Beleef het nu.

Midden in het centrum van Breda vindt u al ruim 20 jaar De Avenue,
een voormalige schuilkerk die volledig is omgetoverd tot een prachtige
allround evenementenlocatie.
Verwacht een indrukwekkende gevel, de allure van een oud theater met de
faciliteiten van nu. Dinnershows, zakelijke bijeenkomsten, openbare en besloten
feesten en bruiloften komen hier prachtig tot hun recht.
Wij beschikken over 2 unieke, sfeervolle zalen. De beide zalen, De Theaterzaal en
De Sociëteit, zijn het hele jaar gevuld met een bijzondere diversiteit aan
evenementen. De authenticiteit van de zalen zorgt voor een gezellige en warme
sfeer.
Neemt u voor een virtuele rondleiding eens een kijkje op onze website:
www.de-avenue.nl.
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Onze zalen
Achter de karakteristieke deuren van deze voormalige
schuilkerk bevinden zich twee prachtige zalen:
D E T HEATERZA A L

Op zoek naar een sfeervolle zaal voor een
groot gezelschap? Dan is De Theaterzaal zeer
geschikt. Met een capaciteit tot 500 gasten is
deze zaal een prachtige locatie voor vele
feesten, daarnaast kan de zaal ook kleiner
gemaakt worden met verstelbare gordijnen.

D E S OCIËTEIT

De prachtige bovenzaal van De Avenue, De
Sociëteit heeft zijn unieke uitstraling te danken
aan het gewelfde plafond.
Met een capaciteit tot 200 personen is deze
zaal uitermate geschikt voor een
huwelijksdiner, receptie of spetterend feest.

Beide zalen zijn voorzien van een bar, podium, licht- en geluidsinstallatie, 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. Elke gewenste opstelling is mogelijk. Voor bijvoorbeeld een luxe effect en maximale
comfort voor jullie gasten kunnen er diverse loungehoekjes worden gecreëerd.
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In een sfeervolle en theatrale ambiance geniet u tijdens de dinnershows van een
overheerlijk viergangendiner, gecombineerd met top entertainment. Een complete avond uit op
het hoogste niveau.
De dinnershows zijn avondvullend en zijn geschikt voor iedereen. U bent van harte welkom in uw ééntje
maar ook met een grote groep van maximaal 250 personen. Al onze dinnershows zijn ook exclusief
voor uw bedrijf, vereniging, familie of business club te reserveren. Dit kan al vanaf 40 personen!
Daarnaast is het ook mogelijk om een dinnershow speciaal voor uw gezelschap samen te stellen. Welke
show u ook kiest, uw avond wordt tot in de puntjes verzorgd!
Kijk voor ons complete dinnershow-aanbod op onze site: www.de-avenue.nl.
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Bezoek de vetste en meest uiteenlopende evenementen in De Avenue!
Van een intiem muzikaal optreden tot dance-event!
Een avondje dansen op een verlichte dansvloer of liever een intiem zondagmiddag-concert in
huiskamersetting? Bij De Avenue kunt u overal voor terecht! Voor elke doelgroep bieden wij
verscheidene evenementen aan. Voorbeelden van evenementen die wij onder andere huisvesten zijn: de
maandelijkse thema-pubquizzen, de bijeenkomst van de wijkraad 'De Gouden Cirkel', dance event 'Deja
Vu Breda', 'Het Breda Jazz Festival', 'Het Poker Series Pokertoernooi' en ga zo maar door.
Uw evenement plannen in De Avenue? Neem dan snel contact op met ons via: info@de-avenue.nl.
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Op zoek naar een unieke locatie voor bijvoorbeeld een muziek-examen, musical, presentatie of
een gezellige workshop? Bij De Avenue bent u hoe dan ook aan het juiste adres!
Of u nu voor een groot publiek optreedt of voor een klein gezelschap, onze zalen zijn van alle gemakken
voorzien om van uw musical, koffieconcert, eindejaarsvoorstelling, personeelsbijeenkomst, workshop,
bandpresentatie en ga zo maar door, een succes te maken! Bovendien beschikken wij over eigen horeca
zodat ook de afterparty er eentje wordt waar nog lang over gesproken zal worden.
Daarnaast heeft De Avenue alle technische faciliteiten in eigen huis, zodat ook dat allemaal voor u
geregeld wordt. Onze zalen beschikken tevens beiden over een piano.
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Naast onze evenementen, dinnershows en onze reguliere zaalverhuur, bieden wij ook de
mogelijkheid om te trouwen in De Avenue.
Met ons gastgerichte personeel zullen wij er alles aan doen om uw trouwdag fantastisch te maken. Onze
bruiloft-experts denken met u mee over een uniek concept voor uw bruiloft. De Avenue werkt met diverse
trouwleveranciers zodat wij u en uw bruid/bruidegom een totaalconcept kunnen bieden.
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Bent u op zoek naar een authentieke vergaderlocatie, een prachtige zaal voor uw lezing, uw
workshop, of zoekt u iets voor een zakelijke meeting? Bij De Avenue bent u hoe dan ook aan het
juiste adres!
Er zijn allerlei opstellingen mogelijk voor zowel formele als informele evenementen. Met natuurlijk
aanvullende mogelijkheden voor een lunch of diner, zowel à la carte als buffet behoort tot de
mogelijkheden bij ons in De Avenue. Wilt u de dag afsluiten met een borrel en diverse hapjes, dan wordt
dat uiteraard geregeld!
Heeft u interesse in het boeken van De Avenue als zakelijke (vergader)locatie en wilt u alvorens de
locatie komen bezichtigen? Dat kan! Bel voor een afspraak 076-2065011 of stuur een e-mail
naar info@de-avenue.nl.
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De Avenue biedt u verschillende mogelijkheden om een onvergetelijk feest te geven! De unieke
locatie, bijzondere ambiance en ons bijzonder vriendelijk personeel dragen hieraan bij.
Wordt u binnenkort 50 jaar, heeft de (studenten)vereniging een jubileum te vieren, bent u op zoek naar
de perfecte locatie voor het jaarlijkse bedrijfsfeest of heeft u gewoon zin om eens een goed feest te
geven? Bij De Avenue bent u altijd welkom voor welk feest dan ook!
Van DJ tot band. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Parkeren kunt u in één van de twee grote parkeergarages op nog geen 100 meter afstand van De
Avenue.
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