De Avenue
De Avenue is een sfeervol theater gelegen in het centrum van Breda. Naast
onze evenementen en dinnershows bieden wij ook de mogelijkheid om te
trouwen in De Avenue. Zijn jullie op zoek naar een unieke locatie met een
prachtige vintage theaterstijl? Dan moet je bij De Avenue zijn! Met ons
gastgerichte personeel zullen wij er alles aan doen om jullie trouwdag
fantastisch te maken.

Dream,
create
& party
!

Onze zalen
Achter de karakteristieke deuren van deze voormalige
schuilkerk bevinden zich twee prachtige zalen:
DE THEATERZAAL

Bijzondere kenmerken van De Theaterzaal zijn
onder andere de aan weerszijde balkons, het
podium en het 'balzaalgevoel' dat het met zich
meebrengt. Op het podium kunnen jullie een
spetterend entree maken!!

DE SOCIËTEIT

De romantische bovenzaal, genaamd De Sociëteit,
is uitermate geschikt voor een huwelijksdiner,
receptie of spetterend feest. Het gewelfde plafond,
de houten vloeren en bijzondere oude bar geven de
ruimte een warme, sfeervolle uitstraling.

Beide zalen zijn voorzien van een bar, podium, licht- en geluidsinstallatie, rookruimte, airco,
photobooth, Chesterfield banken, garderobe en toiletvoorziening. De zalen zijn geschikt voor diverse
aantallen gezelschappen en daarnaast kunnen de zalen kleiner worden gemaakt om meer intimiteit te
creëren.. Voor een luxe effect en maximale comfort voor jullie gasten kunnen er diverse lounge hoekjes
worden gecreëerd.

De Theaterzaal

Maak een
spetterend entree
met een lichtshow,
watergordijn of
Marilyn Monroe
pose!

CEREMONIE

RECEPTIE

DINER

FEEST

De Theaterzaal biedt vele mogelijkheden voor diverse gezelschappen variërend van samenstelling.
Het beschikt over de nieuwste technieken waardoor jullie kunnen feesten in een hippe zaal met een
gave lichtshow. Op het podium is er genoeg plek voor een DJ of een leuke live band.
Voor een offerte op maat, plan een vrijblijvend gesprek in met onze bruiloft-experts.

De Societeit

Met een
photobooth!

CEREMONIE

RECEPTIE

DINER

FEEST

De Sociëteit bevindt zich in de bovenzaal en heeft een romantische uitstraling door het karakteristieke
plafond. De Sociëteit biedt vele mogelijkheden voor diverse gezelschappen variërend van samenstelling.
Het is ook mogelijk om zowel De Theaterzaal als De Sociëteit met elkaar te combineren.
Voor een offerte op maat, plan een vrijblijvend gesprek in met onze bruiloft-experts.

Jasja & Kevin
Getrouwd op 31 mei 2018
"Na het aanzoek was er voor mij al één ding zeker, mijn trouwfeest wil ik houden
in De Avenue. Tijdens het eerste contact werden wij gewezen op de Open
Toptrouwlocatie Route die een paar dagen later zou zijn, zodat we die dag langs
konden komen om een kijkje te nemen en een eerste kennismaking. We waren erg
enthousiast over de mogelijkheden en al snel hadden we besloten om ons diner en
feest bij De Avenue te houden. De communicatie is altijd prima verlopen en er werd
goed met ons mee gedacht. We hebben een top avond gehad en vonden het erg
prettig dat het allemaal goed geregeld was en wij ons nergens druk om hoefden te
maken. Ook onze gasten waren zeer lovend over de locatie."

Anke & Adriaan
Getrouwd op 7 augustus 2018
"Onlangs hebben we bij De Avenue ons huwelijksfeest gegeven.. Wat was het
tof! Eline en Mark hebben ons prima geholpen! Er is zoveel mogelijk bij De
Avenue. We wilden graag eten met een aantal personen en daarna een feestje
voor een intiem clubje mensen, waaronder ook wat kinderen. Die vermaakten
zich prima op de grote chesterfield banken en waren ook blij met de Wi-Fi. Het
menu, de aankleding van de ruimte, het uitserveren van de taart, de
mogelijkheid om je eigen muziekafspeellijst af te spelen en de dag van tevoren
nog wat dingen klaar te kunnen zetten, waren echt helemaal op onze wensen
afgestemd. We hebben zelf een ongelooflijk mooie avond gehad en van veel
mensen terug gehoord dat het zo’n toffe locatie was. "

Lotje & Ron
Getrouwd op 27 oktober 2018
"We hebben in De Avenue eerst ons diner gehad met de daggasten waar alles tot
in de puntjes geregeld was. Iedereen was vol lof over het eten en de manier van
bediening. Daarna moest de zaal vlug worden omgetoverd tot feestzaal
aangezien een half uur na het diner de ceremonie was, met aansluitend het feest.
De mannen van De Avenue hebben dit zo snel en geruisloos gedaan, dat we er
geen erg in hadden dat het al gebeurd was. Na de ceremonie startte het feest en
die was geweldig! Niet alleen de band, maar zeker ook de sfeerverlichting en de
aankleding van De Avenue maakten onze bruiloft tot een onvergetelijke dag!"

Bruiloft-experts
Bij Avenue Weddings vinden wij het belangrijk dat jullie ontzorgd worden.
Onze bruiloft-experts denken met jullie mee over een gaaf concept voor
jullie unieke bruiloft. Zo werken wij samen met diverse trouwleveranciers
zodat wij jullie een totaalconcept kunnen bieden.

Contactgegevens
Neem vrijblijvend contact op
met onze bruiloft-experts via
het contactformulier op onze
site.
De Avenue behoort tot één van
de Top Trouwlocaties van
Nederland. Kijk op onze
website voor de open dagen.

K i j k v o o r m e e r i n s p i r a t i e o p o n z e
I n s t a g r a m p a g i n a : @ d e a v e n u e w e d d i n g s

