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Museum Volkenkunde, gelegen in hartje Leiden, is dé plek om uw relaties te 
verwelkomen. Een congres in het Museum of een vergadering in het Paviljoen? 
Museum Volkenkunde kan aan al uw wensen voldoen voor zowel kleine als grote 
evenementen, van 12 tot 150 personen. 

Deze prachtige evenementenlocatie is gevestigd in een monumentaal gebouw 
aan de Singel, op slechts vijf minuten loopafstand van station Leiden Centraal. 
Bezoekers bereiken het Museum via de tuin, waar de metershoge totempaal 
hen welkom heet. De verschillende zalen zijn beschikbaar voor onder andere 
vergaderingen, congressen, presentaties, workshops, borrels en diners. 

Museum Volkenkunde presenteert regelmatig wisselende tentoonstellingen 
en toont in de vaste opstelling objecten uit acht cultuurgebieden. Voorwerpen 
die stuk voor stuk een menselijk verhaal vertellen. Verhalen over universele 

een feest, vergadering of evenement
tussen de boeddha’s, dogonmaskers of incabeelden?
kom naar museum volkenkunde!

thema’s als vieren, versieren, rouwen, bidden of vechten. Ze maken nieuwsgierig 
naar de enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is. Van Oceanië tot de 
Noordpoolgebieden, van samoerai tot Boeddha en van Mekka tot Leiden. In 
Museum Volkenkunde ontdekt u dat we ondanks de verschillen allemaal hetzelfde 
zijn.

Wilt u uw bijeenkomst of evenement verrijken met een workshop, lezing 
of rondleiding? Dat kan! Biedt uw relaties een onvergetelijke reis door de 
verschillende culturen en tradities die in het Museum vertegenwoordigd zijn.

benieuwd naar de mogelijkheden die museum volkenkunde te bieden 
heeft? neem contact met ons op via reserveren@volkenkunde.nl of 
bel 088 0042 830.



een bijeenkomst op maat in de
grote zaal
De Grote Zaal is gelegen in het hart van Museum Volkenkunde, op de eerste 
verdieping tegenover de imposante Boeddhazaal. De ruimte is 224 m2 groot. 
Alle faciliteiten zijn aanwezig voor woord, beeld en geluid. De zaal is uitermate 
geschikt voor een presentatie, congres of symposium en kan geheel naar uw 
wensen worden ingericht.

Zaalgrootte totaal 224 m2
Zaalgrootte binnen de kolommen 128 m2  

standaard theateropstelling 100 personen
maximaal 150 personen
faciliteiten: alles voor beeld/woord/geluid, podium, beamer, scherm, 
katheder



een wereldse borrel in het
museumcafe of
de museumlounge
Op de begane grond vindt u het Museumcafé en de Museumlounge. Het Museum-
café is tijdens openingsuren toegankelijk voor museumbezoekers. Na sluitingstijd 
is de ruimte beschikbaar voor besloten bijeenkomsten. 

De Museumlounge is uitermate geschikt voor borrels en is tijdens openingsuren 
afsluitbaar voor museumpubliek. 

museumcafé borrel/dinerbuffet maximaal 200 personen
museumlounge maximaal 70 personen

faciliteiten: alles voor beeld/woord/geluid, beamer, scherm



een culinaire wereldreis
catering
Het Museumcafé verzorgt graag de culinaire activiteiten rondom uw bijeenkomst. 
Vraag naar onze congres-, vergader en groepsarrangementen. Uiteraard kunt u de 
ook catering op maat laten verzorgen.

adres
bezoekadres   Steenstraat 1, Leiden

openingstijden museum dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Let op: het Museum is tijdens schoolvakanties en op verschillende feestdagen ook op maandag geopend.
Voor partijen zijn wij van maandag t/m zondag geopend. 

reserveringen  088 0042 830 / reserveren@volkenkunde.nl

Op alle aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze liggen bij 
ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze 
diensten gebruikt maakt. 

bereikbaarheid
openbaar vervoer
Het Museum ligt op vijf minuten loopafstand van het NS station Leiden Centraal.

parkeren
Parkeren is tegen betaling mogelijk op een aantal nabijgelegen parkeerterreinen. 
De dichtstbijzijnde is de Parkeergarage Centrum Morspoort, Parkeergarage 
Lammermarkt of het Morssingelterrein. Tevens is het mogelijk om buiten het 
centrum te parkeren op de P+R aan de Haagweg 6, waarna u met een pendelbusje 
voor de deur afgezet wordt. 
Kijk voor actuele parkeertarieven op www.leiden.nl/parkeren


