovendien steunt u ook onrecht-
streeks tal van socio-culturele projecten (buurtwerking), acties rond duurzame voeding en 
artistieke creaties. 

UW PROFESSIONEEL EVENEMENT
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Wij hebben de kans om samen te werken met professionele klanten uit verschillende sec-
toren, voor seminaries, culturele evenementen, verjaardags- of personeelsfeesten of nog 
conferenties en workshops.  

REFERENTIES

Een paar voorbeelden van het gebruik van de zaal: 
 Jaarlijkse algemene vergadering van Artsen Zonder Grenzen
 Internationaal seminarie van  CIDSE
 Casting voor France 3
 Eindejaarsfeest van Delta Lloyd, Iota productions ...
 Conferenties en publieke debatten: PS, Ecolo …
 Wijnmakersbeurs : Valor Event
 Enz.
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Een huwelijk of verjaardagsfeest in La Tricoterie?  Wij verwelkomen u met plezier!

Allerlei formules zijn mogelijk: open bar of betaalde drankjes, live muziek of DJ, buffet, tapas, 
animatie ... Onze ruimtes zijn geschikt voor feestjes met 30 tot 700 personen!
U wilt zelf eten meebrengen of met uw eigen traiteur werken? Dat kan. 

Al onze diensten kunnen naar wens worden aangepast, en dat geldt ook voor de catering. Wij 
proberen ons aanbod steeds te personaliseren, met in het achterhoofd telkens onze filosofie 
van "duurzame voeding". De bar wordt steeds bemand door ons team, en u kunt eventueel op 
voorhand dranken bestellen uit onze lijst. 

De Foyer biedt plaats voor maximaal 80 personen, in een gezellig, hartelijk decor, met "Bis-
tro"-tafels en -stoelen (of niet) en sfeerverlichting. De Bogenzaal biedt bijkomende mogeli-
jkheden: u kunt tot 200 personen aan tafel zetten of een walking dinner voor 400 personen 
organiseren.  
Deze ruimtes zijn complementair. U kunt ze bijvoorbeeld ook combineren met onze binnen-
plaats voor het onthaal van uw gasten of een aperitief. 

Wat de prijzen betreft, kunt u kiezen tussen afzonderlijke prijselementen of de voordelige all-in-
formules, met een vaste prijs per persoon die de zaal, het buffet, de schoonmaak en eventuele 
andere diensten omvat. 

UW PRIVÉ-EVENEMENT ONZE RUIMTES (verhuur)

Wij beschikken over 1000 m², verspreid over 5 ruimtes: de lange inkomhal (ideaal voor 
tentoonstellingen), de Foyer van 180 m² met de bar en toiletten, de Mezzanine (40 m²), de 
grote Bogenzaal van 350 m², en ten slotte het Salon, een nieuwe zaal van 240 m², ideaal 
voor dansavonden, concerten, diners of evenementen met een lounge-sfeertje, dankzij 
de zetels en subtiele verlichting. We hebben ook een binnenplaats, een zeer aangename 
plek voor een aperitief of een lunch, met een grote witte muur die kan dienen als projecti-
escherm (bediening van binnenuit). 

Onze ruimtes bieden momenteel plaats voor 20 tot 700 personen. Men kan tot 400 per-
sonen laten eten tijdens een walking dinner, verspreid over de twee ruimtes op de begane 
grond, of 200 + 80 gasten aan tafel zetten (in de grote zaal en de foyer).
Ten slotte beschikken we over een ruimte voor traiteurs en een voorraadkamer. 
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La Tricoterie beschikt over een professionele keuken en biedt een volledige catering-
dienst aan voor uw banketten, diners, tapas, finger food, brunches, enz. 

Wij streven naar een gezellige, gastronomische keuken met zo veel mogelijk seizoenspro-
ducten  en lokale, fair trade en/of biologische artikelen. 

We werken ook met verschillende cateringpartners samen voor specifieke wensen, grote 
groepen, enz. 

Als u uw eigen traiteur wenst mee te brengen, dan kan dat ook. Er is een betegeld lokaal 
voor hen beschikbaar. 

CATERING
   Technische diensten
La Tricoterie beschikt over heel wat technisch materiaal en kan tal van prestaties verze-
keren: podiumverlichting en verlichting voor evenementen, podiums en platformen, pro-
jectieschermen en videoprojectors, geluidsinstallaties met draadloze microfoons, enz. 

We beschikken ook over het nodige meubilair en kunnen een beroep doen op onze part-
ners voor de huur van specifieke elementen: bijzondere stoelen en tafels, planten, audiovi-
sueel materiaal, vertaalcabines, enz. 
Onze technische fiche is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek. 

 
   Communicatie, foto's en video's
We werken samen met Photogallery, een collectief van fotografen die beschikbaar zijn 
voor de documentatie van uw evenement: online galerij, bewerking en afdrukken van fo-
to's, enz. 

