Stalstudio Vilvoorde wegbeschrijving
Met het openbaar vervoer
Met de NMBS : treinstation Vilvoorde (Lijn Brussel-Mechelen-Antwerpen).
Aan het treinstation neem je de bus: (busrit van +/- 10 min)
- bus 47 (bus van de MIVB) richting Brouckère.
- bus 820 (bus van De Lijn) richting Jette (AZ VUB).
Je stapt af aan halte ‘Twee Leeuwenweg’; dit is in een straat tussen 2 appartementsblokken. Je neemt de straat die langs het rechtse appartementsblok loopt = ‘Twee Leeuwenweg’. Je stapt een 200 m tot aan het rond punt.
Daar neem je naar links. Ongeveer 500 m (op je linkerkant kom je voorbij het
Eurovolleycenter) verder, zie je aan je rechterkant een straat met “Domein
Drie Fonteinen”.
Je stapt binnen in een bosrijk gebied. Dan is het de 1e asfaltweg rechts waar
je een groot gebouw ziet. Op zolder bevindt zich Stalstudio. Je gaat door de
poort naar binnen, dan 1ste deur rechts, trap op en helemaal achteraan de
gang kom je in ons theater!
Kwa tijd vanaf het station van Vilvoorde moet je toch een klein half uurtje
rekenen (10 min bus - 10 min stappen zonder vertragingen).
Er zijn ongeveer 4 bussen per uur tijdens de week.

Met de auto
Neem afrit 6 op de ring en rij richting Vilvoorde (VTM). Voorbij VTM (rechts
van de weg) zie je links het Eurovolleybalcenter en dan sla je na ongeveer
500 meter rechts Domein Drie Fonteinen in. 50 meter verder zie je rechts een
groot gebouw. Daar kan je parkeren en de poort binnengaan. Als je over een
GPS beschikt, tik je het best “Beneluxlaan nr 11” in. Rechtover dit huisnummer is de toegang tot het Domein Drie Fonteinen. Ga in het portaal opnieuw
rechts de grote deur binnen en meteen de trap op. Loop rechtdoor en je bent
in Stal ! Welkom.
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