Maak van je vergadering
een jamsessie in een jazzclub!
Zoek je een inspirerende plek om ongestoord met je team aan de slag te gaan?
In Werkplaats Walter vind je een ruimte waar alles rond focus en creativiteit draait.
Een veilige ruimte die experiment en innovatie ademt, in het hart van Kuregem, Brussel.
Muzikanten en beeldend kunstenaars hebben er hun ateliers in een oude textielfabriek,
rond een concertzaal waar avant-garde, impro en free jazz centraal staan.
De zaal is ruim met veel daglicht en discreet uitgerust met alle vergaderbenodigdheden. Op dagen dat de zaal niet gebruikt wordt door kunstenaars kan ze gehuurd
worden door bedrijven. Artistieke projecten krijgen voorrang, op tijd reserveren is dus
de boodschap!

CONCERTZAAL
•
•
•
•
•
•

100 m2
15 à 25 personen
beamer
flipchart
water, thee en koffie inbegrepen
catering optioneel

450 EUR excl. btw per dagdeel
www.werkplaatswalter.be
business@werkplaatswalter.be

BREAKOUT OPTIONS
FOYER

MEZZANINE

TERRAS

BEREIKBAARHEID
Van Lintstraat 43-45
1070 Anderlecht
Trein: Werkplaats Walter ligt op 1 km van
het internationale treinstation Brussel-Zuid.
Tram: 81, halte Raad/Conseil
Metro: 2 & 6, halte Clemenceau
(via Rue Jorezstraat – Rue Kliniekstraat)
Bus: lijn 46 & N13, halte Albert I (via
Bergensesteenweg)
Fiets: Villo station Van Lint n. 6 - 8
Auto: Q-Park Brussel Zuid, ingang 2 via
Ernest Blerotstraat 1, 1060 Brussel (7/24)
Indigo Park Zuidstation 2, ingang via
Barastraat 101, 1070 Brussel (7/24)

WERKPLAATS WALTER IS...

EXPERIMENT

IMPROVISATIE

INTERNATIONAAL

WORK IN PROGRESS

Rondom de zaal hebben
beeldend kunstenaars hun
atelier. Wat hen bindt is de
drang naar experiment.
Dat voel en zie je ook in de
concertruimte, waar het
Londense kunstenaarsduo
Expanded Eye carte blanche kreeg. Ze gingen aan
de slag met oud materiaal
uit de voormalige textielfabriek en creëerden een
prachtige mural.

Elke week zijn hier concerten van muzikanten
die het in al hun virtuositeit wel gehad hebben
met conventies die al
eeuwenlang meegaan,
en onderzoeken hoe het
anders kan.

Talloze internationaal
gerenommeerde
artiesten passeerden
al in de zaal, van
publiekslieveling Mauro
Pawlowski over jazzeminenties als John
Ruocco, het Noorse
Supersilent of Jakob
Bro. De zaal wordt ook
gebruikt wordt voor
repetities.

De binnenplaats van
Werkplaats Walter wordt
momenteel onder handen
genomen door Vincent
Glowinski, als Bonom
bekend voor zijn Brusselse
muurschilderingen.

www.werkplaatswalter.be
business@werkplaatswalter.be

