Dé garantie voor een succesvol evenement

Welkom bij het Chassé Theater
In 1995 opende het Chassé Theater in Breda haar deuren. Inmiddels is het
theater een begrip in het Nederlandse theaterlandschap. Hoe kan het ook
anders met zo’n subliem vormgegeven pand dat onder één golvend dak drie
theaterzalen (1.430, 700 en 225 plaatsen), drie filmtheaters, een brasserie, een
hypermoderne bar en foyers herbergt. Jaarlijks vinden bijna 400.000 bezoekers
hun weg naar theatervoorstellingen, concerten, films en zakelijke bijeenkomsten. Mede dankzij het gevarieerde programma-aanbod en de gunstige ligging
in het zuiden van Nederland (tussen de Randstad en Vlaanderen) heeft de
theaterwereld het Bredase Chassé Theater in haar hart gesloten.

Maatwerk voor zakelijke evenementen
en arrangementen
Naast de eigen programmering levert het Chassé Theater maatwerk voor
zakelijke evenementen en arrangementen. Hiermee biedt het theater u een
uitgelezen mogelijkheid om een zakelijke bijeenkomst eens op een ándere
manier te organiseren. Op een wijze waar uw zakenrelaties nog lang over
napraten.
De diversiteit aan zalen en foyers leent zich namelijk uitstekend voor talloze
evenementen. Denk aan galadiners, feesten, seminars, congressen, recepties
en presentaties, in een samenstelling van 50 tot 2.500 personen.
In samenwerking met buurman Holland Casino Breda is het Chassé Theater
zelfs in staat ruimte te bieden aan evenementen tot 4.000 personen.
De medewerkers van de afdeling Horeca en Evenementen zetten graag hun
ervaring en creativiteit in om samen met u een passende invulling te geven
aan uw evenement.

Architect Herman Hertzberger
Architect van het Chassé Theater Herman Hertzberger wordt beschouwd als
de meest toonaangevende architect in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
Zijn ontwerpen vallen op vanwege hun levendige, bijna speelse uitstraling.

Uitgebreide technische en facilitaire voorzieningen
Om een succesvol zakelijk arrangement te garanderen, is het Chassé Theater
up-to-date geoutilleerd op het gebied van belichting, geluid en projectie.
Vanzelfsprekend staan er uitgebreide faciliteiten zoals telecommunicatie,
draadloos internet, isdn, rolstoelvoorzieningen, EHBO en bewaking voor u klaar.

Passende theatrale sfeer
De zalen en foyers kunnen volledig omgetoverd worden in de door u gewenste
sfeer, bijvoorbeeld in de stijl van uw bedrijf of volgens een bepaald thema.
Net wat u wenst. Met themadecoratie stemmen we het geheel af op uw wensen.
U zult ervaren dat met kleine items onze stijlvolle foyers een totaal andere
identiteit krijgen. Voor muzikale omlijsting ter ondersteuning van uw evenement
draaien wij onze hand niet om. Van achtergrondmuziek tot spraakmakende
optredens van grote bands en beroemdheden, wij kunnen het volledig voor u
organiseren.

Evenementen om van te smullen
Voor een geslaagd evenement is een goede catering onmisbaar. In het
Chassé Theater kunt u alle kanten op. Wij zetten graag een partycateraar
naar uw keuze in. Zo bent u verzekerd van een offerte die past bij de
uitstraling van uw evenement, uw inhoudelijke wensen en uw budget.

Diversiteit aan zalen

grote zaal >
De grote zaal is met 1.430 zitplaatsen zeer geschikt voor concerten,
productpresentaties, congressen en jaarvergaderingen.
Ook uitkoop van een voorstelling behoort tot de mogelijkheden.
maximaal 1430 zitplaatsen
vaste zaalopstelling
toneelopening 18 meter
diepte toneel 20 meter
breedte toneel 37 meter
orkestbak

grote zaal

middenzaal >
De middenzaal is een multifunctionele zaal. Dankzij de inschuifbare tribune is deze
zaal niet alleen geschikt voor theatervoorstellingen, productpresentaties, congressen,
seminars en vergaderingen, maar ook voor grote feesten, informatiemarkten,
galadiners of sta (pop)concerten voor maximaal 1.450 personen
700 zitplaatsen
vlakke vloer
inschuifbare tribune
diverse zaalopstellingen mogelijk
maximale toneelopening 20 meter
diepte toneel 17 meter
breedte toneel 28 meter
orkestbak

midden zaal

kleine zaal >
De kleine zaal biedt ruimte aan 225 gasten in theateropstelling en is
eveneens voorzien van een inschuifbare tribune. Uitermate geschikt voor
theatervoorstellingen, concerten, productpresentaties, vergaderingen,
kleine feesten en staconcerten tot 350 personen
225 zitplaatsen
vlakke vloer
inschuifbare tribune
breedte 14 meter
lengte 22 meter
kleine zaal

