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zestig kunstenaars netwerken ateliers artist-in-residence creatieve broedplaats Vijzel  flexplekken Spectrum cursusruimte

 
Aan de rand van de Groninger binnen-
stad staat Het Paleis, een creatieve 
ontmoetingsplek voor mensen, kunst en 
bedrijvigheid. Het Paleis is Groningen in 
een notendop: nieuwe dynamiek in een 
klassiek pand, creativiteit én gastvrijheid. 

Het Paleis heeft bijna een eeuw  
lang dienst gedaan als scheikundig 
laboratorium. nu werken in de oude 
professorenkamers kunstenaars, de 
voormalige laboratoria zijn werkruimtes 
en de vroegere zaaltjes zijn omgetoverd 
tot gastenverblijven. In het hart van Het 
Paleis ligt de multifunctionele Erlenmeyer-
zaal voor vergaderingen en congressen. 

Het Paleis is op loopafstand te bereiken 
vanaf de Grote Markt en met de stadsbus 
vanaf het centraal station. de buslijnen 
6,11, 51 en 52 stoppen voor de deur. 
Parkeren kunt u naast Het Paleis aan het 
Boterdiep. de openingstijden zijn van 
maandag t/m zaterdag: 7.30 - 21.30 uur 
zondag: 7.30 - 18.00 uur. 
Uitrijden is 24 uur mogelijk.

10 unieke kamers met comfortabele 
bedden,douche en toilet op de kamer 
(bij de vierpersoonskamers badkamer 
op de gang), een werktafel en zitje. Elke 
kamer is ontworpen en ingericht door 
Groninger kunstenaars op basis van 10 
kunststromingen: Art deco, Minimalisme, 
Surrealisme, Arte Povera, Kubisme, Pop 
Art,Constructivisme, dada, Colorfield en 
Expressionisme. Een unieke slaap ervaring 
op loopafstand van de binnenstad.
de zeer persoonlijke kamers ademen een 
sfeer uit zoals geen enkel ander hotel, 
wij noemen het dan ook gastenverblijven, 
waar de gastvrijheid en het verblijven in 
deze smaakvolle omgeving vol kunst en 
sfeer onderdeel is van het Paleis gevoel.

LOCATIE

SLAPEN IN HET PALEIS 

Vergaderen op deze prachtlocatie kan in één van onze 
drie stijlvolle vergaderzalen. de Erlenmeyerzaal is onze 
trots, dit is de voormalige collegezaal van het pand. 
deze ruimte is geschikt voor elke gelegenheid met een 
programma op maat.

Ook voor cursussen, exposities, workshops of presentaties 
hebben wij zeer geschikte ruimtes. In Het Paleis kunt u 
een bijeenkomst plannen van 4 tot 300 personen.
Elke ruimte heeft zijn eigen sfeer en stijl.
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