Gemakkelijk bereikbaar
Diverse circulaire
eventruimtes
Circulaire bar
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EVENTS / INHOUD

EVENTRUIMTES IN BLUECITY
Zoek je een eventruimte waar alles perfect
geregeld is? Waar glimmende marmeren
vloeren je tegemoet stralen en waar een
fantastisch lichtplan je bijschijnt? Dan moet
je niet in BlueCity zijn.
BlueCity is - letterlijk - een zwembad vol
mogelijkheden. BlueCity is gevestigd in
het voormalige Tropicana, een subtropisch
zwemparadijs waar ondernemers vol
enthousiasme afkoersen op een economie
waar de output van de ene ondernemer
de input van de ander is. Zo wordt er een
voorbeeldstad ontwikkeld waar afval niet
bestaat. Te midden van die pioniersdynamiek
en gewoon DOEN bieden wij verschillende
inspirerende eventruimtes.
Dus stap achter je bureau vandaan en spring
in het diepe!

EVENTS

				

DE BALZAAL

INFO

Tijdens een omvangrijke renovatie is het partycentrum van voormalig
Tropicana totaal vernieuwd tot conferentieruimte. Grootste pluspunt?
Een gezonde dosis inspiratie en het weidse uitzicht over de Maas, de
stad én ons voormalige subtropisch zwemparadijs.
De Balzaal is geschikt voor dineren, congressen, festivals, beurzen,
conferenties en exposities.

• Huurprijs: € 650,- per vier uur of €975,- per dag.
• Prijs is inclusief tafels, stoelen en podium.
Exclusief techniek en presentatiemiddelen.
• Opstelling flexibel en naar wens in te vullen.
• Staanplaatsen: 200
• Zitplaatsen (theateropstelling): 180

EVENTS / EVENTRUIMTES

				

DE SKYBOX

INFO

De Skybox is de voormalige boardroom van Tropicana. Deze
gerenoveerde ruimte biedt (al zeggen we het zelf) een magistraal
uitzicht over de Maas, Willemsbrug en Erasmusbrug. Nog een
pluspunt? De Skybox is ingericht met meubels van afgedankte
meerpalen en een vloer van oude visnetten.

• Huurprijs: €400,- per vier uur of €600,- per dag.
• Groepen t/m 7 personen:
€75 per uur incl. techniek, presentatiemiddelen en koffie
en thee. Maximale huur 3 uur, vanaf een dagdeel van 4 uur
rekenen wij onze normale huurprijzen.
• Groepen vanaf 8 personen
• Zitplaatsen: 20

EVENTS / EVENTRUIMTES
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BLUE CITY

				

INDELING OPTIE H
PLATTEGROND
De Aula bevindt
zich in de oude1:150
doucheruimte van het zwembad,

6410

dat nu onderdeel is van ons eigen BlueCity lab. Deze rauwe locatie is
perfect voor break-out sessies tijdens een evenement, maar is ook te
huren voor events die een out of the box locatie nodig hebben. Kom
de Aula in met een doel en verlaat de ruimte pas als je klaar bent. Een
dynamische ruimte die perfect is voor een inspirerende teamsessie!

INFO
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9000
voor een
•14380
Huurprijs: €500,- per vier uur. €750,hele dag. Inclusief
het aanwezige meubilair
23380
Exclusief techniek en presentatiemiddelen.
• Opstelling flexibel en naar wens in te vullen.
• Staanplaatsen: 40
• Zitplaatsen: 60

EVENTS / EVENTRUIMTES

CIRCULAIRE CATERING
Maak je evenement compleet met een
volledig verzorgde circulaire cateringervaring, door lokale makers met bijzondere
ingrediënten. Proef de circulaire toekomst
en laat je verrassen door ecotarische hapjes
van in-house cateraar Food & Footnotes,
circulaire bowls van Jack Bean of ontdek
de smakelijke milieuvoordelen van de
krekelburger!
Ons menu verandert met de seizoenen
mee, is vegetarisch, biologisch en wordt
geserveerd als buffet. Ook meten wij de
porties precies af; niet omdat we knieperig
zijn, maar om voedselverspilling tegen te
gaan. Blijft er toch eten over? Dan kun je dat
in een doggybag mee naar huis nemen. En:
is er sprake van voedselallergieën of andere
dieet-restricties? Geef het vooral aan, wij
denken graag mee.

