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Dit 17 eeuwse stadspaleis is zowel
woonhuis als cultuurplek. In een huiselijke setting organiseren wij bij ons
thuis bijzondere besloten ontmoetingen over maatschappelijke en culture onderwerpen.
De stijlkamers zijn in het dagelijks
gebruik onze woon- en werkplek.
Met enkele handelingen kunnen we
de ruimten transformeren tot een
royale ontvangstruimte en een
grand salon waar we in verschillende
configuraties tot wel vijftig bezoekers kunnen ontvangen.
Onder de naam StadsSalon bieden
wij hier een podium voor presentaties van projecten in wording, interviews, exposities, denkdiners en discussies op het gebied van stad en
cultuur. StadsSalon is daarmee onze
eigentijdse interpretatie van de negentiende-eeuwse salon

ONZE EIGEN SALONS

MOGELIJKHEDEN

StadsSalon is een door ons in 2005
gestart not-for-profit initiatief met
als oogmerk mensen in een bijzondere setting met elkaar in gesprek te
brengen. Intussen hebben bij ons
thuis op deze manier al bijna tegen
de honderd paneldiscussies, presentaties, interviews, discussieavonden
en denkdiners plaatsgevonden.
Onze eigen bijeenkomsten zijn uitsluitend op persoonlijke uitnodiging.
Je kan je voor deze salons dus niet
aanmelden, lid worden of reserveren. Deze ontmoetingen worden
door ons altijd omlijst met royaal en
lekker eten en drinken en zijn voor
onze gasten kosteloos.

HET HUIS
Ons huis aan de Herengracht dateert
uit 1686. Het wordt vanwege de
grijnzende dolfijnen naast de halsgevel (klauwstukken) ook wel het ‘Huis
met de Dolfijnen‘ genoemd.
In 2013-2014 hebben de beletage en
het souterrain een ingrijpende verbouwing ondergaan. De twee stijlkamers zijn daarbij volledig gerestaureerd, oorspronkelijke entrees zijn
teruggebracht en het historisch
kleurpalet is in oude glorie hersteld.

VERHUUR
Van de ruim 9.000 rijksmonumenten
in Amsterdam zijn er nog maar een
paar honderd met originele interieurs. Onze StadsSalon is er daar een
van. Het is erfgoed waarvan wij vinden dat het behouden, gekoesterd
en gedeeld moet worden.

Voor de ooit verdwenen plafondschildering in de grand salon is een
variant op het schilderij van de 17e
eeuwse Dordtse schilder Abraham
Bisschop teruggebracht.
Op het plafond wordt nu de spreuk
‘Niet met andermans veren pronken’
uitgebeeld: kleurige vogels nemen
een zwarte kraai te grazen die met
hun veren was gaan pronken.
Naast kroonluchters, bladgoud, marmeren haarden en wandbespanning
is er in dit smart canal house ook
veel slimme en onzichtbaar weggewerkte domotica die door het hele
huis de verlichting, verwarming, ventilatie, beeld en geluid regelt, waaronder ook ingebouwde projectiemogelijkheden.

Vanuit die gedachte stellen wij onder voorwaarden de historische stijlkamers in ons huis ook open voor
bijeenkomsten van derden. Te denken valt aan discussieavonden, vergaderingen, privé-diners of brainstormsessies.
Voor culturele of not-for-profit initiatieven berekenen we daarvoor
een milde onkostenvergoeding.
Commercieel gebruik van onze ruimten zorgt voor de dekkingsbijdrage
van onze culturele programmering.
Qua voorzieningen zoals meubilair,
servies en glaswerk, techniek en
zelfs een klein podium hebben we
alles in eigen huis. Een semi- professionele keuken maakt het verder
mogelijk ook top-quality gecaterde
events te faciliteren.
Meer informatie over verhuurmogelijkheden en kosten is te vinden op
onze website www.stadssalon.nl.
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