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VOORBEREIDING VOOR JE BEZOEK AAN CHASSÉ CINEMA 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in het prikkelarm filmbezoek aan Competencia Oficial. In dit 

document geven we je alvast wat meer informatie over de film en laten we je zien hoe het gebouw er 

binnen uit ziet en hoe je bezoek ongeveer gaat verlopen. Zo kan je straks makkelijker je weg vinden 

 

TICKETS RESERVEREN 

Voor dit bezoek heb je een ticket nodig. Deze kun je kopen op onze website: www.chasse.nl. Wil je 

weten hoe je online tickets kan reserveren? Lees dan hier de uitleg. 

De film Competencia Oficial begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De eindtijd is een indicatie en 

kan iets afwijken. 

 

OVER COMPETENCIA OFICIAL 

In de hoop op eeuwige roem heeft een miljardair zijn zinnen gezet op het maken van een filmhit en 

stelt hiervoor een all-star team samen. De miljardair huurt de beroemde filmmaker Lola Cuevas in om 

het ambitieuze project in goede banen te leiden. Daarbij worden er twee grote acteurs met nog grotere 

ego’s geregeld: Hollywood hartenbreker Félix Rivero en de grensverleggende theateracteur Iván 

Torres. 

Bekijk hier de trailer. 

 

BEREIKBAARHEID 

Chassé Cinema is goed bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer en met de fiets.  

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. Bovendien zijn er zes invalidenparkeerplaatsen 

tussen het Chassé Theater en het stadskantoor en tien invalidenparkeerplaatsen in de Chassé 

parking. Meer informatie over bereikbaarheid en parkeren vind je op www.chasse.nl/bereikbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chasse.nl/programma/5540/Cees_van_Kempen/Prikkelarm_filmbezoek_Wolf
https://www.chasse.nl/pQJXLsB/veelgestelde-vragen
https://www.youtube.com/watch?v=GhY8FBfFpqE&t=12s
http://www.chasse.nl/bereikbaarheid
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HET GEBOUW 

Chassé Cinema maakt deel uit van het Chassé Theater. Het gebouw ligt aan Claudius Prinsenlaan 8 

in Breda. 

 
De afbeelding op de gevel wordt regelmatig gewisseld. 
 

ENTREE VIA HOOFDINGANG 

Je komt het gebouw binnen via klapdeuren. Er zijn vier dubbele klapdeuren. Het maakt niet uit welke 
je gebruikt. De meest rechtse klapdeuren werken met een drukknop. Wanneer je hierop drukt, gaan 
de deuren automatisch open. 
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ENTREEGEBIED 

Je komt het Chassé Theater binnen in een tussenruimte. Hier bevinden zich weer vier dubbele 

klapdeuren. Ook hier werkt de meest rechtse met een drukknop. Via de klapdeuren loop je door naar 

het entreegebied van Chassé Cinema. Dit is ook het entreegebied van Chassé Theater en van 

Holland Casino. 
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MEDEWERKERS 

In het gebouw zijn publieksmedewerkers aanwezig. Zij scannen bijvoorbeeld je ticket, maar kunnen 

ook je vragen beantwoorden of de weg wijzen. Bij elk bezoek zul je andere medewerkers tegenkomen, 

maar ze dragen altijd dit soort kleding. 
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CINEMA 

In verband met de verbouwing van de garderoberuimte adviseren wij om met de lift naar boven te 

gaan. Deze vind je aan je rechterhand, net na de trap. In de lift is er geen stem die meldt dat je er 

bent. Je komt dan direct in de cinemafoyer 

 
 

Ga je liever niet met de lift, volg dan de bewegwijzering in het gebouw. 

TOILETTEN 

De toiletten bevinden zich beneden in de foyer. Na de trap en lift, rechts, achter in de hoek.  

Hier is ook een aangepast toilet. 

 
In deze hoek bevinden zich de toiletten 
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CINEMAFOYER 

In de cinemafoyer word je opgevangen door een publieksmedewerker van Chassé Cinema. Deze 

controleert je ticket. Houd daarom bij binnenkomst je ticket gereed. Heb je geen smartphone, dan kun 

je je ticket printen en meenemen.  

Na de ticketcontrole kun je meteen plaatsnemen in de zaal. De zaaldeuren zijn open. 

  

 

Bij de self-servicebalie in deze foyer kun je eventueel wat te drinken en te snacken halen. Dit mag 

mee de zaal in, maar hou hierbij rekening met andere bezoekers. 
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CINEMAZAAL 2 

Competencia Oficial  wordt gedraaid in cinemazaal 2. Hier kom je vanuit de cinemafoyer. Wanneer je 

vanuit de lift de foyer inloopt, bevindt zich rechts van je de toegang naar cinemazaal 1 en daarachter 

de ingang naar cinemazaal 2.  

          

 
Zo ziet de zaal er vanbinnen uit. 
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IN DE ZAAL 

Op je ticket staat je rij- en stoelnummer. In de zaal vind je de rijnummers op de zijkant van de stoel 

aan het uiteinde van iedere rij. De stoelnummers staan op de rugleuning van de stoel. 

Verder zijn er nog een aantal punten die goed zijn om te weten voor je bezoek aan Competencia 

Oficial. 

- Het geluid staat zachter (max 70 db) 

- Het licht is niet helemaal gedempt 

- Het is mogelijk om tijdens de film de zaal te verlaten 

- Er is een ruime foyer, maar geen aparte stilteruimte 

- Je mag een koptelefoon of oordoppen meenemen. 

- Eten en drinken mag mee in de zaal 

- De film zelf is niet prikkelarm 

- Er zit geen pauze in de film.  

 

EINDE FILMBEZOEK 

Als de film is afgelopen gaat het zaallicht weer volledig aan. De zaaldeur wordt geopend of je kunt 

deze zelf openen. Je kunt weer naar beneden met de lift of verlaat de cinema via de loopbrug en de 

trap naar beneden. Verlaat het gebouw via de hoofdingang of via de voetgangerstunnel naar de 

Chassé Parking. Eventueel kun je nog wat eten en drinken bij Vensters'. 

 

VENSTERS' 
Wil je na je filmbezoek iets eten en/of drinken dan kun je terecht bij Vensters'.  

Je loopt dan via de garderobe naar beneden, terug naar het entreegebied. Daar loop je de foyer in. Je 

gaat hier linksom, langs de ingang van de Koninklijke Drukkerij E.M. De Jongzaal. Achterin vind je de 

ingang van Vensters'. 

   
De stippen op de vloer geven de routes aan naar de theaterzalen. Als cinemabezoeker hoef je hier niet op te letten. 
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CONTACT 

We kijken ernaar uit om je te mogen ontvangen. Heb je nog vragen of opmerkingen stuur dan een mail 

naar contact@chasse.nl o.v.v. prikkelarm bezoek. Een getrainde medewerker helpt je dan zo goed 

mogelijk verder. 

 

mailto:contact@chasse.nl

	Zo ziet de zaal er vanbinnen uit.

