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KBR: Koester de tijd
KBR is een plek die kennis en geschiedenis ademt. Het statige gebouw uit het midden van 
de vorige eeuw biedt 13 vergader- en ontvangstruimtes in verschillende stijlen, op maat 
van uw evenement.

De nationale bibliotheek is een totaalconcept: het interieur werd op maat ontworpen door 
het gerenommeerde ontwerpbureau De Coene. De stijl is modern en heeft een praktische 
insteek. 

In 2019 werd het bibliotheekgebouw heringericht met eerbied voor het oorspronkelijke 
meubilair, in een stijl die het beste van de geschiedenis bewaart en tegelijk beantwoordt 
aan de noden van de hedendaagse gebruiker.
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KBR is een inspirerende plek waar 
heden en verleden elkaar ontmoeten. 

Een plek om de tijd te koesteren.
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Uw perfecte 
ontmoetingsplek

U kiest voor een locatie die cultuur ademt: in het monumentale gebouw ligt een museum en 
worden tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Deze culturele toets geeft uw evenement net 
dat beetje extra. Vraag gerust naar onze businesspakketten voor een privénocturne in het 
museum aansluitend op uw evenement.

Toegankelijk, rustig en groen

• Hartje Brussel
• Volledig rolstoeltoegankelijk
• Brussel-Centraal en ondergrondse parking op 2 minuten wandelen
• Ruime, rustige binnentuin in het hart van het gebouw
• Zalen met natuurlijke lichtinval

Dienstverlening op maat

• In-house catering
• Persoonlijke service
• Overal internettoegang
• Optie voor een privénocturne in het museum aansluitend op uw evenement
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Zalenaanbod

Mid-century modern

Het oorspronkelijke meubilair uit de 
jaren vijftig met hoogkwalitatieve 
materialen zorgt voor een klassevolle 
uitstraling.
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Historische grandeur

De grote, statige ruimten zijn bekleed met travertijn, de kleinere zalen zijn intiem maar 
luxueus ingericht.
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Hedendaags

De lichtrijke zalen zijn flexibel in te richten 
en daardoor veelzijdig in gebruik.
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Mogelijkheden

Een extraatje nodig  of een bezoek aan het KBR museum, al dan niet 
in besloten kring? Ons team helpt u om een aanbod op maat uit te werken. 

Schoonmaak Security

Catering Technische 
ondersteuning
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M2 Theater Cabaret Class U-shape
Dubbele 
u-shape Carré Cocktail Diner Geluid Daglicht Projectie

Auditorium 312 205 • • •

Galerie 270 250 120 • •

Consilium 156,74 30 • • •

Corner 50 12 • •

Aquarium 36 16 13 •

Atelier 100 80 40 25 •

Expo 195 100 150 120 • •

Press room 120 •

Rotonde 122,7 120 80 •

Appartementen 286 120 120 •

Totaal Paleis 
(rotonde +  

appartementen)
400 120 120 •

Concert 137 130 • •

Panorama 135,6 110 50 50 35 45 30 • • •

Studio 36 30 12 14 • •

Peristyle 475 200 •

Forum 121 •

Kapel 163

Albert
600 < 
2800 300 300 •

M²
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Catering
De catering wordt bij KBR Events exclusief door Witlof 
verzorgd. Witlof werkt samen met kleinschalige, lokale 
producenten rondom Brussel die net als wij kiezen voor 
kwaliteit en duurzaamheid.

Chef Filip Fransen staat ook achter het fornuis in restaurant 
a l b e r t, op de 5de verdieping van het gebouw. Het 
panoramisch gezicht op Brussel en het terras dat uitkijkt op 
de Kunstberg zijn de perfecte troeven voor een zakendiner 
in stijl.

Contact: sales@witlof.brussels



14

Brussel: een levendige 
eventlocatie

Brussel staat als corporate eventbestemming 
in Europa op plaats nummer één. Kiest u voor 
Brussel, dan kiest u voor een bruisende stad 
met een lange geschiedenis. De gastronomie, 
het historisch erfgoed en de couleur locale 
maken van onze charmante hoofdstad de 
geknipte locatie voor uw event. Met meer dan 
100 musea is Brussel bovendien onbetwist-
baar de culturele trekpleister van het land.

De stad is dus zeer vlot bereikbaar, ook van-
uit de luchthaven. KBR ligt vlak bij het station 
Brussel-Centraal. 

KBR
Kunstberg 28
1000 Brussel

Grote
Markt

Koninklijk
Paleis

Centraal
Station

De Zavel



Contact

Coördinator KBR Events - Koen Magerman 

+32 473 61 72 31

events@kbr.be

Info en foto’s van alle zalen vindt u op www.kbr.be. 


