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VERSTAANBAARHEID IN HET CHASSÉ THEATER EN SLECHTHOREND?

EEN MOEILIJKE OPGAVE VOOR U ALS SLECHTHORENDE!
Gelukkig zijn er voor slechthorenden (met of zonder gehooraanpassing) een aantal 

hulpmiddelen om toch een voorstelling beter te kunnen volgen.

Het Chassé Theater heeft er hard aan gewerkt om een voorstelling ook voor slechthorenden 

toegankelijk te maken.

Samen met de Stichting Hoormij / NVVS, afdeling Breda, zijn de mogelijkheden uitgebreid 

besproken en getest en de conclusie is dat het geluid in het Chassé Theater nu heel goed is 

geregeld voor slechthorenden. De reacties van de testers waren unaniem enthousiast!

Het Chassé Theater beschikt nu over een goed luistersysteem voor slechthorenden in alle 

theater- zalen. Met uw eigen hoortoestellen maakt u verbinding met dit luistersysteem 

waardoor het voor u beter te verstaan is. Dit kost alleen even tijd om dit persoonlijk in te stellen 

en te testen.

Wanneer u naar een voorstelling gaat is het vaak te druk in het foyer om dit rustig te kunnen 

testen.

SPECIAAL VOOR U DIT SCHITTERENDE AANBOD:
Kom naar het Chassé Theater om dit fenomeen uit te proberen! U wordt persoonlijk 

begeleid door de geluidstechnici van het Chassé Theater, Audiciens van gehoorwinkels en 

ervaringsdeskundigen van de Stichting Hoormij/NVVS.

U kunt vrijblijvend binnenlopen en u bent van harte welkom op woensdag 20 januari van 15.00 

tot 18.00 in de Rosmalenfoyer

WAT IS HIERVOOR NODIG?
Uw eigen gehoorapparatuur, extra snoertjes (met een Jack-aansluiting) die er bij horen, de 

Streamer, Soloapparatuur, alles om uit te proberen!

Wanneer u slechthorend bent zonder gehoorapparaten bent u ook welkom om versterking van 

het Chassé Theater uit te proberen (kan ook zonder gehoorapparaat!)

Deelnemers aan deze “Luistermarkt” zijn:

 • Technische medewerkers van het Chassé-Theater

 • De firma’s Van Boxtel, Schoonenberg en Beter Horen

 • De Stichting Hoormij/NVVS.
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