
 

Beste bezoeker,  

 

Holland Opera heet u alvast van harte welkom bij Orfeo Underground in de parkeergarage onder het 

Eemplein in Amersfoort.  

 

Als het goed is, heeft u een bevestiging ontvangen met de e-tickets erin.  

 

Deze dient u uitgeprint mee te nemen naar de locatie. Mocht u uw kaarten nog moeten betalen, dan 

kunt u deze bij de kassa in het Eemhuis afhalen en betalen.  

 

In deze mail willen wij u graag over het volgende informeren:  

 

Openingstijden kassa  

De kassa is op de voorstellingsdagen (woensdag t/m zaterdag) geopend vanaf 20:00 uur in 

Bibliotheek Eemhuis.  

 

Telefonisch is onze kassamedewerker bereikbaar van 19:00 tot 20:00 uur op 033 2020929. 

En van dinsdag t/m vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur. 

  

Mocht de voorstelling niet uitverkocht zijn, dan kunnen er ook kaarten aan de kassa worden gekocht 

(pinautomaat is aanwezig).  

 

Dinerarrangement Dara  

Voorafgaand aan de voorstelling kunt u dineren bij Wereldrestaurant Dara:  

Grote koppel 5, 3813 AA Amersfoort  

 

Dara ontvangt u met een glas feestelijke bubbels en een heerlijke amuse. Geniet van een 2 gangen 

diner met een rijke samenstelling van mezzes en tajines.  

 

De inloop is tussen 18:00 en 19:00 uur.  

Als u ook de inleiding heeft geboekt, dan adviseren wij u om 18:00 uur te starten met uw diner.  

 

Heeft u al kaarten en wilt u het diner bijboeken?  

Het bedrag voor diner is € 22,50 per persoon.  

Online boeken (zonder administratiekosten): hollandopera.nl/kaartverkoop of telefonisch 033 

2020929 (+ € 2,50 administratiekosten | di t/m vr 13:00 – 16:00 uur)  

 

Vanaf Dara wordt u door een publieksbegeleider opgehaald om naar het Eemhuis te lopen. Bij het 

Eemhuis verzamelen alle bezoekers om vanaf daar in groepjes naar de parkeergarage te gaan. 

  

http://www.hollandopera.nl/kaartverkoop


 

Mocht u met de auto komen, dan raden wij u aan om uw auto alvast bij parkeergarage Eemplein te 

parkeren en vanaf daar te voet naar Dara te gaan (Dara ligt aan de andere kant van het water).  

 

Inleiding 

Voorafgaand aan de voorstelling kunt u kiezen voor een inleiding. De sprekers zijn bekend en staan 

op onze site. Na afloop van de inleiding wordt u door de interviewer meegenomen naar het Eemhuis. 

Bij het Eemhuis verzamelen alle bezoekers om vanaf daar in groepjes naar de parkeergarage te gaan. 

 

De inleiding is op donderdag, vrijdag en zaterdag en is bijna zo goed als uitverkocht. 

 

Voorstelling  

U bent vanaf 20:00 uur welkom bij Bibliotheek Eemhuis: Eemplein 71, 3812 EA Amersfoort.  

 

Wij verzoeken u uiterlijk 21:00 uur aanwezig te zijn bij het Eemhuis, omdat u vanuit daar wordt 

meegenomen door publieksbegeleiders naar de parkeergarage.  

 

Bij binnenkomst worden de kaarten gescand, zorg ervoor dat de scancode goed leesbaar is (via 

telefoons werkt het niet).  

 

Daarna krijgt u een polsbandje om met een kleur en een cijfer. Om 21:05 uur worden alle mensen 

met dezelfde kleur bij elkaar geroepen en volgt u uw eigen publieksbegeleider. De 

publieksbegeleider zal in het kort uitleggen wat er gaat gebeuren en hoe de koptelefoons werken.  

 

De eerste 20 minuten loopt u samen met de publieksbegeleider langs de scenes, daarna wijst de 

publieksbegeleider uw plaats op de tribune aan.  

 

De aanvang van de voorstelling is 21:15 uur en is afgelopen om 22:45 uur (zonder pauze).  

De voorstelling is in een parkeergarage, wij adviseren u warm aan te kleden en goede schoenen aan 

te doen. Er zijn fleece dekens aanwezig. 

 

Voor aanvang van de voorstelling kunt u drankje drinken in Bibliotheek Eemhuis. Na afloop van de 

voorstelling kunt naborrelen met een hapje bij KadeCafé; dit zit naast de bibliotheek. 

 

Mindervaliden  

Bibliotheek Eemhuis is geschikt voor rolstoelen en er is een mindervalide toilet aanwezig.  

 

Met de lift kunt u in de parkeergarage komen (met publieksbegeleider). Ook zijn er een (beperkt) 

aantal rolstoelen beschikbaar per voorstelling voor mensen die slecht ter been zijn.  

Neem hiervoor contact op met Holland Opera: kaarten@hollandopera.nlof telefonisch 033 2020929 

(di t/m vr 13:00 – 16:00 uur)  

mailto:kaarten@hollandopera.nl


 

Bereikbaarheid  

U kunt uw auto parkeren in dezelfde parkeergarage als waar de voorstelling zich afspeelt.  

 

Als u uw auto heeft geparkeerd is het de bedoeling dat u naar het Eemhuis gaat.  

Vanuit het Eemhuis wordt u door publieksbegeleiders meegenomen naar de parkeergarage.  

 

U kunt uw inrijkaart bij de kassa van Holland Opera inwisselen voor een uitrijkaart voor slechts € 5.  

 

Heeft u al een uitrijkaart bijgeboekt?  

Dan kunt u uw bevestigingsmail meenemen en bij de kassa van Holland Opera ontvangt u uw 

uitrijkaart.  

 

De locatie is het met het openbaar vervoer goed bereikbaar.  

Stap uit bij de noordzijde van station Amersfoort Centraal. Ga rechtsaf en loop alsmaar rechtdoor. Bij 

de rotonde rechtdoor is de bestemming bereikt.  

 

Als u met de fiets komt, kunt u uw fiets stallen in de fietsenrekken voor het Eemhuis.  

Heeft u na deze informatie nog vragen, dan kunt u mailen naar kaarten@hollandopera.nl.  

 

 

Het team van Holland Opera wenst u een fijne voorstelling toe!  

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van Holland Opera  

 
Joke Hoolboom  

Regisseur  

 

 

Kassa telefonisch bereikbaar van di t/m vr van 13:00 – 16:00 op 033 2020929  

Kaarten zijn online te koop (zonder administratiekosten): hollandopera.nl/kaartverkoop 
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