Een origineel idee voor feestjes is de Flash Lab, een fotocabine met speciale effecten om 
de leukste momenten van de avond vast te leggen (afdruk in 30 seconden). 

Het is ook mogelijk om video-opnamen te maken van uw evenementen of voorstellingen. 

La Tricoterie werkt samen met twee visuele communicatiebedrijven, die aan de basis lagen 
van het project: Vertige (voor verenigingen) en Y-media. 

Als u dat wenst, kunnen wij de communicatie voor uw evenement verzorgen: ontwerp en 
druk van affiches, uitnodigingen, flyers, of nog de creatie van een website voor uw evene-
ment!

ONZE DIENSTEN
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   Artistieke prestaties en animatie

In samenwerking met "Rent-an-actor" bieden wij u verschillende animaties en artistieke 
prestaties aan: jazzband, valse obers, clowns, goochelaars, dansers, zangers, improvisators, 
enz. 

De deelname van live kunstenaars aan uw evenement is ontegensprekelijk een pluspunt 
en helpt vaak om het ijs te breken of een grote verrassing in te leiden. 

Een aantal voorbeelden van onze concepten: 
Impro Show: Neem samen met uw collega's of klanten deel aan een hilarische show, 
geleid door professionele improvisators.

Live Cooking: Collectieve kooklessen die u naar wens kunt aanpassen, met een gezellig 
diner achteraf of een "Wine maker" workshop.

Murder Party: Voer samen met uw collega's een onderzoek in de zalen en gangen  
van La Tricoterie en los de raadsels op die onze acteurs u voorleggen.

Een duurzame evenementenruimte  
De "duurzame" positionering van onze benadering is eenvoudig: wij willen zin geven aan 
en nadenken over onze praktijken bij de organisatie van onze evenementen en die van 
onze partners/klanten.

In de eerste plaats kiezen we daarom voor duurzame voeding, met zo veel mogelijk biolo-
gische, fair trade, seizoensgebonden en/of lokale dranken en voedingswaren voor onze bar, 
onze brunches, de cateringdienst. 
Bovendien trachten we op elk niveau een duurzame benadering toe te passen voor onze 
evenementen: we denken na over de mobiliteit en ecologische impact van onze evene-
menten, het afvalbeheer en de schoonmaak (met milieuvriendelijke producten). 

La Tricoterie: contactenfabriek 
La Tricoterie wil een "Contactenfabriek" zijn. Een ontmoetingsplaats waar verschillende dis-
ciplines en doelgroepen elkaar kruisen, met het oog op uitwisselingen en emulatie. 

Daarom gaat ons cultuurprogramma (concerten, voorstellingen, tentoonstellingen ...) 
hand in hand met een "burgerlijk" programma (debatten, conferenties, intergenerationele 
workshops, filosofisch café ...). Tegelijk zijn onze ruimtes ook beschikbaar voor verhuur en 
de organisatie van evenementen. 

Voor zijn financiën past La Tricoterie een vernieuwend economisch model toe, gebaseerd 
op het principe van de communicerende vaten, met een combinatie van rendabele en 
niet-rendabele activiteiten. Privé- en bedrijfsevenementen worden dus afgewisseld met 
socio-culturele activiteiten. 

La Tricoterie werd opgericht door zowel een coöperatieve (Théodore scrl) als een vzw (La 
Tricoterie asbl), en stelt een participatief model voor aan potentiële partners die zich met 
ons in dit avontuur willen engageren en willen investeren in een duurzaam burgerproj-
ect. 

WAARDEN EN ENGAGEMENT

PROJECT
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U wenst uw gasten parkeergelegenheid aan te bieden? 

U kunt het best gebruikmaken van Interparking aan de Hallepoort (tegenover het Bor-
det-ziekenhuis): een ondergrondse parkeergarage met 500 plaatsen met voordelige 
tarieven 's avonds (max. 5 euro) en in het weekend (max. 3 euro). 

Wij kunnen parkeerplaatsen reserveren voor uw evenement.

Wij bieden ook een pendeldienst aan met een busje met 9 plaatsen, dat u in 4 minuten 
van de parking naar La Tricoterie brengt. 

Een milieuvriendelijke oplossing bestaat erin dat we een bus inleggen die uw medewerkers 
bij u op kantoor komt afhalen en naar La Tricoterie brengt. 

Openbaar vervoer 
Trein: Station Brussel-Zuid (10 minuten te voet, of Tram 81-83)
Metro: Hallepoort [avec hyperlien google map/plan stib sur porte de Hal]
Tram: 81-82 (voor 20 u.) – 32-83 (na 20 u.)
Bus: 49-50
Fiets: Fietsenstalling tegenover La Tricoterie en op het Bethlehemplein – Villo!-station op 
het Bethlehemplein

PARKING EN PENDELDIENST

LIGGING EN CONTACT
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CONTACT

Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor een prijsopgave of om gra-
tis een optie te nemen op een datum!


