
ONZE 
ZALEN 
EN
FOYERS



Welkom bij Chassé Theater!

Als grootste theater van het zuiden is Chassé Theater een unieke, flexibel inzetbare maar bovenal 
sfeervolle locatie voor evenementen. Prachtig gelegen in het centrum van Breda, goed bereikbaar en 
met meer dan voldoende parkeergelegenheid.

Het Chassé Theater beschikt over drie theater- en drie geluidsdichte filmzalen die ook voor zakelijke 
doeleinden ingezet kunnen worden. De tribunes van onze zalen lenen zich perfect voor congressen, 
grote vergaderingen en conferenties. Ben je op zoek naar een ruimte voor een feest, beurs of 
bijzonder relatie-evenement dan zijn onze blackboxen daarvoor erg geschikt. 

Anders dan bij een reguliere congreslocaties zijn onze ruimtes, zowel voor- als achter de schermen, 
naar jouw wensen in te richten. Wil je dus met gasten óp het toneel zitten in plaats van op de 
tribune, dan zorgen wij dat de techniek met jouw idee meedraait! Je hebt vast nog nooit een 
subsessie in het Artiestencafé georganiseerd of een workshop in onze pruikenwasplaats!



3D Plattegrond 
Onze 3D plattegrond geeft je alvast een idee van de indeling van onze locatie.

Zaalcapaciteit
theater receptie receptie+ sit-down 

diner
feest

Jupilerzaal 1430 400 350 300 400
Koninklijke 
Drukkerij Em. 
De Jongzaal

665 850 700 560 1300

Kinlyzaal 212 250 220 136 300
Cinemazaal 1 117
Cinemazaal 2 68
Cinemazaal 3 118
Theaterstraat 80 1000 800 350 1000
Spiefoyer 60 250 220 110 75
Hofkens HIG-
Foyer

30 80 70 40 100

Artiestencafé 60 80 60 60 100
Brasserie 100 80 80 120



Jupilerzaal
1.430 zitplaatsen
725 zitplaatsen zonder balkons
vaste stoelopstelling

geschikt voor o.a.
congressen
jaarvergaderingen
presentaties
eigen producties
uitkoopvoorstellingen

Bekijk hier de technische gegevens

https://www.chasse.nl/pQwjXiQ/technische-gegevens-grote-zaal


Koninklijke Drukkerij EM. 
De Jongzaal
665 zitplaatsen
vlakke vloer (max. 1.450 personen)
afmeting vlakke vloer 32 X 21 m
inschuifbare tribune
diverse zaalopstellingen mogelijk

geschikt voor o.a.
vergaderingen
seminars
beursvloer
bedrijfsfeesten
productpresentaties
uitreiking
voorstelling

Bekijk hier de technische gegevens

https://www.chasse.nl/pQQxeuJ/technische-gegevens-middenzaal


Kinlyzaal
220 zitplaatsen
inschuifbare tribune
vlakke vloer
afmeting vlakke vloer 14 x 22 m
intiem en flexibel

geschikt voor o.a.
(product)presentaties
vergaderingen
trainingen
kleine feesten
films

Bekijk hier de technische gegevens

https://www.chasse.nl/pQbpzUa/technische-gegevens-kleine-zaal


Cinema zaal 1, 2 en 3
66, 115 of 116 zitplaatsen
1 rolstoelplaats
vast projectiescherm
geluid- en beeldpresentatie mogelijk

geschikt voor o.a.
subsessies
kleine presentaties

Bekijk hier de technische gegevens van:
• cinema zaal 1
• cinema zaal 2
• cinema zaal 3

https://www.chasse.nl/pQkPrI8/technische-gegevens-cinema-zaal-1
https://www.chasse.nl/pQ0P4sM/technische-gegevens-cinema-zaal-2
https://www.chasse.nl/pQoDDsw/technische-gegevens-cinema-zaal-3


Theaterstraat
De Theaterstraat ligt bij de ingang van de Jupilerzaal en is een kleurrijke locatie met een ruimtelijk 
gevoel.

geschikt voor o.a.
ontvangstruimte voor de gasten van de Jupilerzaal en Koninklijke drukkerij Em. de Jongzaal
recepties
netwerkbijeenkomsten



Spiefoyer
De Spiefoyer grenst aan de Kinlyzaal en kijkt uit over de foyer op de begane grond. Er staan stan-
daard zitjes, statafels en poefjes met tafeltjes. De bar is in het midden gesitueerd.

geschikt voor o.a.
ontvangstruimte voor de gasten van de Kinlyzaal
recepties
netwerkbijeenkomsten
(diner)arrangementen



Hofkens HIG-foyer
De Hofkens HIG-foyer ligt op een tussenverdieping, boven de entree van de Jupilerzaal. Vanaf de 
voorkant van de foyer overzie je de foyer op de begane grond. Aan de achterzijde vind je een grote 
vergadertafel en diverse kleurrijke zitjes.

geschikt voor o.a.
groepsarrangementen
VIP ruimte
subsessies
workshops



Brasserie
De Brasserie bevindt zich in de monumentale Kloosterkazerne en is te bereiken vanuit de centrale 
foyer.

geschikt voor o.a.
arrangementen
afscheidsborrels
relatiebijeenkomsten
workshops
kleine presentaties
subsessies



Overige locaties
Je hebt vast nog nooit een subsessie in het Artiestencafé georganiseerd of een workshop in onze 
pruikenwasplaats! Het Chassé Theater beschikt over ruimtes die je bij een congrescentrum niet zo 
snel zal vinden. Soms lenen deze zich bij uitstek voor creatieve sessies. 

Ruimtes waaraan je kunt denken zijn:

• Artiestencafé | 60 zitplaatsen | goed voor subsessies of workshops
• Pruikenwasplaats | 20 zitplaatsen | workshops
• Kleedkamers | totaal 31 stuks | speeddatessessies
• Cultuurfondsfoyer | 50 zitplaatsen | subsessies
• Laad- en losruimte | industriële werkruimte voor subsessies, kleine voorstellingen en             

backstageverbinding tussen Jupilerzaal en Koninklijke Drukkerij Em de Jongzaal | centrale      
keuken voor cateraars


