bestelformulier 2018/2019
Dit formulier kunt u afgeven bij de balie van het Chassé Theater of sturen naar: Chassé Theater - t.a.v. bespreekbureau, Postbus
1135 - 4801 BC Breda. U kunt ook kaarten reserveren via www.chasse.nl. Na inlevering van uw bestelformulier ontvangt u de
reservering binnen zes weken. Toewijzing van plaatsen gebeurt op basis van beschikbare plaatsen.

persoonlijke gegevens
Als u uw gastnummer weet, kunt u dat hier invullen
naam
adres
postcode
woonplaats
tel.nr. 1
tel.nr. 2
e-mail
IBAN nr.
(t.n.v. bovenstaande persoon)

prijzen
De vermelde verkoopprijs is inclusief theaterservice: reserveringskosten, garderobe en een e-ticket. Koopt u kaarten telefonisch,
aan de balie of via een bestelformulier, dan geldt een toeslag van € 0,50 per kaart.

betalingswijze
Ik machtig het Chassé Theater eenmalig het totaal verschuldigde bedrag automatisch af te schrijven
Ik wil graag in drie termijnen betalen (bij versturen kaarten, 31 okt en 31 jan, alleen mogelijk met Chassé Theatervoordeel)
Ik voeg voor €
aan Chassé Cheques, Podium Cadeaukaart en/of tegoedbonnen toe

overige gegevens
Ik sluit voor
personen Chassé Theatervoordeel af
(wenst u het Chassé Theatervoordeel op een andere naam, vul dan deze adresgegevens bij ‘opmerkingen’ apart in.)
Ik wil geen 2e rangskaarten indien de 1e rang is uitverkocht
Ik wil geen 3e rangskaarten indien de 1e en 2e rang zijn uitverkocht
Ik wil geen 4e rangskaarten indien de 1e 2e en 3e rang zijn uitverkocht
Ik maak gebruik van
rolstoelplaats(en) met/zonder
begeleider(s). (graag specificeren per voorstelling)

verzending
e-ticket
per post - € 4 per reservering
datum

handtekening

opmerkingen

afwijkende openingstijden bespreekbureau
ma 2 juli t/m zo 2 sep 2018
di & do geopend van 11.00 tot 15.30 uur
half uur voor aanvang (film)voorstellingen

bestelformulier 2018/2019
ik bestel de volgende series
s.v.p. aantallen invullen

Explore Festival
Oostpool weekend
Met het oor op zondag
Op de koffie bij...
Favoriet Klassiek
Rondom de klassieken
Passe-partout philharmonie zuidnederland

ik bestel de volgende voorstelling

naam van de voorstelling

datum/tijd

aantal
kaarten
normaal

aantal
kaarten
kinderen

datum/tijd

aantal
kaarten
normaal

aantal
kaarten
kinderen

gewenste alternatieve
rang
datum/tijd

annuleringsregeling
ja/nee

premium
parking
ja/nee

brasserie
reservering
arrangement
ja/nee

gewenste alternatieve
rang
datum/tijd

annuleringsregeling
ja/nee

premium
parking
ja/nee

brasserie
reservering
arrangement
ja/nee

invulvoorbeeld
naam van de voorstelling

All Stars

12 mrt, 20.00

2

n.v.t.

1

13 mrt, 20.00

ja

ja

ja

bier & bitterballen

arrangementen 2018/2019

premium parking
Nooit meer zoeken naar een parkeerplek? Maak gebruik van de Premium Parking! U parkeert uw auto op een gereserveerde
plek op slechts 200 meter van het Chassé Theater. € 10,00

kindertasje
Het bezoek wordt voor kinderen nog leuker met het Chassé kindertasje. Een rugzakje gevuld met een vrolijke kleurplaat, kleurpotloodjes, chips, kinderdrankje en wat lekkers.

high tea
Een smaakvol assortiment van diverse gangen met zowel zoete als hartige gerechten en natuurlijk veel thee vullen de tafel in de
Brasserie. Voor de kinderen serveren wij aangepaste hoeveelheden. Met kerst en pasen is de high tea extra uitgebreid.
€ 19,50, kinderen tot 10 jaar € 9,95 / kerst en pasen € 24,50, kinderen tot 10 jaar € 12,75
di 25 dec, 12.30 Vier Jaargetijden 6+
di 25 dec, 12.30 The color purple
wo 26 dec, 12.30 The color purple
wo 26 dec, 12.30 De brief voor de Koning
zo 30 dec, 13.00 Hallo Familie
zo 30 dec, 13.00 Tania Kross
zo 30 dec, 13.00 The color purple
zo 6 jan, 12.30 Het grootste Zwanenmeer ter wereld
zo 20 jan, 13.00 Soof de musical

zo 10 feb, 13.00
zo 17 feb, 13.00
zo 31 mrt, 13.00
za 20 apr, 13.00
zo 21 apr, 13.00
zo 28 apr, 13.00
zo 12 mei, 13.30
zo 12 mei, 14.30

The Addams family
The Addams family
Evita
Cats
Cats
Jesus Christ Superstar
Dominic Seldes & James Pearson
Op hoop van zegen