< Cinemazalen
De drie cinemazalen lenen zich uitstekend voor presentaties, seminars,
filmvertoningen, kleinere lezingen en vergaderingen.
cinema I & III: 117 zitplaatsen
cinema II: 72 zitplaatsen
35/16 mm- en videoprojectie
dolby surround en stereo geluidsweergave
vaste zaalopstelling

Alle zalen zijn voorzien van infrarood installaties voor slechthorenden
en zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Foyers
De zeven foyers kunnen zelfstandig of in combinatie met de aangrenzende
zalen worden gebruikt. Ontvangsten, feestavonden of diners zijn enkele van
de vele mogelijkheden van deze ruimtes.

< Brasserie
De Brasserie van het Chassé Theater bevindt zich in de aanpandige,
monumentale Kloosterkazerne en is te bereiken vanuit de centrale foyer.
In een moderne sfeer serveren wij u hier vóór uw arrangement een menu
naar keuze of kunt u borrelen met uw gasten. Het kleine podium in onze
Brasserie is geschikt voor diverse activiteiten zoals stand-up comedy
en live muziek, van klassiek tot modern.

Front >
Wie écht iets bijzonders zoekt, bezoekt Front: een strakke, witte, hippe,
club/bar met een keuken in het midden van de bar. De mogelijkheden van
Front zijn legio. Naast ontmoetingsruimte is deze Italiaans aandoende ruimte
ook zeer interessant om in z’n geheel af te huren. Een plek aan de voorkant
van het Chassé Theater die u absoluut gezien moet hebben!

Het theater

Bereikbaarheid
Het Chassé Theater kunt u eenvoudig vanaf de snelweg vinden door
de desbetreffende ANWB borden te volgen. Het theater ligt op tien
minuten loopafstand van het NS station en is goed bereikbaar met stadsen streekbussen.

Parkeren
In de directe nabijheid van het Chassé Theater is ruime parkeergelegenheid op
het Chasséveld (1350), de Beyerd/Vlaszak (500) en de Chassé Parking (650).

Hotels
Voor accommodaties biedt Breda aantrekkelijke mogelijkheden, variërend
van eenvoudig maar goed, tot uiterst luxueus. Vraag ons om informatie.

Combinatieprogramma
Historisch Breda heeft een veelzijdig aanbod voor het organiseren van een
Combinatieprogramma: rondleidingen langs de prachtige oude gebouwen met
een rijke koninklijke en militaire geschiedenis, een bezoek aan het Holland
Casino of een ‘kroegentocht’ met een troubadour. Wij informeren u graag over
alle mogelijkheden, zodat u bij uw zakenrelaties volle zalen trekt!
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4811 DK Breda
T (076) 530 31 45
F (076) 530 31 91
horeca@chasse.nl
www.chasse.nl

Een gouden combinatie:
Chassé Theater en Holland Casino Breda

Twee prachtige individuen die samen nóg sterker staan om u van dienst te zijn.
U kunt uw arrangement in het Chassé Theater combineren met een bezoek aan
het naastgelegen Holland Casino Breda.
Om het zakelijke op een juiste manier te combineren met het aangename heeft Holland
Casino Breda diverse zalen voor u ter beschikking. Compleet voorzien van geavanceerde,
audiovisuele apparatuur.
Of u nu een standaard feestelijk of zakelijk arrangement of een arrangement op
maat wenst: van maandag tot en met vrijdag is vanaf 6 personen tot 500 personen
zo goed als alles mogelijk. Inclusief diner, buffet, hapjes en drankjes natuurlijk.
In combinatie methet Chassé Theater kunnen we zelfs bijeenkomsten aanbieden
tot maximaal 4.000 personen.
In de zeven verschillende speelzalen, verspreid over drie verdiepingen, proeft u de
bijzonderesfeer van een ultramodern casino in een monumentaal voormalige klooster.
U wordt overvallen door een gezonde dosis spelplezier, spanning en volop kansen op
mooie prijzen.

Arrangementen om mee te scoren
Gooi hoge ogen bij uw relaties en vraag vrijblijvend informatie aan. Voor reserveringen
kunt
u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie
van Holland Casino Breda.
Het uitstekend bereikbare Holland Casino Breda is dagelijks van 11.00 tot 3.00 uur
geopend. Ook op zon- en feestdagen, met uitzondering van 4 mei en 31 december.
Bezoekers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en een geldig legitimatiebewijs bij zich
hebben.

Holland Casino Breda
Kloosterplein 20
4811 GP Breda
T (076) 525 11 00
F (076) 522 50 29
breda@hollandcasino.nl
www.hollandcasino.nl/breda
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