Brasserie van de opera
Met ons nieuwe concept beantwoorden we de grote vraag naar locaties
om gezelschappen op een persoonlijke en passende manier te ontvangen.
U kan bij ons terecht voor al uw bedrijfsfeesten, exposities, optredens
(pianisten en andere muzikanten beschikbaar), diners tot 150 personen,
recepties tot 400 personen, fotoshoots, etc. Onze ervaring in de organisatie
van stijlvolle evenementen en onze professionele bediening staan garant voor
een feilloos verloop van uw evenement.

EVENEMENTEN

Geschiedenis van het gebouw:
Brasserie Gustav ademt de grandeur uit van de grote Parijse brasseries. Daar
heeft de geschiedenis van deze plek alles mee te maken. De Antwerpse Opera
opende in 1907. Een jaar later volgde de gelagzaal onder het toenmalige schermenmagazijn van het operagebouw. De foyers werden immers al snel te klein
door het succes van de opera. De brasserie was altijd bedoeld als operacafé,
uitgebaat door een externe ondernemer. In de begindagen gold de afspraak dat
het café tijdens voorstellingen gesloten bleef. Zo waren de bezoekers van de
opera zeker van een plaats en hing de zaal ook niet vol rook na de voorstelling.
De oorspronkelijke naam van de brasserie was dan wel Caveau, in de volksmond heette het altijd De Boerinnekes. Volgens sommige bronnen verwijst
de bijnaam naar de klederdracht van de diensters die als boerinnen verkleed
waren. Volgens andere bronnen heeft het te maken met de bezoekers: plattelandsvrouwen die in de stad hun boodschappen deden, kwamen hier vaak iets
drinken, wachtend op de paardentram. Nog andere bronnen verwijzen naar de
naam van een biljartclub die in de brasserie regelmatig bijeen kwam.
Locatie:
Voor al uw vragen over de organisatie van uw evenement kan u ons bereiken via
Michel Roose
0486/65.09.60
miche@phgroup.be

Van Ertbornstraat 2 ❘ 2018 Antwerpen ❘
maandag tot vrijdag open van11.30u tot 23.00u
In het weekend open voor
voorstellingen en evenementen
❘ info@brasseriegustav.be

www.brasseriegustav.be

Nikolin Pepa
0496/91.96.33
nikolinpepa@skynet.be