CIRCULAIRE CATERING

and where corporates can catch the new waves.

This is where startups create a new tide,

Voor iedere kilo voedsel die je
weggooit, kun je 1,3 liter benzine
door de gootsteen laten weglopen.
Zoveel energie is namelijk in teelt,
verpakking, transport, koeling en
bereiding van dat voedsel gestoken.
Voedsel produceren om vervolgens
weg te gooien lijkt daarom absurd
- en is toch doodnormaal, zeker in
de evenementenbranche. Dat moet
niet alleen anders - dat kán anders.
Wij geloven in circulaire catering.
Wij werken met wat lokaal voor
handen is en respecteren daarmee
de seizoenen. Geen verse aardbeien in de winter; wèl siroop van
Rotterdamse vlierbessen.

Wij serveren het liefst vegetarische
gerechten, algen en insecten. Geen
gewone bitterballen dus; wij maken
ze van oesterzwammen, gekweekt
op koffiedik, en besparen daarmee
50 tot 90 liter water - per stuk. En:
geen fantasieloos fabrieksbrood vol
additieven, maar brood gemaakt van
bierbostel, een reststroom van de
inpandige bierbrouwerij.

Liever nog creëren we helemaal
geen afval.

Wij geloven in afval als grondstof.

Dat begint bij scherp inkopen; we
gebruiken alleen wat écht nodig
is. En het eindigt bij wat overblijft;
dat geven we mee in doggybags of
gebruiken we als ingrediënt voor
een nieuw gerecht. Bijvoorbeeld
ongelooflijk lekkere bonbons en
koekjes gemaakt van bierbostel. Of:
Circular Snackaroons - gemaakt van
één dag oud brood.

Wij streven ernaar dat er van
ons fruitafval fruitleer wordt
gemaakt, van onze plastic nestkastjes en papier maken wij in de
toekomst compost voor in onze
wormenbakken

Afval waardevol en vooral: lekker?
Wij bewijzen dat het kan en streven
naar zero waste events en 100%
circulaire catering in 2020!

EVENTS / CATERING

We integrate what’s working; skip what’s not. We go with the flow.

MANIFEST CIRCULAIRE CATERING

BASIC LUNCH
€19,25 p.p.

be
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CIRCULAIRE CATERING PAKKETTEN
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CIRCULAR LUNCH
€23,75 p.p.

BRAINFOOD LUNCH
€27,95 p.p.

• Aankomst met koffie, thee, water en snackaroons (unlimited)
• Ambachtelijk gebakken bierbostelbrood (gebakken met reststromen uit inpandige bierbrouwerij)
met vier soorten beleg: omelet met tijm en tomatentapenade, homemade sandwichspread,
kaas met rauwkost, roomkaas en komkommer - Incl. fruitsap
• Afternoon snack: RotterZwam bitterballen (vega) 2 p.p.
• BlueSouvenir: Soepstarter ‘Close the loop make some soup’

• Aankomst met koffie, thee, water (unlimited) en Lemon Cookie (vegan)
• Vegan bowl (salade of warm) rijkelijk gevuld met circulaire, plantaardige,
bijzonder op smaak gemaakte ingredienten - Incl. fruitsap
• Afternoon snack: lemon- or chocolate bar (1 p.p.)
• BlueSouvenir: Soepstarter ‘Close the loop make some soup’

• Aankomst met koffie, thee, water en snackaroons (unlimited)
• Soep van het seizoen met bierbostelbrood (gebakken met reststromen uit
inpandige bierbrouwerij), diverse groentendips en gevulde seizoenssalade - Incl. fruitsap
• Afternoon snack: Rotterzwam bitterballen (vega)
• BlueSouvenir: Soepstarter ‘Close the loop make some soup’

EVENTS / CATERING

CIRCULAIRE BORRELPLANKEN
GO LOCAL: SNACK
€9,75 p.p.

• Bostelbrood met tuinkruidenboter en seizoensdip
• Ingemaakte, gefermenteerde snackgroenten
• Hartige minimuffin
• Rotterzwam bitterballen (vega) 1 p.p.

GO LOCAL: TASTY
€13,75 p.p.

• Bietenflan
• Hartige minimuffin
• Zeewierflensje met ingelegde groenten
• RotterZwam bitterballen (vega) 1 p.p.

GO CIRCULAR
WITH JACK BEAN
€15,00 p.p.

