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ALTIJD AL EENS EEN
VERGADERING, LEZING, BORREL,
VOORSTELLING, DEBAT OF DINER
WILLEN ORGANISEREN IN
GEVANGENIS WOLVENBURG?
Dat kan nu tijdens de tentoonstelling Hacking Habitat t/m 6 juni 2016.
In de tentoonstelling laten meer dan tachtig kunstenaars en dertig
wetenschappers, sprekers en auteurs hun licht schijnen over de rol van
technologie in ons leven. De ruimtes die beschikbaar zijn voor verhuur
zullen altijd een gedeelte van de tentoonstelling verhullen.

LOCATIE

Alles is bespreekbaar. Er zijn meerdere ruimtes beschikbaar, de organisatie kan wel of niet uit
handen gegeven worden (incl. aankleding, techniek, horeca etc.), ook de mate van koppeling met
de tentoonstelling is bespreekbaar.

Seminar opstelling in de Expeditieruimte

Diner in het hart van de tentoonstelling

LIGGING

Hacking Habitat is centraal gelegen in het centrum
van Utrecht en goed te bereiken met het openbaar
vervoer en de auto.

RUIMTES EN CAPACITEIT

De ruimtes zijn ook tegelijkertijd in te zetten.
Meerdere combinaties in overleg mogelijk.

Expeditieruimte

Kleine / grote Luchtplaats

B-Vleugel

• Maximaal capaciteit: 275
• opstelling: diner / vergaderingen / borrel

• Maximaal capaciteit kleine
luchtplaats: 300
• Maximaal capaciteit grote
luchtplaats: 300
• opstelling: diner /
vergaderingen / borrel

• Maximaal capaciteit: 200
• opstelling: exclusief Diner

VOORBEELD PRIJSINDICATIE

• Locatiehuur vanaf €350,• Tweegangendiner incl. dranken
vanaf €30,- p.p.
• Exclusieve openstelling van de
tentoonstelling incl. welkomstwoord
curator vanaf €500,• Entree tentoonstelling gereduceerd
tarief a €8,- p.p.

FACILITEITEN OP LOCATIE

De faciliteiten voldoen aan de normen (toiletten,
veiligheid) en er is ook een horecavergunning
aanwezig. Een kleine uiteenzetting van de
mogelijkheden zijn hierbij opgenomen.
Schroom niet om ons te benaderen bij
aanvullende vragen.
Parkeren: Bij het Wolvenplein kunt u niet parkeren. Parkeergarage Grifthoek is het dichtstbij
gelegen op 5 minuten loopafstand van gevangenis Wolvenplein.
Horeca: De horeca zal volledig verzorgd worden door de horecaleverancier van gevangenis
Wolvenburg. Een simpel drankje tot aan een
volledig diner behoren tot de mogelijkheden.
Aankleding, techniek en verdere organisatie van
het evenement zijn mogelijk in samenwerking
met Hacking Habitat.

HACKING HABITAT

Big data, robotisering, the internet of things. Je
kunt er niet omheen: de technologische revolutie
is gaande. Bedrijven beseffen heel goed dat ze
mee moeten. Anders worden ze links en rechts
ingehaald door hippe start-ups. Maar hoe groot is
de impact van technologie? Hoe beïnvloedt het
ons dagelijkse werkleven? En kunnen we überhaupt bijblijven? Naast commerciële uitdagingen
spelen ook ethische kwesties. Want hoe ver reikt
de controle van hightech netwerken over onze
samenleving? Welke nieuwe machtsverhoudingen
doemen op aan de horizon? En hoe verhoudt
jouw bedrijf zich tot deze vragen?
Meer informatie:
www.hackinghabitat.com

RONDLEIDING, MASTERCLASS OF
WORKSHOP HACKING HABITAT

Hacking Habitat kan tijdens u evenement ook
rondleidingen, masterclasses en workshops
verzorgen die de link met de tentoonstelling nog
meer bloot zullen leggen tijdens je evenement.
Vraag naar de mogelijkheden.
Voor vrijblijvende informatie neem contact op met
roswita@hackinghabitat.com of bel met Roswita
Warmerdam 06-28211120.
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