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Gastvrij en van
alle markten thuis
Jaren achtereen wisselde hier koeien en kalveren van eigenaar. Nu wordt kennis en kunde
uitgewisseld in een van de meest unieke congreslocaties van Nederland. Volledig
gemoderniseerd, op steenworp afstand van de bourgondische binnenstad én direct gelegen
aan de Brabanthallen krijgt uw bijeenkomst bij 1931 de aandacht die het verdient.
1931 is een locatie die iets doet met een bezoeker. De 4 plenaire ruimtes en 24 subruimtes
hebben allen een eigen identiteit uiteenlopend van authentiek tot modern.
Het karakteristieke spanplafond en de state of the art uitstraling van Mainstage benadrukken
de diversiteit van de locatie.
Door het ontstaan van Mainstage kunt u blijven groeien binnen 1931. Deze uitbreiding zorgt
ervoor dat de ruimte gemakkelijk onderdeel te maken is van uw (internationale) congres,
beurs of bedrijfsfeest. Van een praktische, korte ontmoeting tot een meerdaags evenement:
1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch biedt u altijd de juiste ruimte.

Van 2 tot 6.000 personen
Combinaties mogelijk met
Mainstage én Brabanthallen
2 multifunctionele foyers
4 flexibele congreszalen
25 subzalen, deels flexibel
te koppelen
Op minder dan 40 minuten
van Eindhoven, Tilburg, Breda,
Utrecht, Arnhem en Nijmegen.
Nabij Duitse & Belgische grens
Uitstekend bereikbaar,
nabij snelwegen A2, A59 en A65
4.000 parkeerplaatsen +
elektrische oplaadpalen
Op slechts 10 minuten
loopafstand van Centraal Station
’s-Hertogenbosch
Gouden Green Key en partner
MVO Nederland.

Bourgondisch Gastvrij

foyer
Mainstage

Mainstage
4.138m2

1.494m2

Dat u in 1931 op ouderwetse gastvrijheid mag rekenen,
spreekt voor zich: wij zijn hier immers in het hart van
het bourgondische en gastvrije Brabant. 1931 beschikt
over verschillende boardrooms voor een vergadering
vanaf twee personen tot flexibel te combineren
ruimtes, voor bedrijfsfeesten tot 6.000 personen of een
plenair programma tot 4.000 personen.

Entree

Limousin 1

Limousin 2

Limousin 3

741m2

1.121m2

741m2

Doordat Brabanthallen ’s-Hertogenbosch gekoppeld is
aan 1931 Congrescentrum, biedt dit nog meer
flexibiliteit en mogelijkheden. Bijvoorbeeld een beurs
gecombineerd met een congres of een bedrijfsfeest met
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Begane grond

altijd ruimte
voor uw succes
Afmetingen
Ruimte

Afmetingen l x b (m)

Opstellingen
Oppervlakte m2

Theater

U-vorm

Carré

Cabaret

Staand

Congreszalen
Limousin 1

38,80 x 19,10

741

575

Limousin 2

38,80 x 28,90

1.121

1.200

Limousin 3

38,80 x 19,10

741

575

Limousin 1 t/m 3

38,80 x 70,70

2.743

2.000

Dexter enkel

6,50 x 4,30

28

30

10

14

10

Dexter duo

6,50 x 8,80

57

60

20

24

30

Dexter kwartet

13,00 x 8,80

114

120

30

48

50

Dexter sextet

19,60 x 8,80

172

180

42

72

90

Dexter octet

26,20 x 8,80

231

240

54

96

120

Flexibele subruimtes

Foyer
Foyer tot de spanten

45,00 x 30,50

1.373

Foyer tot de Dexters

45,00 x 39,00

1.755

Galloway

20,00 x 13,00

260

250

56

Rode Geus

11,25 x 8,00

90

70

24

Lakenvelder 31

6,20 x 3,90

24

10

Lakenvelder 32

6,75 x 4,50

30

10

Lakenvelder 33

6,50 x 4,50

29

12

Lakenvelder 34

7,50 x 5,00

38

14

Van Lanschotzaal

8,00 x 6,00

48

20

72,3 x 58 x 17*

4.138

Voorbouw 1931
105
28

25

Mainstage & Foyer
Mainstage
Mobiele tribune
Vloerstoelen
Foyer Mainstage

3.072

6.000

tot 1.056
tot 2.016
1.494

2.000

* L x b x h (onderkant dak)

relaties 1931
“Congrescentrum 1931 biedt een fijne en
persoonlijke ervaring bij de organisatie van
je event. Ze denken pro-actief mee, volgen
goed op en maken de gemaakte afspraken
waar. Dat is nog eens ontzorgen!”

Proef de
sfeer zelf
Kom zelf eens langs om de
authenticiteit te beleven,
de flexibiliteit te zien en de
gastvrijheid te ervaren.

VAN MOSSEL GROEP

T. 088 - 9000 333

relaties 1931
“Prettige en overzichtelijke locatie
met veel sfeer. Het personeel is
altijd vriendelijk en behulpzaam,
geen vraag is te veel.”
PARKINSONNET

event services

Catering services

De medewerkers van 1931 Congrescentrum leveren
met hun ervaring en specialisme een belangrijke

Ons eigen horeca label ’t Genot biedt voor al uw

bijdrage aan uw event. Libéma overhandigt u niet

gasten een op maat gemaakt assortiment aan

alleen de sleutel van de accommodatie, maar levert

hapjes en dranken aan. Complete buffetten, snelle

ook diverse diensten zoals elektra, wateraansluitingen,

snacks of een vier gangen menu. ’t Genot is uw

parkeerbegeleiding en EHBO’ers. Door de uniforme

culinaire oplossing. Een team van culinaire

aanpak en samenwerking met innovatieve en

experts gaat graag met u in gesprek om een menu

professionele partners worden evenementen een

op te stellen dat bij uw beurs of evenement en uw

gegarandeerd succes.

gasten past. Wij maken gebruik van duurzame
producten, met een knipoog naar de regio.

duurzaam
1931 is bewust en controleerbaar bezig met
maatschappelijk verantwoord ondernemen en
duurzaamheid. Zorg voor het milieu, de natuur en
de omgeving staan centraal bij 1931. 1931 is sinds
2013 in het bezit van het internationale keurmerk
‘Green Key’.

meer informatie
T. 088 - 9000 333, E. info@1931.nl, W. 1931.nl
Oude Engelenseweg 1, 5222 AA, ’s-Hertogenbosch

Onze klanten beoordelen
ons met een:
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De mooiste tijd beleef je bij 1931 Congrescentrum, onderdeel van Libéma

