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EEN CONCEPT VAN SEVERS+JANSEN,
THE HOSPITALITY STUDIO

OPPOSITES
ATTRACT
Elke vorm van expressie is anders, elke
beleving is subjectief. Waar uitersten
elkaar vinden in kwaliteit en emotie,
ontstaat een nieuwe chemie.
Als tegenstellingen tot elkaar komen in
een omgeving die oprecht en comfortabel is, waar ruimte bestaat voor lokale
humor en internationale conversaties,
ontstaat sfeer en a sense of belonging.
Het is een plek die inspireert en waar
je als gast graag verblijft en terugkomt.

WELKOM OP BEETHOVENSTRAAT 43, WHERE OPPOSITES ATTRACT AND YOUR AMSTERDAM STORY STARTS…

“EEN VERHAAL
BEDENK JE NIET…
het is er al en
ontwikkel je waar
hotel BEETHOVEN
staat.

STORYLINE
Amsterdam Oud-Zuid. De Beethovenstraat.
Nummer 43 om precies te zijn. Hier opent
hotel Beethoven een nieuw perspectief.
Het hotel staat middenin een buurt die in
rap tempo verandert van traditioneel en
gereserveerd naar jong, energiek, internationaal en werelds. Beethoven omarmt
deze positieve flow en sluit met haar
services aan op de verwachtingen van de
hedendaagse gast. Met een open karakter
is het hotel straks een afspiegeling van
wat Amsterdam Oud-Zuid te bieden heeft.
Wil je de buurt echt ervaren, dan slaap je
bij Beethoven.

De buurt straalt in al zijn glorie en heeft
een roemrijke geschiedenis over kunst,
muziek, design en architectuur; het zijn
deze karakteristieken die bij hotel Beethoven een plaats krijgen. Waar de naamgever van het hotel, componist Ludwig
van Beethoven, luisteraars en musici
inspireert met zijn tegenstellingen in
muziek, creëert het hotel een omgeving
waar contrasten in kunst, cultuur en
design comfort krijgen door variaties in
kleur, materialen en textuur.

Op de begane grond is BROOKS: een
funky extravert entree naar reuring en
gastvrijheid. De brasserie is de matchmaker die hotelgasten en buurtbewoners
samenbrengt in een ongedwongen, internationale sfeer.

>>>

> STORYLINE
Gasten van nu zoeken oprechte verhalen,
inspirerende beelden en lokale ervaringen. Tegelijkertijd hebben zij behoefte
aan sfeer en a sense of belonging. Ze
willen inchecken in een omgeving waar
eerlijke gastvrijheid de normaalste zaak
van de wereld is. Beethoven omarmt die
verwachtingen en creëert een ambiance
waarin gasten zich direct op hun gemak
voelen.

Chemie ontstaat wanneer uitersten elkaar
vinden in kwaliteit en emotie. Onder het
dak van hotel Beethoven gebeurt het.
Met een knipoog naar de realiteit van vandaag, vertellen hotelmedewerkers over
design statements, affaires en co-creaties
tussen bekende kunstenaars en muziekartiesten. Ze nemen de gasten mee op
een reis langs kunst en cultuur en maken
hen deelgenoot van het leven van alledag
in Amsterdam-Zuid.

De hotelkamers zijn zen ingericht.
Inspirerend van kleur, natuurlijk en
functioneel. Uitnodigend en comfortabel
in lijn met een positionering van het
hotel in het middensegment.
Kenmerkende elementen uit Amsterdam
Oud-Zuid worden in een juiste balans
In contrast met de levendigheid van subtiel zichtbaar via hedendaags, conBROOKS, vinden gasten in het hotel er- temporary design.
boven hun balans in rust, romantiek en
relaxen.

“IN HOTEL BEETHOVEN EN BROOKS LEEFT
DE AMSTERDAMSE HUMOR IN HARMONIE MET
DE LACH VAN GLOBETROTTERS UIT ALLE
WINDSTREKEN.”
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COMFORTABEL
Onze ongedwongen en comfortabele omgeving en tevens down-to-earth houding
geven gasten alle ruimte om te kunnen
zijn wie ze zijn.

PUUR
Met een open, welkom karakter en oprechte aandacht voor kwaliteit, vinden
gasten bij Beethoven & BROOKS pure
warmte. De sfeer is authentiek, eigentijds
& tegendraads.

HUMOR
Hier leeft de Amsterdamse humor in
harmonie met de lach van globetrotters
uit alle windstreken.

BELOFTE
Beethoven is een stijlvol, easy going
hotel. Gelegen in de reuring van de Amsterdamse Beethovenstraat waar oude
sjiek, young professionals en expats
naast elkaar wonen, leven en werken. Wij
geven niet om trends, wel om sfeer, stijl
en kwaliteit. Onder ons dak bestaan geen
vooroordelen. Iedereen is hier gast, en
kan zijn wie hij is. We hebben lol in ons
werk en creëren graag een zorgeloos verblijf voor onze gasten. Onze buurt is rijk
aan historie met bijzondere verhalen van
mensen. Tegelijkertijd is Zuid de sweet
spot voor liefhebbers van kunst, cultuur,
muziek & design. We zijn graag de connectie naar exposities of concerten en
brenger van insider tips die het verblijf
van onze gasten verrijken.
WELKOM IN HOTEL BEETHOVEN,
WHERE OPPOSITES ATTRACT.

