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Het gebouw
La Loge is een uniek stuk erfgoed, gelegen in het centrum van Brussel op
slechts een steenworp van de Louizalaan.
Dit historische gebouw, oorspronkelijk een vrijmetselaarstempel, heeft een
zeer bijzonder karakter. De tempel werd in 1934 gebouwd naar de plannen van
de modernistische architecten Fernand Bodson en Louis van Hooveld en is een
onderdeel van een architectonisch project van dezelfde architecten, dat
vier gebouwen telt.
Samen vormen deze gebouwen een unieke modernistische architecturale site in
hartje Brussel.
De stijl van de tempel, in art deco, is eenvoudig en elegant. Hij heeft
nog weinig gemeen met de ‘Egyptische stijl’ die gedurende lange tijd een
inspiratiebron was voor het ontwerp van vrijmetselaarstempels.
Het architectonisch erfgoed van La Loge biedt een intiem en charmant kader,
ideaal voor het organiseren van uw evenementen.
De hoge plafonds en het minimalistische design maken er een aangename en
open ruimte van die makkelijk is aan te passen aan uw behoeften.
Naast de hoofdruimte zijn er kleinere ruimtes, die in een handomdraai
omgevormd kunnen worden tot receptie, vestiaire of werkruimte voor uw
traiteur.
La Loge is erg gunstig gelegen in Brussel: tussen de Louizalaan en het
Flageyplein.
Sinds kort kan onze ruimte ook gehuurd worden. Het is een uitzonderlijke
plek die aan uw evenement een uniek cachet geeft.
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La Loge, zicht vanuit de hal naar de tempel

La Loge, grote tempel
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La Loge, grote tempel (detail)

La Loge, voordeur
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Bied toegevoegde waarde aan uw evenement: combineer het met de artistieke
activiteiten van La Loge
La Loge is een centrum voor kunst en aanverwante culturele praktijken
dat kunstenaars uitnodigt om projecten te ontwikkelen die draaien rond
begrippen als leefomgeving, gebruik en ruimte.
Een artistiek seizoen bij La Loge bestaat uit vier tot vijf
tentoonstellingen per jaar, plus een intens evenementenprogramma:
conferenties, debatten, projecties of performances.
We willen dit programma zeer graag met u delen. Daarom stellen we voor om
onze activiteiten met uw evenement te combineren. Contacteer ons, zodat
we samen kunnen uitzoeken welke formule het best past bij uw receptie: een
rondleiding, een nocturne, enz.
Een ideale plek voor zakelijke evenementen
La Loge is de perfecte omgeving om uw zakelijke evenementen te organiseren:
symposia, vergaderingen, conferenties, rondetafelgesprekken, lunches,
vergaderingen van de raad van beheer of diners.
Capaciteit
-

staand: +/- 100 personen
zittend : +/- 60 personen
Oppervlakte

-
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tempel : +/- 90m²
inkomhallen : +/- 27m²
kelder : +/- 42m²
eerste verdieping : +/- 30m²
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Toegang en parkeren
Adres:
Kluisstraat 86 - 1050 Brussel

Parking
Er zijn twee parkeerplaatsen in de buurt van La Loge.
overdekte parking Flagey (Vinci Park) op 600 m
(7 min lopen)
parking Louizalaan (gratis na 18 uur) op 200 m
(2 min lopen)
Openbaar vervoer
La Loge is zeer goed verbonden met verschillende wijken in de stad en met de
belangrijkste stations.
Er zijn directe verbindingen mogelijk vanaf de stations Brussel-Centraal en
Brussel-Zuid (Eurostar en Thalys).
Kruising Lesbroussartstraat/Baljuwstraat
Halte Baljuw/Bailli: bus 54 - tram 81, 83, 94
Halte Flagey: bus 38, 59, 60, 71 - tram 81, 83
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Traiteur
La Loge biedt u de mogelijkheid om te werken met de traiteur van uw keuze of
gebruik te maken van de diensten van ‘Great Traiteur’, die goed vertrouwd
is met het gebouw.
‘Great Traiteur’ biedt een eigentijdse kwaliteitsrestauratie en
verschillende formules op maat van uw behoeften:
ontbijt - brunch - lunch
voorgerecht/cocktail
walking dinner
koud buffet
diner
...
Prijzen en reserveringen
Contacteer ons om de beschikbaarheid te controleren, onze prijzen te
bekijken en de formule te kiezen die het best bij u past.
(0032) 2 644 42 48
info@laloge.be
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