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PROJECTEN
Breda’s Most Wanted talenten
Proud of The South
Scholieren Band Battle
Quiz’m 
Kunstbende
Tranen van van Cooth
Punkrock Riot
Lemmy tribute
Club 3voor12
Mezz on Tour 
Chassé Comedy Club 
Future Stage Breda Barst
Cultuurnacht

‘MEZZ IS EEN PRACHTIG 
GEBOUW. EEN FIJNE ZAAL 
MET EEN INTIEM PODIUM EN 
VRIENDELIJK PERSONEEL. 
COMPLIMENTEN.’

‘ALTIJD 
GEZELLIG 
IN MEZZ.’

‘IK KOM HEEL 
GRAAG BIJ JULLIE, 
DANK AAN DE 
HELE CREW.’ 

‘DE ZALEN ZIJN 
FANTASTISCH, 
HET GELUID IS 
TOP, HET GEBOUW 
IS PERFECT.’

MEZZ VOLGENS 
ONZE BEZOEKERS:

Tribe

Freaky Friday
Boeisco

40 UpPANN

BackInDaDay

90’s Now

Retro House Classics

Club Mezz

80’s Verantwoord

MEZZ IN 2018

‘IT WAS 
A VERY 
GOOD 
YEAR’

MEZZ Breda  .....  concerts | events | festivals
postbus 1138 .................... 4801 BC breda
keizerstraat 101 .................... 4811 HL breda
T +31 (0)76  515 66 77 ....................... mezz.nl

RSP: Sinatra, Madness, Emili Sandé, Lovin’ Spoonfull, 
Janis Joplin, Dizzy Man’s Band, Tom Waits

OPTREDENS
CANDY DULFER | WENDE |
THE BRUCE BAND | JACQUELINE 
GOVAERT | DE LIKT | MAAN | 
YOUNG GUN SILVER FOX | 
BLAUDZUN | WAYLON | ROWWEN 
HÈZE | HATEBREED | CLOUSEAU | 
DE DIJK | RONDÉ | THE LEVELLERS | 
DEWOLFF | JOHAN | DELINQUENT 
HABITS | YORICK VAN NORDEN | 
THE CHARM THE FURY | STEFFEN 
MORRISON | JANE WILLOW | 
EUT | SONIC JESUS | EN MEER

IK ZIE U GRAAG! 
Hét Belgische festival van 
Nederland! Ontdek spannende 
acts uit de broeiende en 
bruisende muziekscene van 
België. Met oa Novastar, 
Intergalactic Lovers, King Dalton, 
Blackwave, Tin Fingers ea.

FRESH! 
Vooruitstrevende, credible en 
onderscheidende liveacts. Geen 
oldschool hiphop, maar Fresh shit.
Met oa Hiphop, beats, lifestyle: 
Leafs, ANBU, HEF, Jacin Thrill ea.

ROOTZZ:
Festival met de beste hedendaagse muziek 
uit de country, singer-songwriter, blues en 
andere roots muziek. Met oa Abe Partridge, 
Luke Winslow King ea.

‘HOIST 
THAT 
RAG’ 

FESTIVALS

DANCE



AANTAL SHOWS

TOTAAL AANTAL OPTREDENS

(UITBUNDIG/ 
MAINSTREAM,

BEKEND)

51.79%

(ONTDEKKER/
GEÏNSPIREERD)

25.31%

(TRADITIONEEL/
RUSTIG

15.08%

(STIJLVOL/
KWALITEIT)

7.8%

‘IT’S ALL 
A MATTER 
OF FACTS’ 

50% uit de 
stad Breda

45% uit de regio 
en provincie

5% landelijkDE HERKOMST VAN
HET PUBLIEK

2017
51.215

AANTAL BEZOEKERS

UITVERKOCHTE ACTIVITEITEN

229

345

54

Saldo exploitatieresultaat is € 42.924. 
Stichtingsvermogen is € 52.879. 
Bestemmingsreserve tijdelijke sluiting 2019 is € 30.000. 

