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In het Antwerpse Schipperskwartier, op een boogscheut van het MAS, bevindt zich CARGO CLUB, beter 
gekend als de nightclub Red & Blue. De club heeft recentelijk een grondige facelift gekregen en is volledig 
klaar om u en uw gasten op een professionele manier te ontvangen voor al uw evenementen.
Deze loungy club, met een stijlvol en metropolitisch interieur, geeft onbeperkte mogelijkheden voor uw 
evenement in het centrum van Antwerpen.
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FULL SERVICE
CARGO CLUB biedt u een full service die 
garant staat voor een professionele en 
originele aanpak! Onze uitdaging ligt met 
name in het bedenken en uitvoeren van 
spraakmakende totaalconcepten voor al 
uw meetings, productpresentaties, recepties, 
walking dinners, gala-avonden, seminaries, 
persvoorstellingen en private evenementen.



INFRASTRUCTUUR
We verhuren onze club met een 
capaciteit tot 300 personen zittend 
en tot 600 personen staand. Maar 
ook groepen vanaf 20 personen zijn 
welkom. We kunnen onze eventlocatie 
namelijk in verschillende compartimenten 
onderverdelen, zodat ook een kleine 
receptie voldoet aan uw verwachtingen.

Onze infrastructuur voldoet voor elk 
event aan de allerhoogste eisen. Het 
karaktervolle en stoere kader en op 
maat uitgewerkte interieur van onze 
club passen perfect bij het authentieke 
karakter van het oude pakhuis.



PARKING
Er is parkeermogelijkheid vlakbij, 
we werken hiervoor samen met een 
parkeerterrein op wandelafstand, maar 
ook shuttles kunnen ingezet worden.
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WINE & DINE
Wij zorgen voor een culinaire totaalbeleving 
met een persoonlijke invulling. We hechten 
ontzettend veel waarde aan de kwaliteit van 
onze catering. Op gastronomisch vlak kan 
u bij ons terecht voor innovatieve recepties, 
conceptuele walking dinners, galadiners 
op sterrenniveau en ook voor uw afterparty 
bieden wij een gepaste oplossing. 

TAILOR MADE 
Onze werkwijze kenmerkt zich door 
persoonlijke aandacht, een efficiënte 
aanpak en nauw overleg tijdens het gehele 
traject. Na een goed beeld te hebben van 
de ideeën en wensen voor uw evenement 
en onze gewenste rol daarin, werken wij 
het concept uit tot in het kleinste detail. 

FULL SERVICE
Onze passie en drijfveer is om uw 
boodschap te vertalen naar succesvolle 
live formats. Van concept tot realisatie… 
Wij verzorgen het gehele traject en 
zorgen voor een goede coördinatie 
en uitvoering van uw evenement, 
geregisseerd door professionals.
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MEETING & CONGRES
Onze club leent zich perfect als creatieve omgeving 
voor een meeting of congres. Hier kunt u in alle rust 
en met de nodige comfort vergaderen. Wij zorgen 
voor drank en versnapering naar wens, en aansluitend 
een luxueuze receptie of stijlvol walking dinner. Alles 
is mogelijk, ook kunnen indoor teambuildings of 
workshops georganiseerd worden.



PERSONEELSEVENT
Onze lounge dj speelt een deuntje op de achtergrond. De exquise amuses en 
de champagnetoren geven als aperitief zin naar meer. Laat uw gasten genieten 
van de verschillende gangen die onze obers serveren. En uiteraard aansluitend: 
party time met mogelijkheden tot live bands, animaties in de lucht, visuele acts, 
dj’s, ... Elk concept dat u in gedachte heeft kunnen we hier voor u realiseren.

PRODUCT LAUNCH
Door het stoere karakter, de aanwezige sound & light show 
en de verschillende zones in de ruimte leent onze club zich 
ook perfect tot een verrassende productlancering. Een grote 
onthulling op de dansvloer of liever afzonderlijke corners 
waar de gasten interactief kunnen kennismaken met jullie 
nieuwigheden. Muziek, sfeer, decoratie,… elk detail geven we 
een originele invulling.
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HUWELIJKSFEEST 
Dé mooiste dag van je leven! Die verdient een 
professionele ondersteuning en een prachtige 
locatie. Wij werken graag een concept uit 
dat volledig op jullie idee is geschreven en 
tot in de puntjes is uitgevoerd. Niet stijf met 
witte ronde tafels, maar een echte party 
in een trendy clubomgeving! Binnen is er 
capaciteit tot 600 personen en we hebben 
ook contacten om vlakbij aan de Schelde een 
ceremonie te laten doorgaan.  
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VERJAARDAGSFEEST
Of je nu 16, 21, 40 of 65 wordt, elke 
verjaardag is een goede reden om te vieren 
met vrienden en familie. Liever een leuke party 
met de nodige glitter & glamour of eerder een 
klassevolle gastronomische avond? Up to you!

CLUBFEEST
Heb je met je sportclub eindelijk een grote 
troffee binnen? Bestaat je vereniging 20 
jaar? Get the party started! Vooraf nog een 
minitornooi of huldiging? Dat kan perfect op 
ons podium! Wij kleden de club in naar uw 
wens.



CONTACT
Wenst u een onvergetelijke indruk te maken op uw gasten? 
Neem dan gerust even contact met ons op.

+32 (0) 478 28 27 83 
info@cargoclub-events.be • www.cargoclub-events.be

Lange Schipperskapelstraat 11-13, 2000 Antwerpen




