
Dé plek voor
jouw event.



Welkom bij Hangar 27

Hangar 27 is dé locatie in Edegem voor elk 
event. Of je nu op zoek bent naar een knappe 
plek voor je huwelijk, een feest organiseert of een 
corporate event plant. Wij bieden je een waaier 
aan mogelijkheden in een moderne setting met 
een uniek karakter. 

Op een steenworp van Antwerpen is Hangar 27 
een plek die verenigt, bruist, de toon zet en het 
perfecte decor vormt voor ieder event. Ontdek 
ons aanbod qua zaalverhuur of kom met volle 
teugen genieten van één van de concerten, stand-
up shows of andere optredens On Stage.

Wij hebben alles in 
huis om van jouw
event een succes te
maken.



Makkelijk bereikbaar
Technisch uitgerust
Aanpalende tuin

In-house ontzorgservice



Hangar 27
Parklaan 161 – 2650 Edegem
info@hangar27.be

Parking voor circa 200 auto’s.
Kerkplein – Parklaan – Scoutsterrein

Fietsstalling voor de deur (circa 200 fietsen)
Trein tot station Mortsel (circa 15. min)
Bus 32 tot halte ‘Kerk’ (circa 2. min)

Je bent zo 
bij ons.



Multifunctionele
zaal.

Hangar 27 is een stijlvolle en moderne zaal die 
multifunctioneel inzetbaar is. Wat voor event jij 

ook organiseert, wij zorgen voor de setting 
waarin jij je gasten perfect kan ontvangen. 

Of je nu gaat voor een receptie, een 

theateropstelling of liever kiest voor een full-
seated dinner, we passen onze zaal moeiteloos 
aan naar jouw wensen.



Zaal

Concert – 750 personen

Theater – 450 personen
Walking dinner – 500 personen
Zittend dinner – 300 personen
Zaal opsplitsbaar in 2 gelijke delen

Tuin

Receptie – 250 personen



Geniet van onze aanpalende tuin om jouw 
event nog nét dat tikkeltje méér te geven. Net 

naast onze grote zaal en ideaal voor jouw 
receptie, zomerbarbecue of je bohemian 
wedding. Laat het aan ons over om jouw gasten 
volop te laten genieten. 

Zalig genieten
in onze tuin.



Compleet ontzorgd worden? 
Geniet van onze Total service!

Met ons team staan we voor je klaar 
om je event van A tot Z te verzorgen. 

Van aankleding tot productie, van 
catering tot entourage. Kortom, alles 
nemen we voor je uit handen.

Hoe gaan we te werk bij onze Total service-
module?

- We houden samen een intake gesprek 
waabij we luisteren naar jouw wensen. 

- Wij werken een totaalvoorstel uit op basis 
van de intake

- We luisteren naar je feedback en sturen bij 
waar nodig

- We gieten alles in een definitieve 
projectplanning 

Zo kan je optimaal en in alle rust naar je feest 
toeleven. Wij doen het werk, jij hoeft enkel te 
genieten. 

Jouw event
jouw keuze.



Liever zelf de touwtjes in handen 
houden? Kies dan voor onze ’Rent 

& serve’ module.

Je huurt onze locatie maar regelt 
liever alles zelf? Enkel dranken en 

techniek zijn verplicht via Hangar 27 
af te nemen. Alle overige 
professionele leveranciers zijn bij ons 
welkom



Meubilair

300 stoelen
30 Tafels

Staand meubilair

10 statafels
20 krukken

Vintage inkomdeco (inbegrepen)



Standaard Technisch Pakket A 

Geluidsinstallatie (FOH – Line Array)
Microfoon met draad
Minijack of bluetooth om uw muziekbron op aan te sluiten 
Vaste spots in kleur naar keuze of kleurenspel

Vast podium (8 m x 5 m – 80 hoog + 2 trappen links & rechts - 3,5 m hoogte)
Backstage (10 personen – zaal 4m x 5m - aparte douche & toilet)

Extra Technisch Pakket B (apart te boeken)

DJ Booth (2 x  CD Nexus 2000 + DJM800)
Draadloze microfoon & headset
Downlighters langs de muur in kleur naar wens
Led-strip achteraan in de zetel

16 moving heads (4 podium + 12 zaal)
Kleurenspel + bewegende spots tijdens dansfeest
Pipe & drape set (24 meter zwarte doeken)

Extra Technisch Pakket C (apart te boeken)

Beamer 5000 ansi lumen (ingebouwd in podiumkast)
Scherm 410 cm x 230 cm (16:9)
Zwart doek (5 sec om open/dicht te doen)

Onze technische
pakketten.



Meer weten? 

Neem even contact met ons op. We 

geven je graag meer info of plannen 

een afspraak in. 

Dimitri

+32 479 58 51 98 
dimitri@hangar27.be

Olivier
+32 478 76 67 53
olivier@hangar27.be

www.hangar27.be
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