• Geroosterde maïssalsa met pita stukjes
• Wittebonenhummus met pitastukjes
• Mini burger

GO LOCAL: HUNGRY
€16,75 p.p.

• Bostelbrood met tuinkruidenboter en seizoenssmeersel
• Ingemaakte, gefermenteerde snackgroenten
• Mini bierbostel pizza
• Bietenflan
• Zeewierflensje met ingelegde groenten
• RotterZwam bitterballen (vega) 1 p.p.

EVENTS / CATERING

DRANKEN

SNACKS

Biologische koffie & thee en water (unlimited)
Biologische koffie & thee, water &
circulaire snackaroons (unlimited)
Manenwolf’s seizoenssiroop (unlimited)
Biologische appelsap (unlimited)

€5,00 p.p.
€7,50 p.p.
€3,50 p.p.
€5,50 p.p.

Borreldranken op basis van nacalculatie:
ThijsTea (icetea gemaakt van restfruit)
Fritz soda (diverse smaken)
Mr. Kombucha
Manenwolf’s siropen
Bruiswater
Flesbier Gulpener Ur-Pilsner (bio)
Tapbier Vet & Lazy (lokaal gebrouwen in BlueCity)
Flesbier Vet & Lazy (lokaal gebrouwen in BlueCity)
Budels malt 0%

€3,25 p.s.
€3,25 p.s.
€4,25 p.s.
€3,25 p.s.
€2,25 p.s.
€2,50 p.s.
€3,95 p.s.
€4,45 p.s.
€2,80 p.s.

Wit
Piqueras - verdejo/sauvignon
Domaine de la Jaubertie Chardonnay

€17,50 fles / €3,50 glas
€24,80 fles / €4,80 glas

Rood
Piqueras - Syrah/Monastrell
Domaine de la Jaubertie Merlot

€17,50 fles / €3,50 glas
€24,80 fles / €4,80 glas

Prosecco/Brut Nature Reserva (per fles)
Kurkgeld

Borrelsnack: groentechips & notenmix
Rotterzwam bitterballen van oesterzwam
Ingemaakte, gefermenteerde snackgroenten
Hartige minimuffin (diverse smaken)
Gepofte bietenflan
Mini gevulde spicy empanada
Zeewierflensje met ingelegde groenten en
misomayonaise
Diverse fruit van het seizoen (unlimited)
Verklein je ecologische voetafdruk,
bestel een krekelsnack
Krekancini balletjes met lokale tomatensalsa

€2,75 p.p.
€1,10 p.s.
€2,90 p.s.
€2,90 p.s.
€2,90 p.s.
€2,90 p.s.
€2,90 p.s.
€2,75 p.p.

€0,80 p.s.

Tot 50 personen worden er extra
leveringskosten gerekend

ZOET
Squares (diverse smaken op aanvraag)

€22,50 fles
€20,00

EVENTS / CATERING

€2,10 p.s.

ONTBIJT & LUNCH

BUFFET DINER

Uitgebreid hyperlokaal ontbijt
Huisgemaakte scones (van bierbostel), gekookt eitje,
brood en ontbijtkoek, jam, boter, roomkaas, melk en
karnemelk, fruitsap (uitbreiden met koffie, thee, koekje
(unlimited) voor €5,-)

€13,50

Baguette lunch
Ambachtelijk gebakken bierbostelbrood (gebakken
met reststromen uit inpandige bierbrouwerij) met vier
soorten beleg: omelet met tijm en tomatentappenade,
homemade sandwichspread, kaas met rauwkost,
roomkaas en komkommer

€13,50

Circulair bowl
Vegan bowl (salade of warm) rijkelijk gevuld met
circulaire, plantaardige, bijzonder op smaak gemaakte
ingredienten

€15,50

Seizoens soup lunch
Soep van het seizoen met bierbostelbrood (gebakken
met reststromen uit inpandige bierbrouwerij), diverse
groentendips en gevulde seizoenssalade

€17,50

(v.a. 10 personen)

Ecotarian Happy Meal (tot 50 pers.)
Een no waste plate samengesteld met grotendeels
plantaardige en lokale ingredienten

€15,50

Italiaanse pastagerechten en salades
Italiaans buffet met wisselende gerechten bestaande
uit: verschillende salades, pasta’s, risotto’s

