
Senf Theaterpartners BV verhuist naar Delft

Eén van Nederlands grootste theaterbedrijven strijkt neer in de
Prinsenstad

Op 1 maart 2017 vestigt één van de grootste theaterbedrijven van Nederland, Senf

Theaterpartners B.V. zich, samen met de dochterbedrijven AT Next en de Nationale

Theaterkassa, in Delft. Zij betrekken een deel van het prachtige- en historische ArsenaalDelft,

beter bekend als het voormalig Legermuseum of Armamentarium.

De betrokken  Delftse partijen te weten: Gemeente Delft, ArsenaalDelft en Theater de Veste zijn

verheugd Senf Theaterpartners, AT Next en de Nationale Theaterkassa te mogen verwelkomen

in de stad Delft. Deze partijen hebben de afgelopen twee jaar ernaar toegewerkt het

theaterbedrijf voor Delft te winnen. En met succes!

 

Op woensdag 8 februari a.s. in Theater de Veste ondertekenen eigenaar ArsenaalDelft, Driestar

B.V., de heer Hessel Vonk en  Senf Theaterpartners B.V., algemeen directeur de heer Matthijs

Bongertman  het huurcontract. De ondertekening vindt plaats in aanwezigheid van wethouder

Ferrie Förster, Menno Rubbens van cepezedprojects en Jan Bartels, directeur van Theater de

Veste. Tevens wordt er een intentieverklaring getekend om de creatieve ontwikkeling van de

theateractiviteiten van de organisaties Senf Theaterpartners en Theater de Veste gezamenlijk te

versterken.



Onder de naam ArsenaalDelft her-ontwikkelt eigenaar Driestar B.V. samen met

projectontwikkelaar cepezedprojects het historische complex naar een ontwerp van het Delftse

Architectenbureau cepezed. Het theaterbedrijf Senf Theaterpartners, AT Next en de Nationale

Theaterkassa betrekken de begane grond van het Oost Indisch Pakhuis, dat onderdeel uitmaakt

van het ArsenaalDelft.

 

Nationale speler van formaat Senf Theaterpartners B.V. is een zeer grote speler in de

Nederlandse theatersector. Samen met  AT Next vertegenwoordigt zij theaterproducties,

artiesten en internationale acts voor de Nederlandse en Vlaamse podia. Gezamenlijk

presenteren beide bedrijven meer dan 4.000 voorstellingen per seizoen en bereiken hiermee

jaarlijks meer dan 1.500.000 bezoekers. De Nationale Theaterkassa verzorgt de kaartverkoop

van bijna het complete aanbod van de Nederlandse podia en van bijzondere evenementen.

 Inclusief de dochterbedrijven werken er bij Senf Theaterpartners B.V. ruim 50 mensen op het

kantoor en in de ondersteunende productionele tak van het bedrijf.

 

Over de bedrijven

Senf Theaterpartners representeert al sinds 1965 meer dan 50 producenten, gezelschappen en

artiesten. Met een rijk gevarieerd totaalaanbod bedient Senf een even zo breed publiek, met

zowel toneel, opera en ballet als ook cabaret, theaterconcerten en kinderproducties. Daarnaast

produceert Senf zelf actuele, aansprekende en relevante theaterproducties als ‘Wilhelmina: Je

Maintiendrai’, ‘nijntje de musical’, ‘Vijftig tinten…de parodie’, ‘Intouchables’, ‘Mini & Maxi’ en

‘Tineke Schouten’. Dit seizoen brengt Senf o.a. ‘De Marathon’ en ‘De Vader’.

 

Theaterimpresariaat AT Next behartigt de belangen van diverse producenten en artiesten. Het

aanbod bestaat onder andere uit grote musicals, popartiesten en familievoorstellingen. Vaste

producenten zijn onder meer ‘Van Hoorne Entertainment’, ‘de Edwin Evers Band’, ‘Rick

Engelkes Producties’, ‘ISH’, ‘Wende’, ‘Niels Geusebroek’ en ‘Danny Vera’.

 

De Nationale Theaterkassa (NTK) is een landelijk bespreekbureau dat zich al ruim 20 jaar richt

op de kaartverkoop van theaterkaarten. De NTK heeft zich ontwikkeld als specialist in alle

facetten van kaartverkoop. Ze is een van de bekendste bespreekbureaus waar het publiek zowel

telefonisch als via internet een ruime keuze van theater- en concertkaartjes veilig en voor de

werkelijke prijs kan bestellen.
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OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!

Voor meer informatie:

Senf Theaterpartners

Matthijs Bongertman | mb@senf.nl |  010-5923155

Theater de Veste

Jan Bartels | bartels@theaterdeveste.nl | 015-2131523
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