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Breda zit 
barstensvol 
crea tiviteit. 
Vol creatief 
onderwijs, 
creatieve 
bedrijven 
en creatieve 
onder nemers. 
En dan 
 hebben we 
het nog niet 
eens over alle 
fantastische 
evenemen-
ten. Nee, in 
Breda ver-
veel je je 
niet. Deze 
stad bruist! 
Voor jong én 
oud. 

In de parel van het 
Zuiden is het  gezellig. 
Zeker met de tien
tallen  eve nementen 
die Breda rijk is. Van 
deze edities keren 
jaarlijks zo’n 50 
 bekende namen terug. 
Neem bijvoorbeeld 
het Breda Jazz  Festival, 
Breda Barst of de 
Singel loop. 

Breda heeft 51 
evenementen
locaties. 
Breepark is de 
allernieuwste 
aanwinst. Met een 
vloeroppervlakte 
van ruim 8.300 
m2 en een capa-
citeit van 13.000 
bezoekers is het 
de grootste eve-
nementenhal van 
Zuid-Nederland. 
Het is dé plek 
voor muzieke-
vents, beurzen, 
congressen, TV 
producties en 
bedrijfsfeesten. 

Deze prachtige 
stad vol historie 
telt maar liefst 
546 Rijks
monumenten. 

Breda transformeert! Oude 
gebouwen krijgen nieuwe, 
vaak creatieve, bestemmin-
gen. In 2017 transformeer
den maar liefst 41 panden. 
De komende jaren worden 
dat er alleen maar meer. 

Breda barst van 
het talent! Wist jij 
dat er maar liefst 
170 bekende 
Nederlanders uit 
deze Brabantse 
stad komen? 

Cultureel 
of culinair 

 genieten? Dan 
kun je kiezen 
uit 200 res
taurants, 15 

musea, 20 
 bioscoop
zalen en 5 

 theaters. 

Creativiteit is booming! Uit onderzoek 
van City of Imagineers blijkt dat de 
creatieveindustrievanBredarazend-
snelgroeit. Naar verwachting jaarlijks 
met zo’n 8%. Uit de cijfers komt ook 
naar voren dat 50% van het bedrijfsle-
ven in Breda, creatieve diensten inkoopt 
bij  creatieve bedrijven uit Breda. Dat 
 betekent: Bredanaars voor Bredanaars. 

Tijdens het jaarlijkse Live Art 
 Festival in het Havenkwartier 
geniet je 3 dagen lang van ruim  
40 ver schillende voorstellin-
gen en performances van zowel 
jonge als gevestigde makers en 
gezelschappen.
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In de buurt van het Kasteel van Breda, midden in het 
centrum, werkten vroeger veel ambachtslieden en kun-
stenaars. Nog steeds vind je hier ambachtelijke bedrijfjes 
waar vakmensen mooie dingen maken. De wandelroute 

‘Hip Ambacht’ brengt 
je op al deze 

bijzondere 
plekken. Zoals 

bij modeontwerp-
ster Olga Buijse van 

L’Ago B, het tassen-
atelier van Mirjam 
Zwolsman of de laser-

snijderij van Brandpunt. 
Net de negen straatjes, 
maar dan in Breda. 

STEK is een creatieve 
broedplaats voor kunste-
naars en creatieve onder-
nemers. Op het terrein 
aan de Veilingkade heb-
ben gemiddeld 25onder-
nemershun‘stek’.
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Creatieve studenten vind je 
in Breda bij Kunstacademie 
AKV|St.Joost, op Avans of aan 
de BUAS. In 2018/2019 startten 
317 nieuwe creatieve toppers in 
de Beeldende Kunst en Vorm-
geving propedeuse aan de 
Kunstacademie AKV|St.Joost’ 