€21,50

Circulair bowl + “The Ultimate” Burger
Vegan bowl (salade of warm) rijkelijk gevuld met
circulaire, plantaardige, bijzonder op smaak gemaakte
ingredienten. Wordt geserveerd samen met
“The Ultimate” Jack Bean burger

€24,50

Lokaal seizoens buffet
Lokaal buffet samengesteld met ingrediënten van het
seizoen, bestaande uit: soepshot, ovengroenten en
verschillende salades en warme gerechten

€27,50

* Verklein je ecologische voetafdruk,
bestel een krekelburger
Snackformaat krekelburger: Een door de Krekerij
gemaakte krekelburger op een biologisch brioche
broodje met daarop een frisse mix van paksoi, lenteui, een frisse tzatzikisaus en geroerbakte tauge met
soyasaus in knoflook-gemberolie

€4,00 p.p.

EVENTS / CATERING

TECHNIEK PAKKET
Geluidsset van 2 speakers, mengtafel en 1
microfoon met snoer en standaard

SERVICEKOSTEN
€200,00

TECHNIEK LOSSE
COMPONENTEN
Extra microfoon (bedraad)
Extra draadloze microfoon
Headset (incl. bodypack transmitter en
ontvanger)
BlueCity Catchbox (gooimicrofoon)
LCD scherm 46 inch (op statief)
Beamer en scherm
Technicus (begeleiding beeld en geluid, minimaal 3 uur,
op nacalculatie)

Host (aanspreekpunt)
Personeelkosten (voorbereiding, bar en catering)

€32,50 p.u.
€27,50 p.u.

PRESENTATIEMIDDELEN
€20,00 p.s.
€90,00 p.s.
€180,00 p.s.

Flip-over
Duurzame brainstorm set (Brainstormset met
schrijfblokken, post-its, A3 papier, stiften en pennen.
exclusief flip-over)

€45,00 p.s.
€200,00 p.s.
€75,00 p.s.
€45,00 p.u.

*Voor overige techniek maken we graag een voorstel
op maat.

EVENTS / TECHNIEK

€20,00 p.s.
€1,50 p.p.

BLUECITY TOURS
Dompel je zelf onder in de Blauwe Economie
en voeg een BlueCity tour toe aan je event.
Hoor meer over het circulair ondernemen
met een spreker of ga zelf aan de slag met
een circulaire workshop. Wij helpen je
graag bij het creëren van een inspirerend
programma op maat.
				

INFO

• Rondleiding studenten tarief 10
tot 30 personen van 1 uur: €175,• Rondleiding 10-20 personen van
1 uur: €225,• Rondleiding 21-30 personen van
1 uur: €350,• Rondleiding, met aansluitend
Vet & Lazy bierproeverij van 1 uur:
€ 15,- p.p. (+ prijs rondleiding).

EVENTS / RONDLEIDINGEN

BLUECITY TOUR

BLUE BREWERY TOUR

Achter de schermen van BlueCity kijken?
Tijdens de BlueCity tour krijg je een goed
beeld van wat we doen en vooral: waarom.
De rondleiding duurt gemiddeld een uur.
Dat is: een uur vol eerlijke, open verhalen
en concrete voorbeelden over wat er komt
kijken bij innovatie op deze schaal. Tijdens de
rondleiding vertellen we over onze achtergrond, onze duurzame doelstellingen en
natuurlijk de achtergrond van het pand.

In de kelder van BlueCity verbergen zich een
aantal heren. Deze ‘cellar dwellers’, zoals ze
zichzelf noemen, brouwen onder leiding van
Ruben Krommenhoek en Okke van Beuge,
speciaalbieren. Dit doen ze waar mogelijk
circulair, met grondstoffen uit BlueCity.
Dat levert bijzondere en lekkere combinaties
op die het afgelopen jaar niet onopgemerkt
zijn gebleven bij bierliefhebbers in en rondom
Rotterdam.

Rondleiding van 1 uur met introductie
over BlueCity + verschillende circulaire
business cases en bezoek aan de circulaire
kantoorvleugel. Inclusief welkomstdrankje in
eventruimte.

Maak kennis met deze circulaire ondernemer en
breidt je rondleiding uit met een bierproeverij
van in-house brouwerij Vet & Lazy! Je proeft
hier 4 van de huisgebrouwen speciaalbieren.

