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Op 18 april 2012 opende het Art Center Hugo Voeten zijn 
deuren. Met respect voor de originele architectuur werd 
een oude graanfabriek aan de oever van het Kempisch 
Kanaal in Herentals omgebouwd tot een kunst- en 
tentoonstellingsruimte van negen niveaus waarin verzamelaar 
Hugo Voeten (1940-2017) een deel van zijn verzameling 
onderbracht.

Een bezoek aan het Art Center is niet alleen een 
artistieke belevenis, maar ook het gebouw zelf 
zorgt voor een onvergetelijke ervaring. U ontdekt er 
een verrassende collectie en boeiende wisselende 
tentoonstellingen. Als bezoeker van het Artcenter wordt u 
ondergedompeld in een unieke beleving in een fantastisch 
kader. Zowel in de oude Siloruimte als in de Penthouse met 
dakterras kan u uw gasten ontvangen.
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CONCEPTEN  
ROND KUNST
Het Artcenter ademt kunst. Uw projecten kunnen hier in een harmonie op worden uitgewerkt. Dit synchroon 
met de kunstcollecties die er staan, of er wordt een link gelegd met kunst naar uw keuze. De creativiteit 
die wij hieruit kunnen putten is zo goed als oneindig! De regelmatig wisselende collectie kan ten alle tijden 
in de basis liggen van de inspiratie voor uw event. Zowel op vlak van beleving als gastronomisch vlak.  
Daar de Siloruimte ook flexibel is voor opstellingen kunnen wij ook kunstwerken makkelijk verplaatsen 
om zo een ideale vibe te kunnen creëeren! Zo vindt u het geschikte kader met unieke en originele 
kunstvoorwerpen die uw event tot een onvergeetelijke fotoshoot kunnen maken! 

FULL
SERVICE
Platform biedt u een full service die garant staat 
voor een professionele en originele aanpak 
van de meest uiteenlopende opdrachten. Door 
het continue ‘scouten’ van nieuwe trends en 
vervolgens een vertaalslag te maken naar het 
evenementiële, zijn wij in staat om telkens weer 
originele en verrassende events te realiseren.
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LUXUEUZE RECEPTIE
De majesteuze entree van het gebouw trekt u meteen naar binnen. De grote vide in de siloruimte geeft 
meteen een gevoel van ruimtelijkheid tot aan de 9de etage. De Penthouse met zaagtand-dak biedt een 
zonovergoten ruimte voor het hosten van uw recepties. Het dakterras draagt bij tot een complete ervaring 
waarbij men kan genieten van het prachtige uitzicht over de Groene zuiderkempen. Dit in combinatie met 
de prachtige collecties geeft meteen een exclusief gevoel. Dankzij de multi-flexibiliteit van de siloruimte 
zijn er tal van opstellingen voor uw recepties mogelijk, letterlijk in het midden van alle kunst! 

CLASSY MEETING
Nood aan een intieme meeting die creativiteit stimuleert? De flexibele ruimtes kunnen hiertoe tot 
bijdragen met alle technieken die nodig zijn om een kwalitatieve meeting te kunnen hosten. Een 
seminarie is in de oorspronkelijke betekenis een studiebijeenkomst onder leiding van deskundigen,een 
professionele stuwkracht die de meeste bedrijven levensnoodzakelijk vinden voor de verdere 
ontwikkeling van bedrijf en personeel. Pure kennisoverdracht is nuttig, maar tegenwoordig mag het 
meer zijn in de hedendaagse bedrijfscultuur. Bij het organiseren van een meetcentive is de nood aan 
een aangename en stijlvolle seminarielocatie groot. Het Art Center heeft de grote en kleine ruimtes 
de mogelijkheid om kleine break-outs te voorzien alle faciliteiten ter beschikking om uw meeting op 
topniveau te realiseren. 

