De ‘place to be’ als het gaat om het beleven van
live muziek. Geroemd om zijn uitstekende akoestiek
en zichtlijnen, biedt Ziggo Dome een podium aan
vele bekende nationale en internationale artiesten.
Wij nemen u graag mee in deze muzikale wereld
en laten u het meest zinderende 'level of music
experience' ontdekken: de Ziggo Dome Member
Club, waar ‘muziek & business’ samengaan!

Join us to the

of music experience!

Membership Benefits
Per lidmaatschap heeft u onder andere de volgende voordelen:
• Gegarandeerde toegang tot alle shows in Ziggo Dome

• Toegang tot de Member Lounge

• Altijd de beste stoelen, de Member Seats

• Exclusieve toegang tot de Live Avenue

• Inclusief 12 toegangsrechten per jaar

• Mogelijkheid tot diner of borrel vooraf

• Altijd een gereserveerde parkeerplaats

• Mogelijkheid voor een exclusieve bar met bediening

• Entree via de speciale Member ingang

op Live Avenue

Een lidmaatschap van de Ziggo Dome Member Club kost  € 4.460,- per jaar (excl. btw, minimale afname 2 lidmaatschappen).

Facts Ziggo Dome

Where

Geïnspireerd door live muziek.
Zet uw zintuigen op scherp en zie, hoor en voel de muziek.

meets

• Opening: 24 juni 2012
• Capaciteit: 17.000 personen
• Aantal shows per jaar: 100
• Gemiddeld aantal bezoekers: 1 miljoen
• Aantal Member Seats: 1000
• Parkeren: P-Dome - op 0 meter afstand
• VIP-ingang met eigen garderobe
• Exclusieve VIP-boulevard: Live Avenue
• Exclusief dineren & afterparty: Member Lounge
• Overnachten: muziekhotel Jaz in the City - op 0 meter afstand
Inmiddels hebben o.a. Beyoncé, Prince, Justin Timberlake,
U2,  Madonna, Simply Red, Barbra Streisand en Lady Gaga
in de Ziggo Dome opgetreden en staan andere wereldartiesten op de agenda.

Partners van de Ziggo Dome:

Ziggo Dome Member Club
Ziggo Dome laat u muziek op een compleet andere manier
beleven. Met een lidmaatschap van de Ziggo Dome Member
Club kunnen u en uw gasten genieten van de beste concerten
van grote   nationale en internationale artiesten. Altijd de
beste stoelen, gegarandeerd de beste parkeerplaatsen en
exclusieve toegang tot een uniek en besloten VIP boulevard
tijdens het concert: Live Avenue.

Member Seats
Voor de leden van de Member Club zijn de beste plaatsen gereserveerd. Deze bevinden zich bovenaan de eerste ring.
Er zijn maximaal vier stoelen aaneengeschakeld, inclusief armleuning en ruimte om uw glas neer te zetten.
Vanaf iedere plek heeft u het allerbeste zicht op het podium en geniet u van optimaal geluid. De zitplaatsen bestaan
uit luxe stoelen met zachte bekleding en extra ruimte. Naast uw gereserveerde stoel kunt u ook aan één van de vele
statafels of onderuitgezakt op de Member Benches van de show genieten. Precies zoals u dat thuis gewend bent,
met heerlijke snacks en uw drankjes binnen handbereik.

Live Avenue
Een van de absolute hotspots in Ziggo Dome: Live Avenue.
Met direct zicht op het podium en de zaal, maar gescheiden
van de overige gedeeltes van Ziggo Dome. Hier kunt u met
uw gasten en mede-Members even de benen strekken, eten,
drinken, genieten, netwerken, dansen, proosten. Uiteraard kunt
u terecht bij de diverse bars, en food outlets voor heerlijke snacks
en drankjes. Zonder dat u ook maar één seconde van de show
hoeft te missen, want daar staat u nog steeds middenin.

Member Lounge
In restaurant Member Lounge gaan kwaliteit en gastheerschap, zoals u van de Ziggo Dome mag verwachten, hand in
hand. We maken uw ‘uitgaansavond’ compleet met een  3- of 4 gangendiner voorafgaand aan de show. Voor de echte
wijnliefhebber is er een uitgebreide wijnkaart zodat u altijd een passende wijn bij het diner kunt uitzoeken.
Na afloop van iedere avondshow kunt u voor een passende afsluiting van de avond nog nagenieten in een van onze
sfeervolle lounges. U en uw gasten kiezen hier hun eigen beleving, van een goed gesprek tot stil of uitbundig genieten
van de muziek.

Geïnteresseerd?
Is uw interesse gewekt? Neem contact op met
David Kasten op 020 - 312 56 56 of stuur een
email naar  memberclub@ziggodome.nl.