EVENTS / RONDLEIDINGEN

BLUECITY SPREKERS
BlueCity laat de praktijk zien door de in het
pand gevestigde ondernemers aan het woord
te laten en letterlijk een podium te geven.
Elke ondernemer geeft, vanuit zijn of haar
eigen expertise, een flinke dosis inspiratie en
laat daarmee op aanstekelijke wijze zien dat
het kán, circulair ondernemen.

				

INFO

• Prijs vanaf € 250,• Vanaf 30 minuten
• Programma met verschillende 			
sprekers mogelijk.
• Ook te combineren met een
rondleiding of workshop.

EVENTS / SPREKERS

EVENTS / SPREKERS

EVENTS / SPREKERS

fotografie: Mark Bolk

WORKSHOPS
Je werknemers volledig onderdompelen
in de blauwe, circulaire economie? Duik
voor, tijdens of na je meeting dieper in
ons zwembad van mogelijkheden met een
BlueCity-workshop. Daarmee verhoog je niet
alleen de impact van je event, maar ook de
bewustwording van je bezoekers.

				

INFO

• Prijs vanaf € 65,- p.p.
• Groepen groter dan 50 personen
op aanvraag
• Ook te combineren met een
rondleiding of spreker

EVENTS / SPREKERS

VAN AFVAL NAAR WAARDE
BLUECITY LAB

BIOFABRICATE NOW
BLUECITY LAB

VALUE SYSTEM GAME
SUPERUSE STUDIOS

Zoek je een leuke activiteit, maar wil
je ook duurzaam, sociaal en innovatief
bezig zijn? Maak een circulair product in
het Lab en ontdek zelf hoe wij van afval
nieuwe grondstoffen maken. Omgeven
door circulaire ondernemers werk je met
biomateriaal van morgen. Met de reststroom
van de dag maak je een circulair product
onder begeleiding van een biodesigner.

Biodesign and biofabrication disrupt the
world of production and consumption in the
years to come. The strategists, biotechnologists and product designers from BlueCity
Lab help your company move with the tide of
radical innovation in a tailormade R&D sparring session of 4 hours. You leave with samples, ideas and innovative power curated by
our multidisciplinary team.

Value System Game is een inspirerende
kennismaking met circulaire economie en
het creëren van meerwaarde in de keten. In
een anderhalf uur durende sessie leg je het
systeem van je bedrijf of organisatie bloot.
We kijken welke processen afval produceren
en hoe deze kunnen worden omgezet in
grondstoffen. We wijzen aan waar in de
keten slimme verbindingen kunnen worden
gemaakt. De workshop kan op maat worden
aangeboden.

				
• Geschikt voor 10-45 deelnemers

				
• Geschikt voor 1-15 deelnemers

				
• Geschikt voor 1-100 deelnemers

• Duur workshop: 1 a 1,5 uur

• Duur workshop: 4 uur

EVENTS / SPREKERS

• Duur workshop: 1,5 uur

DIY GROWKIT MAKEN
ROTTERZWAM

CARE-FUL METHODE
SIEMEN COX

DUURZAME DOELEN STELLEN
SIEMEN COX

In deze workshop laten we je zien hoe je
oesterzwammen kweekt op een zelfgemaakte
voedingsbodem en ga je zelf aan de slag.
Een makkelijk recept waarmee jij voortaan
zelfvoorzienend bent op het gebied van
paddenstoelen. Met een klein stukje theorie
maar vooral veel praktijk. We beginnen
met de preparatie van de verschillende
grondstoffen waarna iedereen zakken maakt
met substraat die je uiteraard mee naar huis
kan nemen!

De doelstellingen van Parijs, Sustainable
Development Goals, MVO en
prestatieladders. Je ziet door de bomen het
bos niet meer. Wat moet je doen om je bedrijf
te veranderen aan de noodzaak duurzaamheid
en circulariteit een plek te geven in jouw
organisatie? Hoe communiceer je effectief je
duurzame ambities? Hoe word je koploper op
het gebied van duurzaamheid?

Veel organisaties worstelen met
duurzaamheid en hoe het een plek te geven
in organisatiedoelen. Duurzaamheid is immers
een containerbegrip en hoe kom je dan
tot een doel dat hout snijdt? Of tot doelen
die waarde toevoegen aan je organisatie
en hoe die gepercipieerd wordt. Na deze
workshop ga je naar huis met twee duurzame
SMART doelen en 1 stretch doel voor jouw
organisatie. Meer weten over duurzame
stretch doelen? Kom dan naar deze workshop.