Kerstlunch
Geniet voorafgaand aan uw matinee voorstelling van een heerlijke kerstlunch in Front. Wij verzorgen een feestelijk plateau (voor
2 personen) met kleine koude en warme gerechten in kerststijl voor € 22,50 p.p. Bij binnenkomst verwelkomen wij u met een
glas cava.
di 25 dec, 12.30 Vier Jaargetijden 6+
di 25 dec, 12.30 The color purple

wo 26 dec, 12.30 The color purple
wo 26 dec, 12.30 De brief voor de Koning

Kerstdiner
Laat u tijdens de gezelligste dagen van het jaar in de watten leggen met een 4 gangendiner. In onze sfeervolle Brasserie geniet u
voor € 42,50 p.p. van de culinaire hoogstandjes van onze chefs. Kinderen tot 10 jaar € 25,50 p.p.
di 25 dec
di 25 dec

Vier Jaargetijden 6+
The color purple

wo 26 dec
wo 26 dec

The color purple
De brief voor de Koning

appelflappen
Op zondagochtend vult de foyer zich met de geur van vers afgebakken appelflappen. Krijgt u al trek in koffie, thee of cappuccino
met een lekkere appelflap? Reserveer dan nu voor € 4,50 p.p. (op de dag van de voorstelling € 5 p.p.) en wij zorgen ervoor dat
het voor u klaarstaat. Dat is een goed begin van de zondag! Verkrijgbaar bij de concerten van Op de koffie bij… en Met het oor
op zondag.
zo 14 okt, 10.30 Op de koffie bij Anouk Maas en
		Tommie Christiaan
zo 28 okt, 11.00 The story of George Michael
zo 2 dec, 10.30 Op de koffie bij Renée van Wegberg en
		
William Spaaij
zo 16 dec, 11.00 De gouden jaren
zo 13 jan, 11.00 Eliane Rodrigues

zo 24 feb, 11.00 Joke Bruijs & Musica Extrema
zo 10 mrt, 10.30 Op de koffie bij René van Kooten en
		
Vajèn van den Bosch
zo 10 mrt, 11.00 Percossa
zo 7 apr, 11.00 Driekorensymphonie
zo 21 apr, 10.30 Op de koffie bij Mariska van Kolck en
		 Tony Neef

arrangementen 2018/2019

pannenkoeken
Eet voor of na de voorstelling de lekkerste pannenkoeken in de foyer! Onze speciale pannenkoekenbakker Bram komt naar
het Chassé Theater om verse pannenkoeken te bakken. Voor € 3,75 p.p. krijg je een naturel pannenkoek met stroop of suiker
inclusief ranja.
zo 28 okt
zo 4 nov
zo 25 nov
zo 20 jan

Het Zandkasteel
Smurfen de musical
Tante houdt niet van Sinterklaas
Juf Roos gaat op vakantie

zo 17 mrt
ma 22 apr
di 30 apr

Sprookjessprokkelaar de musical
Peppa Pig
De kleine zeemeermin

bier & bitterballen
Voor € 12,50 p.p. kiest u na de voorstelling in de Brasserie de twee lekkerste bieren uit ons assortiment speciaalbieren. Wij reserveren
een tafel voor u en serveren hierbij een portie Leffe bitterballen (6 stuks p.p.). Ook verkrijgbaar op de dag zelf voor € 13,50
za 22 sep
wo 10 okt
di 13 nov
		
do 20 dec
do 20 dec
vr 21 dec
za 22 dec
do 17 jan
vr 1 feb		
di 12 mrt

Rob Scheepers
De grote improvisatieshow
Theatercollege Bas Nijhuis &
Eddy van der Ley
Guido Weijers
Patrick Laureij
Guido Weijers
Guido Weijers
Peter Pannekoek
Arie en Silvester
All Stars

wo 13 mrt
do 14 mrt
vr 15 mrt
vr 15 mrt
za 16 mrt
za 23 mrt
vr 29 mrt
wo 1 mei
vr 3 mei		
za 1 jun		

All Stars
All Stars
All Stars
Roué Verveer
All Stars
Kamagurka
Pieter Derks
Rundfunk
Arjen Lubach
Martijn Koning

wijn & spijs
Voor € 14,50 p.p. kiest u na de voorstelling in Front twee glazen van onze speciale wijnen. Wij reserveren een tafel voor u en
serveren hierbij een borrelplankje. Ook verkrijgbaar op de dag van de voorstelling voor € 15,50 p.p
zo 4 nov		
di 4 dec		
zo 16 dec

Sophie
The Chippendales
We zijn hier voor Robbie

zo 27 jan
wo 6 feb
vr 8 feb		

Expeditie Eiland
Thomas Acda
Conny Janssen Danst

pauzearrangement
Geniet in de pauze van een vooraf gereserveerd pauzearrangement bestaande uit een drankje naar keuze (pils, wijn of fris), luxe
noten en blokjes kaas met mosterd. In de pauze staat dit voor u klaar in de Viskerfoyer. € 5,25 p.p.
di 11 & wo 12 sep
di 25 t/m zo 30 dec
di 5 t/m zo 17 feb
di 12 t/m za 16 mrt

Hans Klok
The color purple
The Addams family
All Stars

di 26 t/m zo 31 mrt
wo 17 t/m zo 21 apr
wo 24 t/m zo 28 apr
wo 22 t/m zo 26 mei

Evita
Cats
Jesus Christ Superstar
Best of Broadway

