
Ms Koningsdam 

De Ms Koningsdam is het nieuwste schip van rederij Holland America Line. Het schip gaat in 
april 2016 voor het eerst in vaart en biedt naast de nieuwste snufjes en een elegante 
inrichting een vernieuwend entertainmentconcept met 3 muzikale podia en 1 World Stage.  
 
Lincoln Center Stage: uitstekende muzikanten spelen elke avond verschillende kamermuziek-
programma’s, in een exclusieve samenwerking met het toonaangevende centrum voor 
podiumkunsten. 
B.B. King's Blues Club/Queen's Lounge: rechtstreeks uit Beale Street brengt de B.B. King All-Star 
Band het beste van de Memphismuziek naar zee. Van funky tot soul: deze achtkoppige band 
treedt elke avond op in de nieuw ingerichte Queen’s Lounge. 
Billboard Onboard: vijftig jaar aan tophits zetten de zaal in beweging wanneer live muzikanten, 
waaronder twee pianisten en een gitarist muziek spelen die iedereen kent! 
In tegenstelling tot de traditioneel ingerichte theaters van de rederij, is de World Stage een 
flexibele ruimte waar verschillende podiumopstellingen mogelijk zijn.  Entertainment ontmoet 
innovatie in dit nieuw ontwerp waarbij het publiek 270° wordt omringd door led-schermen.  

Met een hoogte van twee verdiepingen en een lengte van 250 meter maken de HD led-
schermen van de World Stage een trendsettend theater op zee, dat een spannende reeks van 
voorstellingen en producties kan presenteren. Ondersteund door geavanceerde verlichtings-, 
projectie- en geluidssystemen, zorgen de schermen dat de omgeving van de World Stage 
dagelijks verandert.  

In het schip is alles behouden wat gasten waarderen, aangevuld met nieuwe ervaringen. De 
briljante hospitality designer Adam D. Tihany en de legendarische scheepsarchitect Bjørn 
Storbraaten hebben samen gezocht naar nieuwe manieren om hun rijke verleden te 
combineren met vooruitstrevend design. Kenmerkend voor hun werk: met licht overgoten 
ruimtes, visueel drama en een prachtig interieur waarbij ze zich hebben laten inspireren 
door de vloeiende lijnen van muziekinstrumenten. 
  
Bekijk hieronder enkele sfeerbeelden van het schip of bekijk het op de website van Holland 
America Line/zelf. 

 

 

 

 

 

http://nl.hollandamerica.com/ennl/main/DeckPlans.action?ship=ko&deck=m&deep=0
http://nl.hollandamerica.com/ennl/main/DeckPlans.action?ship=ko&deck=m&deep=0


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