				
• Geschikt voor 15-30 deelnemers

				
• Geschikt voor 5-75 deelnemers

				
• Geschikt voor 1-15 deelnemers

• Duur workshop: 1 a 1,5 uur

• Duur workshop: 2,5 a 3 uur

EVENTS / SPREKERS

• Duur workshop: 4 uur

PORTEMONNEE MAKEN
EVELYNE HOFMAN

DIY PLASTIC RECYCLING
BETTER FUTURE FACTORY

WAARDELOOS WAARDEVOL
VERDRAAIDGOED

Evelyne Hofman van Beleef je Verbeelding
werkt met leer uit overproductie en
restpartijen. Tijdens deze activiteit ga je aan
de slag om van een restpartij leer een mooie
circulaire portemonnee of notitieblokhoes
te maken. Iedereen steekt zelf de handen uit
de mouwen. Dat maakt dit een hele leuke
workshop, met een tastbaar product. Om aan
iedereen thuis te laten zien dat je heus niet
twee linkerhanden hebt!

Plastic is een fantastisch materiaal met
eigenschappen waaraan veel materialen
niet kunnen tippen. In deze masterclass
krijg je een korte inleiding in de wereld van
kunststoffen. We laten je aan de hand van
een aantal leuke experimenten verschillende
soorten kunststoffen herkennen. Vervolgens
gaan we aan de slag met onze unieke recycleinstallatie om van afval een 3d-print te
maken. Op deze manier ervaar je zelf wat er
nodig is om van afval naar product te komen.

VerdraaidGoed richt zich op waardebehoud
van materialen en het sluiten van kringlopen.
Wij zorgen ervoor dat restmaterialen die niet
(of niet optimaal) gerecycled worden een
tweede leven krijgen. Dit doet VerdraaidGoed
o.a. door bedrijven te begeleiden die stappen
willen maken binnen de circulaire economie.
Op een creatieve manier, met vindingrijke
denkers en ontwerpers, maar wel volgens een
gestructureerde aanpak; onze Waardeloos
Weer Waardevol Werkwijze.

				
• Geschikt voor 10 - 50 deelnemers

				
• Geschikt voor 10-30 deelnemers

				
• Geschikt voor 10-50 deelnemers

• Duur workshop: 1,5 uur

• Duur workshop: 1,5 uur

EVENTS / SPREKERS

• Duur workshop: 3 uur

BLUESOUVENIRS
Na een inspirerende sessie in BlueCity een souvenir meenemen
uit onze voorbeeldstad? Dat kan. BlueCity biedt verschillende
producten waarmee bezoekers thuis met de blauwe, circulaire
economie aan de slag kunnen gaan. Met een BlueSouvenir blijft je
event bovendien langer hangen in de hoofden van je bezoekers.
Bonus!

RotterZwam Growkit 					 €14,50 p.s.
€2,50 p.s.
Soepstarter ‘Close the loop make some soup’
€8,95 p.s.
Spoorblok* A5 					
€6,95 p.s.
Spoorblok* A6
€9,95 p.s.
Coffee Based Notebook **				
€9,95 p.s.
Dienstblaadje*
€6,00 p.s.
Potje honing van de Stadsimkerij 			
€3,00 p.s.
Bier BlueCity brouwerij Vet&Lazy
€24,95 p.s.
Boek: De Blauwe Revolutie - Siemen Cox
€5,95 p.s.
Circulair Kusala zeep
(van koffiedik, bierborstel of olijfolie)
Combinatiepakket verpakt in een brownbag met
RotterZwam Growkit, Soepstarter ‘Close the loop
make some soup’, Spoorblok* A6, Potje honing van
de Stadsimkerij en Bier Vet & Lazy

€23,00 p.s.

Wil je zelf een pakket samenstellen met BlueCity producten?
Dat kan! We verpakken het in een mooie brownbag.
(handlingkosten €1,15 p.s)
* gemaakt van de oude NS vertrekstaten
** gemaakt van koffiedik

EVENTS / SOUVENIRS

CONTACT
Event-team:
events@bluecity.nl
(010) 307 22 47
www.bluecity.nl

BlueCity
Maasboulevard 100
3063 NS Rotterdam

Namens het event-team, welkom in BlueCity, the pool of possibilities!

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE
EVENTS / CONTACT

