
INFORMATIE & CONTACT 

Museum MORE bevindt zich midden in het 
sfeervolle hart van Gorssel, vlakbij 
Deventer en op 5 minuten van de A1. 
Museum MORE beschikt over een eigen 
parkeerterrein waar u gratis kunt 
parkeren.

Elk evenement is uniek. Graag bespreken 
wij samen met u wat uw wensen zijn, 
zodat wij een succesvol evenement voor u 
kunnen organiseren. Neem gerust contact 
op met onze afdeling Sales & Events via 
0575-76 03 32 of events@museummore.nl. 

EVENTS

APELDOORN [20 min.]

DEVENTER [5 min.]

ZUTPHEN [5 min.]

GORSSEL

MORE BIEDT MEER     EEN STIJLVOLLE LOCATIE VOOR EEN BIJZONDER EVENT

Museum MORE | Hoofdstraat 28 | 7213 CW Gorssel | www.museummore.nl/events

PRIVATE ENTRY

Museum MORE opent speciaal voor u en uw gasten 
het museum buiten de openingstijden voor een 
rondleiding door een professionele gids. U kunt in 
alle rust genieten van de mooiste kunstwerken. 
Uiteraard is het mogelijk de rondleiding te 
completeren met een culinair arrangement op  
maat voor u samengesteld.



WELKOM

Museum MORE is het grootste museum 
voor modern realisme met een collectie 
van Nederlandse topkunst.  
Het monumentale gemeentehuis van 
Gorssel is compleet gerenoveerd en door 
de bekende architect Hans van Heeswijk 
uitgebreid tot een prachtig eigentijds 
museum.  
Museum MORE heeft een unieke 
combinatie van een multifunctionele 
evenementenzaal en ruime museumzalen. 

De prachtige uitstraling van het pand, 
toegang tot het museum en de 
kunstcollectie geven uw bijeenkomst een 
extra beleving. Voor een frisse start, een 
inspirerende break of een prachtige 
afsluiting van uw event kunt u tevens een 
exclusieve rondleiding door Museum 
MORE krijgen.

VERGADERINGEN & WORKSHOPS

Museum MORE heeft 7 moderne museumzalen,  
een gastvrije ontvangsthal, een ruime passage  
en een monumentale evenementenzaal. Al onze 
zalen beschikken over daglicht en zijn voorzien  
van alle benodigde techniek en faciliteiten zoals 
WiFi, beamer, projectiescherm, laptop, flip-over  
en een geluidsinstallatie. De capaciteit van onze 
zalen varieert van 8 tot 260 personen.

DINERS & RECEPTIES

Museum MORE streeft naar maatwerk op niveau.  
Ons team denkt daarom graag met u mee om een 
succesvol event te realiseren. Zo zijn de ruimtes op 
verschillende wijze in te richten en staat exclusiviteit 
bij ons hoog in het vaandel. Samen met onze 
preferred partners bieden wij de mogelijkheid tot 
recepties en diners tussen de kunst.
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