Hospitality: 34% van de totale inkomsten is uit de horeca-exploitatie.  
De verhuur en zakelijke samenwerking zijn goed voor een stijging  
van 75% in opbrengsten. 

Mezz is een zelfstandige stichting, behoort tot de culturele 
hoofdstructuur van de Gemeente Breda en ontvangt een meerjaren 
activiteiten subsidie. Financiële partners zijn INBEV Brouwerijen,  
Coca Cola Nederland, Fonds voor Podium Kunsten, Google Grants 
(Anbi status) en incidenteel bijdragen van VSBfonds en Prins  
Bernhard Cultuurfonds. 

Mezz team bestaat uit 10 fte vaste krachten, 120 vrijwilligers  
-komt overeen met ca. 7 fte (horeca, garderobe, techniek, kassa)- 
en gemiddeld 10 stagiaires, ca. 5 fte (techniek, events, productie, 
marketing).

horeca baten 662.529
opbrengst 
activiteiten 686.929
sponsoring 51.166
subsidies 558.351

kosten activiteiten 629.403
kosten horeca 218.841
personeelslasten 609.463
huisvesting 222.879
afschrijvingen 52.833

BATEN

JUST
FORWARD

56.413
2018

10.15%
BEZOEKERS 

75% 
OPBRENGSTEN

MOTOR 
VAN 

POPMUZIEK
 BREDA

350 popliefhebbers
MEZZ BOX

600 popliefhebbers
MEZZ GROTE ZAAL

1.200 popliefhebbers
CHASSÉ MIDDENZAAL

20.000 popliefhebbers
BREDA BARST

200 popliefhebbers
MEZZ KLEINE ZAAL

100 popliefhebbers
MUZIEKCAFÉ

onderhoud 20.916
kantoorlasten 29.141
indirecte 
activiteitslasten 80.389
algemene lasten 41.264

KOSTEN

‘COOL TOWN, 
SUMMER IN 
THE CITY’
-
Samenwerking is belangrijk in de stad. We creëren een broedplaats 
met jonge aanjagers en organisatoren voor de Kleine Zaal. Onze 
stadsprogrammeur legt verbindingen met stedelijke organisaties als 
Breda Barst (Future Stage host), BoogieDown, Nieuwe Veste, Palm 
Parkies, Breda Drijft, POB Parade, Popronde, Design Matters, 076 Bal, 
Pre Jazz, Club Mezz, Pecha Kucha, Quiz’m en talloze ‘niet officiële’ 
organisatoren. De samenwerking met Chassé Theater is versterkt op 
het gebied van programmering (grote concerten in Chassé en Comedy 
Nights in Mezz), gezamenlijk meer publieksbereik via de marketing en 
samen meer aantrekkelijker als locatie voor verhuur. 

-
Motor 
Mezz wil de motor van popmuziek in de stad zijn en investeert daarvoor 
in een keten van talentontwikkelingsprogramma’s als Breda Most 
Wanted, Mezz on Tour, nieuwe namen op het podium van de Kleine Zaal, 
voorprogramma’s in de grote zaal, indoorfestivals en samenwerkingen 
met ‘Talent Meets Talent’ (rap/hiphop), Kunstbende, DJ Clash, Club 
3voor12, POB Parade, de Scholieren Band Battle, Breda Barst met het 
door Mezz mede gehoste podium Future Stage en provinciaal met 
Proud of The South talenthub. Ook geven we jonge initiatieven de 
kans om dance of anderszins concepten uit te proberen in onze eigen 
broedplaats: de Kleine Zaal. Onder andere de Technotheek, Tribe, en 
Punkrock Riot.

