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PATHÉ TILBURG
Pathé Tilburg is een modern theater gesitueerd midden in het centrum van Tilburg. Het theater heeft 

7 zalen met een capaciteit variërend van 119 tot 350 stoelen. Naast reguliere filmzalen is er een 

indrukwekkende IMAX bioscoopzaal. Uiteraard beschikken we in elke zaal over WiFi, state-of-the-art  

beeld en geluid, en de mogelijkheid presentaties op een groot (film-) scherm te vertonen.

Dit theater is zeer geschikt voor (besloten) filmvoorstellingen, colleges, masterclasses en (bedrijfs-) 

presentaties. De foyers bieden een prima omgeving voor ontvangsten en borrels. Graag voorzien we onze 

gasten van heerlijke culinaire creaties, van koffie- en lunch arrangement tot borrel of walking diner.

Pathé Tilburg is goed bereikbaar, gelegen in het hart van Tilburg. Parkeren kan in meerdere parkeergarages 

nabij dit theater. Het theater is op loopafstand van station Tilburg en er stoppen meerdere buslijnen in de buurt. 

Het team van Pathé Business verzorgt alle informatie en reserveringen voor dit theater. Wij denken graag  

met u mee en heten u van harte welkom. Wanneer u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u  

altijd contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer. Wij adviseren u graag.

Graag tot ziens in Pathé Tilburg.

 

Pathé Tilburg

Pieter Vreedeplein 174

5038BW Tilburg

Het team van Pathé Business verzorgt alle informatie en reserveringen voor dit theater.

Telefoonnummer:  +31 (0)20 575 1880

Email:   events@pathe.nl
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CAPACITEIT 
In onderstaand overzicht vindt u de diverse zalen en ruimtes welke wij u kunnen aanbieden voor uw 

congressen, presentaties, evenementen en besloten filmvoorstellingen.  

Uiteraard is het mogelijk om zalen en foyer ruimtes te combineren voor uw bijeenkomst.

THEATER / ZAAL M2 THEATER RECEPTIE
DINER 

SIT-DOWN
BUFFET VERGADERING

Zaal 1 - IMAX - 346 - - - -

Zaal 2 - 119 - - - -

Zaal 3 -3D - 288 - - - -

Zaal 4 -3D - 183 - - - -

Zaal 5 -3D - 157 - - - -

Zaal 6 - 156 - - - -

Zaal 7 -3D - 148 - - - -

Foyer 2e etage 40 40

Foyer 1e etage 600 - 500 - - -
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STADS, IMPACTVOL & GASTVRIJ 
De centrale ligging in het centrum van Tilburg, de moderne ambiance van de zalen, de indrukwekkende 

IMAX zaal en intieme foyers met een hoog niveau van gastvrijheid zorgen ervoor dat Pathé Tilburg bij 

uitstek geschikt is voor besloten filmvoorstellingen, colleges, masterclasses en presentaties. Het theater  

is perfect voor bijeenkomsten in de grootte van ca. 100 tot 350 personen.

Eerdere opdrachtgevers gaven aan dat met name de IMAX zaal een grootse beleving biedt voor besloten 

filmvoorstellingen. Dankzij hypermoderne filmtechnologie met kristalheldere digitale beelden en 12.000 

Watt digital surround sound, onderga je letterlijk de ultimate movie experience. IMAX heeft namelijk grotere 

schermen, scherper beeld en harder geluid dan in andere bioscoopzalen. Alles, van de film zelf tot de 

bioscooptechniek en de zaal, is speciaal ontworpen om mensen het gevoel te geven dat ze echt deel  

uitmaken van de film.

De persoonlijke aandacht van het personeel en de smakelijke culinaire invulling worden gewaardeerd.  

Hierdoor ontstaat een ongedwongen, informele sfeer voor evenementen.
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CULINAIR
Pathé Tilburg werkt samen met geselecteerde lokale en landelijke cateringpartners.  

Hierdoor kunnen we voorzien in een breed culinair aanbod passend bij uw evenement.  

Variërend van koffie arrangementen, lunches, borrels en volwaardige diners. 

Op basis van uw wensen, werken we graag een passend aanbod voor u uit. 
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AUDIOVISUEEL 
Uw evenement komt het beste tot zijn recht als ook de techniek voor u werkt. Pathé heeft alle 

faciliteiten, techniek en expertise in huis om uw bijeenkomst tot een succes te maken. We bieden  

excellent beeld en geluid voor elke gelegenheid van congres tot groots feest in alle Pathé theaters.  

Ook verzorgen we filmvoorstellingen op externe locaties. 

PRESENTATIES IN FILMKWALITEIT 

Vertoon uw presentatie op ons grote doek. Met onze digitale projectoren wordt uw presentatie en bedrijfsfilm  

in topkwaliteit weergegeven. Plug & play is hierin ons motto. Een (powerpoint-)presentatie in 16:9 volstaat  

al om groots uw boodschap over te brengen. 

LIVE STREAMING 

Live streaming zorgt ervoor dat presentaties in meerdere zalen of tussen meerdere Pathé theaters tegelijkertijd 

vertoond kunnen worden. Via een satellietverbinding kunnen we tevens sprekers vanuit de hele wereld voor u op 

het scherm vertonen. 

AUDIOVISUELE ONDERSTEUNING 

Met een groot assortiment aan audiovisuele middelen kunnen wij u op alle vlakken voorzien. Alle Pathé  

theaters beschikken over uitstekende en snelle internetmogelijkheden en Wifi. We adviseren u graag over  

de mogelijkheden. 

LED SCHERMEN 

In veel Pathé theaters hebben we verspreid in de foyers LED schermen die op verzoek gebruikt kunnen worden 

voor het tonen van bedrijfslogo’s of filmpjes tijdens evenementen. We adviseren u graag over de mogelijkheden.
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PATHÉ TILBURG 
• 7 zalen van 119 tot 346 personen

• Modern theater geschikt voor besloten filmvoorstellingen, colleges, masterclasses en (bedrijfs-)presentaties

• Alle zalen zijn voorzien van luxe top seats

• Pathé Tilburg is in de regio de meest gekozen locatie voor besloten filmvoorstellingen

• Mogelijkheid om het gehele theater af te huren

• Ruime foyer geschikt voor diverse bijeenkomsten

• Fantastische culinaire creaties, van lunch arrangement, borrels tot volwaardig diner

• State-of-the-art beeld en geluid

• Professionele audiovisuele middelen en techniek

• Live streaming mogelijk

• Interactieve quiz of social wall op maat mogelijk

• Wifi aanwezig

• Invaliden toegankelijk

• Alle zalen zijn voorzien van klimaatcontrole

• Pathé Tilburg ligt aan het Vreedeplein en is uitstekend te bereiken met auto en openbaar vervoer

• Parkeren kan in meerdere nabijgelegen parkeergarages

• Goed bereikbaar per OV: De buslijnen 1, 2, 3, 7, 8, 11, 142 en 143 stoppen bij het theater

• Op loopafstand van station Tilburg
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Adres:   Barbara Strozzilaan 388, Amsterdam

  Postbus 75948, 1070 AX, Amsterdam

Telefoonnummer:  +31 (0)20 575 1880

Email:  events@pathe.nl 

 

RESERVERINGEN & INFORMATIE 
Het team van Pathé Business verzorgt alle informatie en reserveringen voor dit theater. 

Wij denken graag met u mee en heten u van harte welkom!

 

• 27 TOPLOCATIES

• VAN VIP-BIJEENKOMST TOT GROOTS CONGRES

• EXCLUSIEVE FILMVOORSTELLINGEN
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