Beste fotografie liefhebber,
Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Breda, hieonder
vind je een een stukje geschiedenis over Breda en een kleine plattegrond van Breda met interessante
locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit te voeren. De opdrachten
hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben je vrij om te bepalen waar
je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere willekeurige locatie van de stad
uitgevoerd worden.

Breda Toen & Nu
Breda: ook wel de Oranjestad of de Parel van het Zuiden genoemd. De stad Breda is van oudsher de
voornaamste stad van West-Brabant. Daarnaast is het de oudste hoofdstad van de Baronie van
Breda, waaronder de (onder meer) de huidige steden Roosendaal, Etten-Leur en Oosterhout
behoorden. De gemeente Breda is de derde grootste gemeente van Noord-Brabant en de negende
van Nederland. De stad zelf telt anno nu zo’n 147.000 inwoners.
In het jaar 1125 wordt voor het eerst melding gemaakt van de naam Breda, in een oorkonde die een
schenking aan de abdij van Affligem betreft en waar Arnulfus (Arnulf) en Ingelbertus (Engelbrecht)
van Breda als getuigen optreden. In 1504 komt de naam Nassau in beeld.
De stad Breda kent een rijke historie van oorlogen en belegeringen, vooral in de tijd van de
Spanjaarden en uiteraard als laatste de Tweede Wereldoorlog.
De binnenstad van Breda is een van de betere in het land.

Fotografie opdrachten
FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde
opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een
fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de
opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal
fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op http://fotojam.nl/de-opdrachten/

Plattegrond Breda

Toelichting interessante fotolocaties
Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografie locaties aangegeven met een oranje camera. In
de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting.
1. Onze-Lieve-Vrouwekerk - Grote Kerk (Kerkplein 2)
Het belangrijkste monument van Breda met een nationale betekenis. Een deel van de kerk, de
Prinsenkapel, is namelijk het mausoleum van de vroege voorvaderen van de Nederlandse
koninklijke familie, het geslacht Nassau-Dillenburg.
2. Het Begijnhof (Catharinastraat 45)
Het Bredase Begijnhof is een door muren omringd complex bestaande uit huisjes en een kleine kerk
in het centrum van Breda. De 29 huisjes verdeeld over twee hofjes zijn gegroepeerd rondom een
kruidentuin. Hier staat ook een beeldje van twee begijnen in gesprek. Het is gelegen dicht bij het
Park Valkenberg. De begijnen waren sinds het eind van de 12e eeuw een beweging van vrome
katholieke vrouwen, die in kuisheid een leven van bezinning en gebed wilden leiden. Zij legden niet
zoals kloosterlingen een gelofte van eeuwige trouw en armoede af.
3. Het Spanjaardsgat (Kraanstraat)
Het Spanjaardsgat is een waterpoort die ligt tussen de Granaattoren en de Duiventoren van het
Kasteel van Breda in het centrum van Breda. De waterpoort is alleen vanaf de buitenkant te zien.
Het ligt bij de Haven. Het Spanjaardsgat symboliseert het gat dat de Spanjaarden in hun verdediging
lieten vallen in 1590. Schipper Adriaen van Bergen zou hier een aantal soldaten de stad in hebben
gesmokkeld om de Spanjaarden te verdrijven (in werkelijkheid is dit echter elders gebeurd). Van
Bergen heeft met zijn turfschip verder gevaren naar de waterpoort van het Kasteel van Breda aan de
huidige Academiesingel. Het Spanjaardsgat is 20 jaar na de gebeurtenis met het Turfschip van
Breda gebouwd.
4. Het Oude Stadhuis (Grote Markt 38)
Het stadhuis van Breda staat op de Grote Markt in het centrum van Breda. Dit historische gebouw
heeft een trap aan de voorkant. Hier vinden trouwerijen van de Bredase burgers plaats en
ontvangsten van de burgemeester van Breda. Er naast ligt een klein straatje met poort om aan de
achterzijde van het stadhuis te komen. Het stadhuis heeft een stenen bordestrap met op de
balustrade, leeuwen die de wapens van Breda en Brabant dragen. In het stadhuis is een hal en een
trappenhuis.
5. Prinsenkade
De Prinsenkade is een straat bij de Haven tegenover de straat de Haven en dicht bij de Haagdijk in
Breda Centrum in Breda. Nadat de haven in 1963 weer is gedempt is het veertig jaar lang een
doorgaande straat geweest. Langs de Prinsenkade staan diverse momumentale panden zoals op de
hoek op Prinsenkade 1 van de voormalige kruidenier P. de Gruyter & Zn. Het pand is gebouwd in
1925. Op Prinsenkade 2 is vanaf 1971 chocolaterie La Bohème gevestigd. Dit pand werd in 1902 in
nouveaustijl gebouwd voor de steenhouwer C.P. Petit.
6. Chassé Theater (Claudius Prinsenlaan 8)
Het Chassé Theater is een groot theater in de binnenstad van Breda, naast de oude Kloosterkazerne.
Het theater is vernoemd naar de legerofficier David Hendrik Chassé. Het is gehuisvest in een
modern gebouw met een opvallend golvend dak naar een ontwerp van Herman Hertzberger, dat uit
1995 dateert. Het theater bestaat uit drie theater- en drie filmzalen met in totaal ruim 2500
zitplaatsen.

7. Koepelgevangenis (Nassausingel 26)
De koepelgevangenis van Breda maakt deel uit van een justitieel complex in het centrum van Breda.
De gevangenis is een van drie in Nederland bestaande koepelgevangenissen. Hij huisvest een deel
van de penitentiaire inrichting De Boschpoort. Deze kent drie onderdelen; een huis van bewaring,
een gevangenis en een afdeling met extrazorg plaatsen. Tot januari 2013 was er ook een
vrouwengevangenis.
8. Bioscoop Breda (Chasséveld 15)
De Pathe bioscoop in Breda is een modern ogend gebouw, met een kenmerkende gewelfde ronde
vorm en is gelegen naast parkeergarage het Turfschip.
9. Koninklijke Militaire Academie (Kraanstraat)
De Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is een militaire academie waar sinds 1828 de
Nederlandse officieren worden opgeleid voor de Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee. In 1826
werd door Koning Willem I de oprichting van de KMA te Breda gelast, de eerste militaire inrichting
in Europa, waar de krijgskunst in haar gehele omvang en op wetenschappelijke grondslagen door de
toekomstige officieren van alle wapens werd beoefend. Dat Breda werd uitverkoren als de bakermat
van toekomstige officieren, had deze stad te danken aan haar ligging, ongeveer in het centrum van
het toenmalige Koninkrijk.
10. Station Breda (Stationsplein)
Het station Breda is het centrale spoorwegstation van deze stad Breda. Het bevindt zich ten noorden
van het centrum van de stad. Het eerste station in Breda werd geopend in 1855, toen de Spoorlijn
Roosendaal - Breda werd geopend. Dit station werd in 1863 door een nieuw gebouw vervangen,
toen de lijn naar Tilburg werd geopend. Omdat Breda toen nog een vesting was en het station onder
de beperkingen van de Vestingwet viel, was het zodanig uitgevoerd dat het in tijden van oorlog snel
gesloopt zou kunnen worden.

