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DE THEATERSTRAAT VAN BREDA
WAAR U IEDEREEN ONTMOET
Als grootste en meest diverse theater van Zuid-Nederland biedt Chassé
Theater een unieke, multifunctionele locatie voor evenementen en
meetings. Prachtig gelegen in het centrum van Breda, goed bereikbaar
en meer dan voldoende parkeergelegenheid. Het bijzonder iconische
gebouw met drie theater- en drie filmzalen biedt jaarlijks onderdak
aan vele congressen, productpresentaties, meetings, feesten en
publiekevenementen.
Wie het theater binnen loopt zal verrast worden door de imposante
Theaterstraat van architect Hertzberger; een langgerekte ruimte die
overdekt wordt door het metershoge golvende dak, balustrades en
loopbruggen. Alle theater- en filmzalen komen uit in de Theaterstraat
waar u iedereen treft. Het gebouw heeft met opzet een speelse
uitstraling want ‘de podiumkunsten zijn niet netjes in te kaderen’. Het
pand is daarmee ontworpen voor bijeenkomsten in verscheidene
vormen.

Nicole Gatzen

coördinator evenementen

Jacqueline Verschoor
relatiebeheer & sales

Wat u ook organiseert, dit is wat u van ons mag verwachten:
•
•
•
•
•
•

één aanspreekpunt in voorbereiding, uitvoer en na afloop,
professionele begeleiding vóór en tijdens uw evenement,
een enthousiast, servicegericht en bevlogen team,
grenzeloze creativiteit in een theatrale wereld,
excellente faciliteiten zowel voor, als achter de schermen,
soepele samenwerking met gespecialiseerde partners in de 		
evenementenbranche.

Wij hopen u binnenkort in het Chassé Theater te ontmoeten.
Charlotte van Erp

Vriendelijke groeten,
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THEATERZALEN

Jupilerzaal

Koninklijke Drukkerij Em. de Jongzaal

klik hier voor technische details

•
•
•
•
•
•
•
•

1.430 stoelen in diverse roodtinten,
groots maar intiem
uitstekende akoestiek
driedelige orkestbak die speels in
hoogte ingezet kan worden
omgedraaide setting waarbij feestof congresopstelling op toneel
mogelijk
direct lossen van de vrachtwagen
op het toneel
auto’s, foodtrucks en grote decors
op toneel mogelijk
16 kleedkamers waarvan 5 		
gethematiseerd

Kinlyzaal

klik hier voor technische details

•
•

•
•
•
•

665 stoelen op inschuifbare 		
tribune
vrije ruimte van 750 m² te creëren
voor beurzen, sit-down diners tot
560 gasten, feesten tot 1250 gasten
en andere bijzondere opstellingen
semi-seated mogelijkheden
auto’s, foodtrucks en grote decors
op toneel mogelijk
trekkenwand over volledige zaal
en toneelbreedte waardoor 		
bevestigingsmogelijkheden
12 kleedkamers waarvan 5 		
gethematiseerd

klik hier voor technische details

•
•

•
•
•

intieme zaal met 212 blauwe stoelen
op inschuifbare tribune
vrije ruimte van 300 m² te creëren
voor beurzen, sit-down diners tot 560
gasten, feesten tot 1.250 gasten en
andere bijzondere opstellingen
mogelijk als cinemazaal te gebruiken
met hoogwaardige cinemaprojector
en scherm
4 kleedkamers direct achter de zaal,
in combinatie met de Struktonfoyer
is er exclusiviteit van de eerste etage

Het Chassé Theater beschikt over een uitgebreid aanbod technische materialen. Heeft u wensen die wij niet met eigen materialen kunnen vervullen,
dan werken wij samen met de technische partij van uw voorkeur.
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FILMZALEN
Cinema 1
117 zitplaatsen
Cinema 2
68 zitplaatsen
Cinema 3
118 zitplaatsen
Alle cinemazalen zijn uitgerust met hoogwaardige
projectiefaciliteiten (DCP) en een Dolby 7.1 geluidssysteem
voor perfecte informatieoverdracht.

Foto cinemafoyer
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THEATERSTRAAT VAN HERTZBERGER
•

Het centrale punt van het theater waar alle theater- en cinemazalen op
uitkomen. Ideaal als trefpunt tijdens cateringmomenten en kleine beurzen.

•

Buitengewone architectuur onder een bijzonder golvend dak. Tussen 		
de kleurrijke palen, balustrades en bruggen in de foyer prijkt de grote rode 		
‘premièretrap’ en de gevel van de oude Kloosterkazerne van Breda waarin 		
de Brasserie van het theater te vinden is.