‘READ ALL 
ABOUT IT, OH!’
Magie 
De magie van livemuziek verveelt nooit, dat is een feit dat door het 
enthousiasme van onze bezoekers elke keer weer wordt bevestigd. Van 
ruige rock tot hypnotische dance, van metal tot funky style van wat zo 
mooi mainstream wordt genoemd tot alternatieve, old skool, relevante 
tributes en aan de deur kloppende talenten uit stad, streek en verder. 

-
Artistieke positie
We zijn drie in een: aanbieder, ontdekker en verrijker/verbreder. 
Dus aanbieder van grotere nationale en internationale artiesten, 
ontdekkersrol: aansluiting bij het circuit van binnen- en buitenlandse 
opkomende nieuwe bands, dj’s en artiesten en verrijker: het Mezz profiel 
verbreden we met nieuwe genres en niches, in festival of conceptvorm. 

Wij bieden grotere nationale- en internationale namen aan, we volgen 
nauwlettend de ontdekkingen van onze programmeurs van nieuwe en 
opkomende namen én we verrijken het programma met indoorfestivals en 
dance specials.
Specialiteit van het huis: indoorfestivals. In 2018 uiteraard weer volle bak 
met ‘Ik Zie U Graag’ hèt Belgisch festival van Nederland, ‘Fresh’ voor 
jonge hiphop/rap, drum ’n bass met Tribe (onderdeel Breda clubscene 
06:00) en Rootzz met originals/american.

‘O DADDY BUY ME A 
MERCEDES BENZ’
Onze branding was in 2018 op volle toeren. De zichtbaarheid van Mezz 
is sterk gestegen zowel online als offline en in de openbare ruimte. De 
goede reacties op de re-branding in stijl, vorm en taal in de recente 
bezoeker enquête is ook terug te vinden in een hogere ticket sale en 
algemene waardering met een Net Promotor Score van +25. Stijging, de 
klantaccounts, nieuwsbriefontvangers, social media gebruik, volgers: in 
2018 op alle fronten gestegen. 2017 toont een totaal van 51.215 bezoekers 
bij 260 activiteiten. 2018 laat een stijging zien tot 56.413 bezoekers met 
229 activiteiten, een stijging van de gemiddelde bezetting van 25.51%.

-
Persona’s zijn verdeeld over drie karakters aangeduid met een kleur.
De bezoekers samenstelling in 2018 was

‘ONE STEP 
BEYOND!’
-
2018 is het jaar dat Mezz een forse stap voorwaarts heeft gemaakt. Met 
de inzet van een professioneel team en met een back-up van honderd 
vrijwilligers hebben wij onze programmering, onze marketing en onze 
bedrijfsvoering verbeterd. Het resultaat is prachtig op alle fronten, 
uitverkochte shows, gemiddelde bezetting, omzet horeca en omzet 
verhuur. De gemiddelde bezetting bij een activiteit is gestegen met 
25%. Het totaal aantal bezoekers is met 10.15% gestegen naar 56.413 
bezoekers in 2018. Mezz is gegroeid, met inhoud, bekende namen, 
nieuwe trends en niches, indoorfestivals als aanjager en ontdek 
podium in de provincie.

-
2018 is ook het jaar geweest van de definitieve voorbereidingen 
voor de renovatie van Mezz zowel financieel als bouw- en omgeving 
technisch. Het eerste deel ‘Mezz op Orde’ gaat op 1 april 2019 van 
start. In 2018 heeft Mezz haar Bedrijfsplan 2018-2024 gepresenteerd 
aan het College en Gemeenteraad Breda. Het college heeft bij 
monde van de wethouder van Cultuur haar vertrouwen uitgesproken 
over de meerjarenaanpak van de strategische doelen en financiële 
onderbouwing. Daarin is de noodzaak van de uitbreiding van de 
Kleine Zaal in 2020 bevestigd. 

3 IN 1
AANBIEDER/
ONTDEKKER/

VERRIJKER

LET’S GET 
THE PARTY 
STARTED




