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STADSARCHIEF AMSTERDAM

CRUISE HOTEL

In Het Paleis worden tien kamers gerealiseerd voor
gasten die gedurende een bepaalde tijd in of buiten
Het Paleis op wetenschappelijk of cultureel gebied
werken. Tien Groninger ontwerpers zijn gevraagd
een ontwerp te maken voor een kamer in het
gastenverblijf. Leidraad voor het ontwerp zijn tien
moderne kunststromingen die vertaald zijn naar deze
tijd en die zijn voorzien van het handschrift van de
ontwerper. De kamers zijn in aanbouw. Zaterdag 19
september wordt Het Paleis officieel geopend.

De mogelijkheid tot ontwikkeling van
hotelplannen voor het Stadsarchief
is gegund aan een Coalitie tussen
woningbouwcorporatie Ymere, ontwikkelaar
Fortress en exploitant Amsterdam Village
Company. Momenteel worden niet alleen
over het Stadsarchief-gebouw, maar ook
over het achterliggende Asscher-gebouw
oriënterende gesprekken gevoerd tussen
partijen over de ontwikkelwijze. Partijen
hebben afgesproken de zomerperiode ervoor
te nemen om hun eigen voorwerk te doen, en
in september nader uitgewerkte plannen met
elkaar te bespreken. VENUEZ magazine blijft
de ontwikkelingen volgen.

Cruise Hotel, Restaurant Lido en Restaurant Club Room en Ocean Bar zijn
allen gesitueerd aan boord van ‘De Rotterdam’: een voormalig vlaggenschip
van de HAL (Holland Amerika Lijn), gebouwd in de jaren ’50 in Rotterdam.
Na ruim veertig jaar over de wereld te hebben gevaren, heeft het schip nu een
permanente ligplaats gevonden op Katendrecht/Rotterdam-Zuid. Initiator is
horecaondernemer Lucas Petit, die samen met ontwerper Gerben van der Molen
van Stars Design een bijzondere en veelzijdige venue realiseert.

HETPALEISGRONINGEN.NL

AMVILCO.NL

CRUISEHOTEL.NL

HET PALEIS
Het voormalig scheikundig laboratorium, Het Paleis,
aan de Bloemsingel in Groningen wordt verbouwd
tot een culturele woon- en werkruimte. Het wordt
een creatief bolwerk waar kunstenaars, vormgevers,
ondernemers en cultuurliefhebbers elkaar kunnen
ontmoeten en inspireren, waar wonen en werken
samengaan.

THEATERHOTEL

FLO

Ondanks de hotelstop die is afgekondigd door het stadsdeel Centrum in
het stadshart leent de Nes als theaterstraat van Amsterdam zich bij uitstek
voor een uitzondering op deze regel. Het Theaterhotel, een initiatief
van Paul Hermanides (Amsterdam Village Company) in samenwerking
met Martijn Peters (onder andere Restaurant Blooker), biedt een
ontmoetingsplek voor schrijvers, artiesten, kunstenaars en filmmakers.

In augustus 2009 wordt het Holiday Inn in
Eindhoven verrijkt met het beroemde Franse
brasserieconcept Flo Eindhoven. Het menu is
geïnspireerd op de ambachtelijke Franse keuken
en traditionele bereidingsmethoden, en wisselt
ieder seizoen. Uiteraard ontbreekt het typerende
Fruits de Mer-buffet niet.

In het hotel worden forse investeringen gedaan om het thema ‘cultuur’
te waarborgen. Dit betreft bouwkundige voorzieningen in hotelkamers,
geluidsdichte repetitieruimtes, een expositieruimte en studio’s. In het
Theaterhotel komen in circa 45 kamers inclusief ‘long-stay’ studio’s
(artists-in-residence) en oefenruimtes. De kamers krijgen een modern,
maar huiselijk interieur, ontwikkeld door ontwerpbureau IDing. Het
gevoel van kwaliteit en cultuur wordt versterkt door de aanwezigheid
van een bibliotheek met kunstboeken, literatuur en arthouse dvd’s.
Amsterdam Village Company wil tevens van deze plek een toonaangevend
café-restaurant maken, zowel in product als interieur.

Ook het Eden Designhotel Maastricht wordt per
september dit jaar vergezeld van brasserie Flo.
Vier historische panden pal naast het huidige
Eden Designhotel Maastricht worden momenteel
grondig verbouwd tot een restaurant met 164
zitplaatsen. Eden Designhotel Maastricht grijpt
de komst van Flo aan om het hotel flink uit te
breiden met 35 nieuwe designkamers.
FLOEINDHOVEN.COM
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FLOMAASTRICHT.COM

Het hotel bestaat uit 257 hotelkamers die in drie sferen zijn verdeeld; Original,
Manhattan en Bahamas. Het reflecteert de wereldreizen van het schip waarbij
gebruik is gemaakt van originele onderdelen en betimmering. Het interieur van
de Club Room en de Ocean Bar worden zoveel mogelijk in ere hersteld. Alle
historische aankleding en meubilair wordt gerestaureerd. Het nieuwe restaurant
Lido krijgt een zwart-wit interieur in combinatie met een mahoniehouten vloer.
Vanaf september 2009 kan er gegeten, gedronken en geslapen worden.

