EEN PRIKKELARM BEZOEK
AAN CHASSÉ CINEMA

Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda | 076 530 31 00 | theater@chasse.nl | chasse.nl

VOORBEREIDING VOOR JE BEZOEK AAN CHASSÉ CINEMA
Wat leuk dat je van plan bent Chassé Cinema te bezoeken.
Voor een bezoek aan een film in Chassé Cinema heb je een ticket nodig. Deze kun je kopen op onze
website: www.chasse.nl/cinema. Hier vind je ook het filmprogramma. Wil je weten hoe je online tickets
kan reserveren? Lees dan hier de uitleg.
Wil je op een rustig moment naar de film? Dan adviseren wij je om op een doordeweekse dag in de
middag of in het weekend in de ochtend een film te bezoeken. Je kunt geen vaste plek reserveren. In
de zaal kun je het beste een stoel achter in de zaal kiezen. Dit zijn de meest rustige plekken. Vanaf
hier kun je de zaal ook ongemerkt verlaten.
Heb je een ticket gereserveerd? In dit document laten we je alvast zien hoe het gebouw er binnen uit
ziet en hoe je bezoek ongeveer gaat verlopen. Zo kan je straks makkelijker je weg vinden.
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.
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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.
In het Chassé Theater zijn regelmatig voorstellingen of evenementen. Het kan voorkomen dat er veel
mensen in het entreegebied en de achterliggende foyer lopen.
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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 het entreegebied neem je rechts de trap naar de cinema. Ben je slecht ter been, dan kun je ook
naar boven met de lift net achter de trap.

GARDEROBE & TOILETTEN
Bovenaan de trap kom je in de garderobe. De kapstokken bevinden zich achter de schuine panelen.
Hier kun je je jas ophangen. Je jas mag ook mee de zaal in.

In de garderobe bevindt zich ook de toegang tot de toiletten. Deze herken je aan de zwarte deuren
met een rond raam. Het licht in de toiletten gaat vanzelf aan. Er is veel licht in de toiletten.
Ben je met de lift naar boven gegaan? Dan kom je meteen in de cinemafoyer. De toegang tot de
garderobe en de toiletten bevindt zich dan rechts om de hoek.
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Er is geen aangepast toilet in de cinema. Er is een aangepast toilet beneden in de foyer. Na de
cinemabalie, rechts, achter in de hoek.

In deze hoek bevindt zich het invalidentoilet.

CINEMAFOYER
Vanuit de garderobe loop je naar de cinemafoyer. Hier 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 in de cinemafoyer wachten tot de zaaldeur opengaat en de film begint.
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Bij de self-servicebalie in deze foyer kun je wat te drinken en te snacken halen.

ZALEN
Vanuit de cinemafoyer kom je in de cinemazalen. Wanneer je vanaf de garderobe de cinemafoyer
inloopt, bevindt zich links van je de toegang naar cinemazaal 3. Rechts van je is de ingang naar
cinemazaal 1 en daarachter de ingang naar cinemazaal 2.

een prikkelarm bezoek

Pagina 8 van 13

De Kinlyzaal (kleine theaterzaal) wordt ook gebruikt als filmzaal. Deze zaal bereik je vanuit de
cinemafoyer via de loopbrug, de trap op, rechtdoor richting de foyer. De ingang van de zaal bevindt
zich links om de hoek in het gangetje.

PLACERING
Op jouw ticket staat in welke zaal je moet zijn. Het zaalnummer staat op de muren aangegeven. Weet
je niet zeker waar je moet zijn? In de foyer is een publieksmedewerker aanwezig die je kan helpen.
Op de volgende pagina’s zie je hoe de filmzalen er vanbinnen uit zien.
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CINEMA

CINEMA II
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CINEMA III

KINLYZAAL
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IN DE ZAAL
In de zaal mag je zelf een stoel kiezen. De plekken achter in de zaal zijn de rustigste plekken. Je kunt
hier ook ongemerkt de zaal verlaten.
-

Drankjes en snacks mogen mee de zaal in.
Voor de film begint zie je eerst 3-5 voorfilms. Deze duren 5-10 minuten.
Er zit geen pauze in de film.
Op de website van de cinema staat de eindtijd van de film. Dit is een indicatie en kan
enigszins afwijken.
Wanneer de film begint gaan de zaallichten uit en wordt het donker in de zaal.
Het kan gebeuren dat er laatkomers de zaal binnenkomen.
Je mag altijd de zaal verlaten. Doe dit zo rustig mogelijk om andere bezoekers niet te storen.

EINDE FILMBEZOEK
Als de film is afgelopen gaat het zaallicht weer aan. De zaaldeur wordt geopend of je kunt deze zelf
openen. Je loopt via de cinemafoyer, langs de garderobe, de trap af en 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'.
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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.
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