TOEGANKELIJKHEID CHASSÉ THEATER

ALGEMEEN

PARKEREN

Met uitzondering van de balkons in de Jupilerzaal en
die in de Koninklijke Drukkerij E.M de Jongzaal , zijn
de zalen toegankelijk voor rolstoelen. Er zijn speciale
rolstoelplaatsen beschikbaar, direct naast de overige
zitplaatsen. Stel het bespreekbureau bij uw bestelling
hiervan op de hoogte, zodat hiermee rekening kan worden
gehouden bij de placering.

Links naast het theater zijn 6 parkeerplaatsen beschikbaar
voor mensen met een parkeerkaart.

Gebruik hiervoor in de voorverkoop het bestelformulier.
Vanaf 22 augustus kunt u ook telefonisch reserveren of
aan de balie. In de Koninklijke Drukkerij E.M de Jongzaal
kunnen we enkel rolstoelen plaatsen, geen scootmobiels.
Het theater beschikt ook over leenrolstoelen.
Graag willen wij u wijzen op de mogelijkheden voor
rolstoelgebruikers in het Chassé Theater. Alle zalen met
uitzondering van de MK2zaal kunt u zelf bereiken. Om bij
de MK2zaal te komen, dient u de lift te gebruiken. U kunt
hierbij een medewerker van het Chassé Theater vragen
om hulp.

INGANG
Bij de toegangsdeur aan de rechterkant zit een zwarte
knop. Door het indrukken ervan opent de deur zich. De
tweede toegangsdeur opent automatisch.

KAARTVERKOOP
Bij reserveren willen wij u vragen altijd melding te
maken van het feit dat u gebruik wenst te maken van
een rolstoelplaats, omdat een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar is. U kunt enkel telefonisch of aan de balie
reserveren en in de voorverkoop gebruik maken van het
bestelformulier. Het is helaas (nog) niet mogelijk om
online te reserveren.

Indien u vergezeld bent van een medebezoeker, vragen
wij deze persoon om naast u plaats te nemen zodat in
geval van calamiteiten deze persoon snel in staat is u in
veiligheid te brengen. Een rolstoelplaats en de plaats voor
de medebezoeker worden verkocht voor 2e rangsprijs
(m.u.v. MK2zaal daar er slechts 1 rang is, en Koninklijke
Drukkerij E.M de Jongzaal in het geval van 5 rangen, betaalt
u de 2e rang).
Indien u gebruiker bent van een groot formaat rolstoel,
gaarne het bespreekbureau hiervan in kenniste stellen,
zodat de zichtlijnen voor anderen niet beperkt worden.
Chassé Theater beschikt eveneens over een aantal
‘standaardrolstoelen’ waarvan u gebruik kunt maken.

JUPILERZAAL
In deze zaal is een vijftal plaatsen beschikbaar voor
rolstoelgebruikers. Deze plaatsen zijn gelegen op rij 13, vak
A voor (eerste plaatsen in de zaal links). Voor aanvang van
de voorstelling wordt u door de medewerker van dienst
naar uw plaatsen begeleid.

KONINKLIJKE DRUKKERIJ E.M DE JONGZAAL

CINEMAZALEN
Deze bevinden zich op de 1e verdieping en zijn bereikbaar
via de lift direct aan de rechterzijde van de ingang. In
elk van de drie zalen is een plaats beschikbaar voor
rolstoelgebruikers. U kunt gebruik maken van het toilet
bij de Heijmansfoyer op de begane grond. Indien de foyer
gesloten is, kunt uhiervoor een van de medewerkers
aanspreken.

BRASSERIE
De Brasserie is toegankelijk via een lift aan de
rechterzijde. Bij kindervoorstellingen is deze lift uit
veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld, maar kan op
verzoek in werking worden gesteld. U kunt hiervoor een
van de medewerkers aanspreken.

FRONT
Hier zijn geen beperkingen voor rolstoelgebruikers.

EURETCOFOYER
Er is een speciale rolstoellift waarvan u gebruik kunt maken
en die u zelf kunt bedienen.

In deze zaal zijn drie plaatsen beschikbaar op rij 4.

TOILETTEN

MK2ZAAL
In deze zaal is 1 plaats beschikbaar op rij 0. Deze zaal
bevindt zich op de 1e verdieping. U kunt zich melden bij
een van de medewerkers. Deze begeleidt u via de lift naar
uw plaats.

Zowel bij de Rosmalen Gerechtsdeurwaardersfoyer als
naast de garderobe is een invalidentoilet aanwezig.
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