De breaks krijgen een extra dimensie door de aanwezigheid van onze baristakampioen die uwgasten 
verrast met kunstige latte-art of voorzien we een smoothiebar met verse sappen? Na het formele 
gedeelte volgt een gepaste lunch-formule en we vervolledigen de “meetcentive” met een toffe 
workshop rond kunst of outdoor activiteit in het Bruisende Herentals. Goed voor de spirit, goed voor het 
rendement. 
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Productlancering, klantenevent, presentatie, persvoorstelling, ... 
elk bedrijf heeft eens of meermaals per jaar reden om met klanten, 
relaties of collega’s te klinken. In het Art Center ontvangen we uw 
zakelijke relatiesvoor een stijlvolle receptie. We serveren exquise 
seizoensgebonden hapjes op gastronomisch niveau of voorzien 
degustatiebuffetjes die opgebouwd zijn rond smaakbeleving.  

Tijdens het ontvangst zorgen we voor een heerlijke cocktail en 
naast de dranken die aan de bar te verkrijgen zijn worden doorheen 
de avond enkele topwijnen of Belgische bieren geopend om bij de 
amuses te degusteren. Op die manier krijgt iedereen de kans om 
zijn of haar smaakpapillen ten volle te verwennen. 

We kunnen ook volledig verschillende stijlen van recepties voorzien, 
het zakelijke stijlvolle of het trendy loungy: de mogelijkheden zijn 
eindeloos. Zo voelt iedereen zich optimaal welkom en krijgt u een 
mooie synergie tussen uw gasten. Een laaghangende mist, trendy 
gedecoreerde statafels en prachtige bloemstukken met talloze 
kaarsjes geven dat heerlijke cosy gevoel. Indien u wenst kan de 
sfeer nog uitgebreid worden met gepast muzikaal entertainment 
om de avond op een hoogtepunt af te ronden. 

BUSINESS
MEETS
PLEASURE
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B2B OR B2C, THAT IS THE QUESTION!
Het Art Center creëren we uw business event waarbij 
uw gasten zowel kunnen dineren, socializen en 
netwerken in een relaxte sfeer. Uw genodigden komen 
toe aan de sfeervol verlichte locatie. Wij kunnen als 
ontvangst aanvullen met een conceptuele outdoor act, 
bijvoorbeeld. Op stijlvolle wijze verwelkomen wij uw 
gasten met een glaasje bubbels of welkomstcocktail, 
aagevuld met fijn fingerfood geserveerd door de 

bediening. Als extra entertainment kunnen wij tijdens 
uw event sfeervolle jazz, soul & lounge muziek 
voorzien, eventueel zelfs live! Daarna volgt “le moment 
suprême”, de spreker neemt de gasten mee langs de 
cijfers en goals of worden op gepaste wijze enkele 
medewerkers in de bloemetjes gezet, of onthult u 
uw nieuwe product, …. . Aansluitend serveren we een 
heerlijk walking diner aangepast op het doel van uw 

event: Culinaire verassingen, geserveerd met respect 
voor de basisingrediënten, kleine extra’s die uw 
gasten versteld zullen doen staan. Smaakexplosies en 
kunstzinnige gerechten dragen bij tot de totale beleving 
van uw event. Na het diner voorzien we bijvoorbeeld 
nog een toffe loungesetting waar uw gasten nog 
kunnen genieten van een degustatie rond Belgische 
bieren of Whisky & Cigars op het terras. 
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GALADINER
De champagne gekoeld, prachtig gedekte diner tafels, een pianist 
zorgt voor dejuiste achtergrond muziek bij binnenkomst, iedereen 
is uitgedost in avondkledij voor uw gala-diner. Of het gaat om een 
benefiet-avond, een galadiner voor zakenrelaties of een intiem 
diner voor uw gasten, we zorgen voor een onvergetelijke luxueuze 
avond. 

Tijdens het aperitief voorzien we een prachtige champagnetoren 
en serveren we exquise amuses voor uw gasten. Onze 
professionele fotograaf maakt bij aankomst portretfoto’s van uw 
gasten met hun partner of collega’s, op deze manier kan iedereen 
een tastbare herinnering aan deze avond mee naar huis nemen.

Na het ontvangst worden uw gasten verzocht plaats te nemen 
aan de prachtig gedekte tafels en is er gelegenheid voor 
een welkomstwoord. Aansluitend zal de eerste wijn worden 
geschonken door onze sommelier en serveert ons bedienend 
personeel het voorgerecht uit. De diverse wijnen en verschillende 
gangen volgen elkaar in rustig tempo op zodat uw gasten volop 
kunnen genieten van al het lekkers. 