•

Bij goed weer betrekken wij graag de Chassépromenade bij uw evenement.

•

De diverse foyers in de Staat van Hertzberger zijn ook als subsessieruimtes 		
te gebruiken. Daarnaast zijn er tal van backstage mogelijkheden.

Theaterstraat van Hertzberger
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PLATTEGROND
3D PLATTEGROND CHASSÉ THEATER
Hofkens HIG-foyer
Stolwerkfoyer
Kinlyzaal
Cinemafoyer

Struktonfoyer
Jupilerzaal

Viskerfoyer

1e

Kon. Drukkerij
Em de Jongzaal

BG+

BG

De Verdieping

Naar Dansstudio
& Artiestencafé
(verdieping -1)

Van Dijnsenfoyer
Stoffels Bleijenbergfoyer
Cinema 1
Brasserie
Gerecht
Front

Cinema 2
Ingang

Cinema 3
Proosdijzaal (Holland Casino)
Garderobe
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CATERING
Het Chassé Theater is meer dan een locatie voor uw koffieontvangst, lunchbuffet of walking dinner.
Wij begrijpen dat u een onvergetelijk gastvrije ervaring zoekt en dat u, als organisator, vooral ontzorgd
wilt worden op cateringgebied. Wij zorgen dat uw culinaire wensen werkelijkheid worden en stellen u
daarbij graag voor aan één of meerdere cateraars die aansluiten bij uw evenement. Het Chassé Theater
is een cateringvrije locatie; wij werken samen met de cateraar van uw keuze mits deze voldoet aan onze
cateringvoorwaarden. Dranken worden in alle gevallen door het Chassé Theater verzorgd.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
inclusiviteit
Chassé Theater staat voor inclusiviteit, uw gast is immers onze gast. Het spreekt voor zich dat het pand rolstoeltoegankelijk is (m.u.v.
de Viskerfoyer), wij uitstekende voorzieningen hebben voor slechthorenden en graag rekening houden met eventuele dieetwensen
van uw gasten. Geen vraag is ons te gek om het bezoek van uw gasten zo comfortabel mogelijk te maken.
internet
Het Chassé Theater heeft het internet in eigen beheer en biedt haar gasten gratis WiFi aan. Snellere WiFi (met SSID) of vaste
internetlijnen kunnen wij verzorgen tegen meerkosten.
vervoer en parkeren
Op loopafstand vindt u parkeergarages Chassé Parking en Het Turfschip waarvoor Chassé Theater parkeren op factuur kan verzorgen
(€10 per voertuig per dag) en parkeerterreinen Chasséveld en Beyerd/Vlaszak. Het Chassé Theater ligt op tien minuten lopen van
Centraal Station Breda. Aan de halte Vlaszak stoppen diverse buslijnen.
laden en lossen
Het Chassé Theater heeft vier loadingsdocks welke gebruikt kunnen worden voor laden en lossen van goederen. Er zijn twee
autoliften aanwezig, daarnaast zijn de andere twee docks voorzien van een in hoogte verstelbaar platform. Vrachtwagens kunnen
gebruik maken van de aanwezige luchtzakken. Heeft u materialen die vóór of na het evenement opgehaald worden bespreken wij
graag de mogelijkheid tot het tijdelijk opslaan van de goederen.
beveiliging & EHBO
Chassé Theater kan verplicht stellen externe beveiliging en/of een eerstehulppost in te zetten bij grote of speciale evenementen.
Alleen met toestemming van het Chassé Theater mag een eigen beveiligingsdienst worden ingezet. Er zijn tijdens uw evenement
voldoende bedrijfshulpverleners in het gebouw.
hotelovernachtingen
Een hotelovernachting in de Beste Binnenstad van 2019 boekt u eenvoudig bij hotels in de buurt:
•
•
•

Hotel Golden Tulip Keyser Breda (op 5 minuten loopafstand)
Keizerstraat 5 | 4811 HL Breda| 076-520 51 73 | info@hotel-keyser.nl
Apollo Hotel Breda City Centre (naast Breda Centraal, op 12 minuten loopafstand)
Stationslaan 14 | 4811 BB Breda | 076-522 02 00 | info.breda@apollohotels.nl
Hotel Nassau (in het centrum, op 15 minuten loopafstand)
Nieuwstraat 23 | 4811 WV Breda | 076-888 49 21 | welcome@hotelnassaubreda.nl
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