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De Music Meeting Lounge ligt in 
het Oude Dorp van Amstelveen, 
slechts twee minuten van de A9 

en heeft voldoende gratis parkeergelegen-
heid. De vergaderlocatie bestaat uit twee 
unieke ruimtes, een ruime benedenverdie-
ping, een vide en een dakterras. De lounge 
is uitstekend geschikt voor groepen die zich 
gedurende de vergadering willen opsplitsen, 
denk aan onderhandelingen en na het over-
leg weer willen samenkomen. Daarnaast zijn 

er meerdere aparte zitjes, onder andere bij 
de open haard, waar in alle rust gewerkt kan 
worden. De locatie biedt plaats aan twintig à 
dertig personen.  

CREATICE SPACE
“De Music Meeting Lounge is een multi-
functionele ruimte en kent veel mogelijkhe-
den”, vertelt eigenaar Marianne Kuiper. “Je 
kan hier eigenlijk alle kanten op. Boven is er 
een creative space, bijzonder geschikt voor 

brainstormsessies. Hier kan volop geschre-
ven, geplakt, geprikt en geknipt worden. Er 
hangen maar liefst 28 panelen waarop een 
ieder zijn of haar ideeën kan loslaten. Maar 
er is meer.. De plenaire ruimte heeft acht 
losse tafels die op veel verschillende manie-
ren neergezet kunnen worden. Zo zijn er in 
de afgelopen maanden diverse interactieve 
trainingen gegeven (onder andere: MapsTell 
) met of zonder tafels, in een kringopstelling, 
maar ook Pop-updiners, gezellig dineren aan 
lange tafels als een ontspannen afsluiter van 
een dag intensief vergaderen. En natuurlijk 
het ‘gewone’ vergaderen, zoals in u-, carré of 
cabaretopstelling. De Music Meeting Lounge 
spitst zich toe op ‘a Meeting By Design’, dit 
houdt in dat wij bezoekers graag adviseren 
bij het bepalen van de juiste vergaderopstel-
ling en het bedenken van de meest effectieve 
invulling van de dag. Creativiteit en hospita-
lity gaan bij ons hand in hand.” 

OUT OF THE BOX
De Amstelveense onderneemster Marianne 
Kuiper kent het klappen van de zweep als 
het over hospitality gaat. In haar bedrijf 
Efficient Hotel Partner zoekt en boekt 
ze samen met haar team al ruim twintig 
jaar hotel- en vergaderlocaties voor haar 
opdrachtgevers, en weet als geen ander wat 
er speelt in de markt. Kuiper: “De laat-
ste jaren is de vraag naar ‘out of the box’. 
oftewel stand alone locaties waar men in 
alle anonimiteit kan overleggen (denk aan 
fusies, overnames of het uitstippelen van 
nieuwe businessmodellen en strategieën) 
alleen maar toegenomen. Mensen willen 
niet alleen effectief overleg plegen met alle 
gemakken van dien, maar ook geprikkeld 

of geïnspireerd raken door even weg te zijn 
van dat kantoor en zich in een ruimte te 
begeven die aan alle kanten verrast. Nou, 
dan zit je bij de Music Meeting Lounge 
goed! 

SUPERTRAMP ALS ENERGIZER
In de Music Meeting Lounge speelt de LP- 
collectie die Kuiper van haar vader heeft 
geërfd, met popiconen uit de jaren ’80 en 
’90  als: U2, Simple Minds, George Michael, 
Supertramp, een grote rol. “Bezoekers 
kunnen als energizer tussen al dat hoofd-
breken door of na afloop in een heuse DJ- 
booth naar hartenlust plaatjes draaien en 
dat vertrouwde gevoel van die naald op 
vinyl herbeleven. Gebruikmaken van onze 

muziekcollectie, waaronder ook moderne 
artiesten als Ed Sheeran, zit bij het vergader-
arrangement inbegrepen. Maar natuurlijk is 
men ook vrij om thuis op zoek te gaan naar 
klassiekers en hier ten gehore te brengen. 
Waarom muziek? Muziek inspireert, ver-
bindt en stimuleert , en kan de ‘zwaarte’ ver-
lichten tijdens pittige onderhandelingen.” In 
het moderne interieur van de Music Meeting 
Lounge vind je elementen van vroeger 
terug, er valt heel wat te beleven en te zien. 
Dit is wat je noemt een speelse knipoog naar 
vervlogen tijden!

FOOD BY FAUVE
Natuurlijk wordt er in de Music Meeting 
Lounge ook heerlijk eten geserveerd, 
Food by Fauve (de 19-jarige dochter van 
Marianne). Ambachtelijke home made taar-
ten om je vingers bij af te likken zo lekker, 
maar ook: tapenade mix, lovely spread en 
voor de vroegkomers kan er zelfs een early 
bird breakfast geregeld worden. Kuiper: 
“Voor al het lekkers  dat men hier opge-
diend krijgt, geldt dat er een flinke dot liefde 
in zit. Dat zie je en dat proef je.”
De Music Meeting Lounge is gelegen in het 
Oude Dorp van Amstelveen, een lommer-
rijk straatje met veel gezelligheid en meer 
dan vijftien verschillende restaurantjes en 
barretjes. Je stapt de deur uit en je staat er 
middenin. Een unieke locatie op een unieke 
plek. De Music Meeting Lounge verrast!  

www.musicmeetinglounge.nl

Zo leuk, je zou er bijna een 
vergadering voor verzinnen!

Music Meeting Lounge

Sinds begin dit jaar is het Oude Dorp van Amstelveen een bijzondere 
vergaderlocatie rijker: de Music Meeting Lounge. En de reacties zijn 
lovend. Bezoekers verbazen zich over de hoeveelheid ruimte, de vele 
mogelijkheden en de fijne sfeer. Het dakterras is een ware zomerhit. Een 
bezoeker was zo enthousiast dat hij na afloop zei: “Het is hier zo leuk, je zou 
er bijna een vergadering voor verzinnen!” Dat is een groot compliment. En 
heel treffend, want een bezoek aan de Music Meeting Lounge staat garant 
voor een onvergetelijke dag! 
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Creative Space met 28 panelen

Zonnig dakterras

Music Meeting Lounge Platencollectie

Creative Space
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