Na het smakelijke gala diner kunnen uw gasten genieten van een 
koffie van onze barista, en voor de fijnproevers onder ons rest nog 
de digestieven-chariot!
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RONDLEIDING  
Uiteraard kan uw event ook een bijpassende 
rondleiding krijgen doorheen het hele gebouw 
onder de deskundige leiding van de curator 
van de collectie. Deze mensen brengen u 
volledig in vervoering door de verhalen achter 
de kunstwerken van start tot proces, tot finaal 
resultaat te vertellen. 

Een voorbeeld van flow zou kunnen zijn dat uw 
mensen ontvangen worden in de Siloruimte 
met een glaasje bubbels, een uur rondleiding 
krijgen doorheen de collectie, waarna zij in de 
penthouse worden ontvangen voor een diner.

WORKSHOPS  
ROND KUNST

Voor de creatievere meetingconcepten kunnen we ook een hele waaier van verschillende kunstige workshops 
aanbieden. Denk aan kunstenaars die een crash-course geven over kleurgebruik, een cursus keramiek maken, 
boetseren, bloemschikken, litho- of zeefdrukken, ….  
 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Wij voorzien alle faciliteiten in combinatie met aangepaste catering, u voorziet 
de enthousiaste deelnemers!  
 
Er zijn ook mogelijkheden rond workshops over de ‘kunsthandel’, waarbij bijvoorbeeld de werking van een 
veilinghuis aan u wordt uitgelegd met een infosessie over de excentriekste Belgische veilingen ooit. 
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PENTHOUSE / DAKTERRAS

WISSELENDE KUNSTCOLLECTIE

SILORUIMTES GROOT EN KLEIN

ONZE 
RUIMTES
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SILO-HAL
De grote industriële hal biedt een onuitputtelijke bron 
van mogelijkheden voor uw event. Grote recepties, 
plenaire zittingen, diners of lunches, walking of seated, 
alles kan en mag! Van 50 tot 300 personen

SILO-ZAAL
Vlak naast de entree biedt zich een kleine expositieruimte 
aan waar men recepties of lunches kan voorzien voor kleinere 
groepen. Deze wanden zijn voornamelijk bekleed met Bulgaarse 
kunst, de favoriete kunst van wijlen Hugo Voeten zelf. Van 5 tot 
50 personen



PENTHOUSE EN DAKTERRAS

De Penthouse op de 9de etage van het gebouw biedt geen zee, maar een 
oceaan aan verschillende mogelijkheden. Deze zaal biedt ruimte aan 
enkele kunstwerken aan de muren, maar kan voor de rest vrij worden 
ingekleed voor uw event! Bij de Penthouse zijn er nog 2 dakterrassen ter 
uwer beschikking die kunnen bijdragen tot de beleving van uw event. Van 
50 tot 300 personen
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GASTRONOMIE
Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van 
culinaire gastronomie. De gerechten die wij aan 
uw gasten presenteren zijn steeds met de grootste 
zorg voor u samengesteld op basis van jaren 
van culinaire ervaringen die wereldwijd werden 
verworven. 

Uniek zijn en beleving creeëren op basis van dit 
belangrijke element in uw event, inspireren ons 
om steeds het onderste uit de kan te halen en uw 
gasten met een magische glimlach, na het event, 
terug huiswaarts te sturen.

 Onze menu’s worden steeds 100% op maat 
geschreven en zijn bij voorkeur ondersteunend aan 
het doel van uw event. Dit in combinatie met het 
unieke kunstige kader waar men in kan vertoeven 
zijn beide topingrediënten voor een geslaagd 
concept.



WENST U EEN ONVERGETELIJKE INDRUK 
TE MAKEN OP UW GASTEN?
Neem dan gerust even contact met ons op. 
Davy Luyten: +32 (0) 478 28 27 83
info@eventsfactory.be • www.eventsfactory.be

Gelegen in het hart van de groene Zuiderkempen biedt de stad Herentals 
deze prachtige locatie aan. Vlak aan de voornaamste invalroutes is deze 
locatie zeer vlot bereikbaar. Wij bieden ook parking aan voor uw gasten in 
de directe omgeving van het Art Center. 
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