THE EXPLORER
A curious personality and a
sponge for new experiences
nces

THE BUSINESS CASUAL
a down-to-earth, easy-going
approachable character

THE WEEKENDER
flexible people, easily adaptable to
changes in plans

onze
GASTEN

AANDACHT
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SENSE OF PLACE

SENSE OF PEOPLE

SENSE OF CURATION

Sense of place is locatie gebonden: waar
staat de accommodatie en hoe kun je
gasten op deze plek verrassen? Hotel
Beethoven heeft aandacht voor de omgeving. Karakteristieke elementen uit de
buurt zijn terug te zien in de vormgeving
en styling van het hotel.

Sense of people gaat over gasten: wie
komen er, waarom komen ze, welke beleving willen ze ervaren? Medewerkers
van Beethoven zoomen in op de situatie
waarom gasten in het hotel willen verblijven. Ze begrijpen hoe ze de emotie van
hun gasten positief kunnen beïnvloeden.

Sense of curation gaat over gastbeleving:
hoe creëer je deze om je gasten heen,
zodat zij met een memorabele ervaring
huiswaarts keren. Voor de tijd dat gasten
bij Beethoven verblijven, willen ze nergens over na hoeven denken. Het hotel
regelt hun verblijf op maat.

AANDACHT VOOR DE OMGEVING

AANDACHT VOOR MENSEN

AANDACHT VOOR DE INHOUD

AANDACHT VOOR DE OMGEVING
Amsterdam Oud-Zuid heeft een karakter van uitersten. Het hotel staat in een
levendige straat waar de internationale
gemeenschap zijn dagelijkse boodschappen doet. Hier ontmoeten oude sjiek
en nieuwe generaties Amsterdammers
elkaar in rust, ruimte en hoogstaande
service die de straat kenmerkt. De expressieve architectuur van de Amsterdamse school omarmt studenten van de
Rietveld Academie, een buurt vol componisten is muziekstof voor leerlingen
op de Muziekschool. Internationale kunstenaars maken elke twee jaar van Zuid
een openbare beeldententoonstelling die
menig stof tot praten geeft.

>>> KUNST >>> CULTUUR >>> MUZIEK >>>

Beethoven heeft aandacht voor de buurt
waarin het hotel staat. Karakteristieke
elementen uit de omgeving zijn terug te
zien in de vormgeving en styling van het
hotel, waarmee het een unieke signatuur
krijgt, in een competitieve hotelmarkt.
BIJZONDER IS DAT HOTELGASTEN
STRAKS DE LOCATIE AAN DE
BEETHOVENSTRAAT ÉCHT GAAN
ERVAREN.
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>>> OPPOSITES >>> ATTRACT >>>

AANDACHT VOOR DE MENSEN
Beethoven en BROOKS ontvangen een
eclectische mix van mensen die samen
de sfeer maken. Het zijn ontdekkers in
alle leeftijden en typen. Van millennial
tot 50-plusser, van business casual tot
design conscious traveller, van internationale expat en student tot buurtbewoner.
Beethoven en BROOKS
BROOKS zijn hun tijdelijk
thuis.
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“Onze gasten komen uit alle windstreken.
Positief ingesteld, nieuwsgierig naar de
wereld om hen heen en een spons voor
nieuwe belevingen. Ze zijn zichzelf en
gemakkelijk in de omgang met anderen.
Benaderbaar, nuchter en zonder pretenties. Het zijn flexibel ingestelde reizigers
die blij in het leven staan.”

AANDACHT VOOR INHOUD
Beethoven onderscheidt zich in de aandacht die zij heeft voor gasten. In deze
tijdsgeest maakt het hotel het verschil
door het verblijf van gasten te cureren
met een programma dat aansluit op hun
reiswensen. Op maat gebrachte inhoud
en onverwachte services geven een overnachting bij Beethoven extra waarde.
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Het hotel bevindt zich letterlijk in de
sweet spot van kunst, cultuur, muziek en
design met een enorme keuze aan galleries, musea, poppodia, cultuurcentra en
toonaangevende instituten zoals het Concertgebouw of de Art Zuid route kunnen
blijvend inspireren.

Het team van Beethoven fungeert als kwartiermaker en initieert maandelijks een kalender
met lokale highlights die aansluiten op de
karakteristieken van Amsterdam Oud-Zuid
en omgeving.

KWARTIER
MAKER
EEN GREEP UIT DE VELE MOGELIJKHEDEN:

> Een geluidswandeling met Soundtrackcity.
> Een bezoek aan een expositieruimte in
het Beatrixpark.
> Tip voor ’n gratis lunchconcert in het
Concertgebouw.
> Muziekliefhebbers verwijzen naar de
magische muziekwinkel Sacksioni
(anno 1937).
> De laatste expo in galerie Vroom &
Varossieau aanraden.
> Een bezoektip aan designwinkels:
&Klevering, Zuiderziel, Modern Vintage
of EDHA interieur.

>>> FUNKY EXTRAVERT

HARMONIE IN BROOKS & BEETHOVEN
Tegenstellingen houden elkaar in balans.
Met op de begane grond de dynamiek van
BROOKS, de brasserie en de matchmaker
die hotelgasten en buurtbewoners samenbrengt in een ongedwongen, internationale sfeer. Erboven het slaapcomfort
voor hotelgasten waar rust en relaxen de
tegenhanger zijn van de drukte beneden.

Het FUNKY
FUNKY EXTRAVERT karakter van
restaurant BROOKS gaat samen met de
RELAXT ZEN omgeving in de kamers
van Hotel Beethoven.
TWEE UITERSTEN DIE ELKAAR IN
BALANS HOUDEN.

>>> ZEN RELAXT
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“Focus on details,
filter a conversation,
be curious and
openminded. The best
behaviour to curate
memorable guest
experiences.”

