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Welkom  
   in het Rabotheater!

Judith Koelemeijer
Judith Koelemeijer 
vertelt

Boeiende lezing uit en over de 
biografie van de Joodse schrijf-
ster Etty Hillesum (1914-1943),  
inclusief signeersessie bij de 
boekentafel van Boekhandel 
Burger. Judith Koelemeijer is 
daarvoor gevraagd door de 
Etty Hillesum Stichting, die de 
nalatenschap beheert. € 2,50 
korting met biebpas.

Kiki Schippers 
Meer 

Leef! Alsof het je laatste dag is, 
of als het allerlaatste uur. Kiki 
doet niet anders. Maar na jaren 
van dansen op de vulkaan, is 
het nu tijd om stil te staan bij 
alles wat zich in de tussentijd 
heeft opgehoopt en vastge-
koekt. Kiki maakt de rekening 
op in een voorstelling met een 
overdaad aan scherpe en ont-
wapenende liedjes, waarin ze 
zichzelf en de wereld niet 
spaart. Een piano, een gitaar en 
een dijk van een stem, wat wil 
je eigenlijk nog meer?

The Eagles Legacy
Tribute 

Six men on a mission! Dat is 
The Eagles Legacy, dé Neder-
landse Eagles tribute band. 
Het begon allemaal in 2002 
met de passie van 6 muzikan-
ten voor de muziek van de 
Eagles; de tijdloze Ame-
rikaanse superband, inmiddels 
populair bij 3 generaties fans 
over de hele wereld. The 
Eagles Legacy brengt de mu-
ziek van de Eagles en de af-
zonderlijke leden zo respectvol 
en authentiek mogelijk, met 
als doel om de sfeer en de 
sound van deze fameuze 
westcoastband steeds weer 
te laten herbeleven.

LEZING
VRIJ 23 SEPT 22
20:00 | 12 ,50/10,-

CABARET
ZAT 1 OKT 22
20:15 | 19,-
inclusief drankje

MUZIEK
ZAT 24 SEPT 22
20:15 | 25,-
inclusief drankje
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Cultuurhuys CAFÉ 
In ons gezellige café kun je: -Een leuke theateravond beginnen, maar zeker ook afsluiten -Iets drinken  
tijdens het zondagmiddag muziekcafé -Rustig een boek of een tijdschrift lezen met een kopje koffie of thee 
-Gezellig lunchen, we hebben een kleine lunchkaart.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10:00 – 17:00 Zaterdag 10:00 – 13:30 Middagvoorstelling: van een uur 
voor aanvang tot een uur na afloop Avondvoorstelling: vanaf 19:00 – tot een uur na afloop.

Na twee roerige jaren met veel voorstellingen die geannuleerd of verzet werden, kijken we met 

veel vertrouwen uit naar het komende theaterseizoen. Het theaterprogramma van komend sei-

zoen bevat optredens van jonge cabaretiers en oude rotten in het vak. Muziek van eigen bodem en 

uit verre oorden. De rode draad? Alle artiesten staan te popelen om je een geweldige avond te be-

zorgen!

We zullen weer prachtige, grappige of ontroerende films vertonen en natuurlijk verwelkomen we 

je ook graag bij één van de pubquizzen.

Wij starten het nieuwe seizoen op zaterdag 24 september met een geweldige openingsvoorstel-

ling: The Eagles Legacy, wellicht bekend van het tv-programma The Tribute – Battle Of The Bands 

waar ze in de finale schitterden!

Al deze belevenisvolle avonden worden mogelijk gemaakt door onze trouwe groep met vrijwilli-

gers, die altijd met een grote glimlach klaarstaan. Hopelijk deel je ons enthousiasme en zien wij je 

terug bij een of meer van de vele voorstellingen en pubquizzen of films. Veel plezier bij de keuze 

van je favoriete voorstellingen.

Graag tot ziens!
Team Cultuurhuys De Kroon

Welkom in 
     het Rabotheater!
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Magda Mendes 
Com o vento 
(Liedjes van de wind) 

De Portugese zangeres Magda 
Mendes volgde de zuidwester 
wind, de ’Sudoeste’  totdat ze 
uiteindelijk in Rotterdam neer-
streek. Magda’ s muziek is geïn-
spireerd op de sfeer van 
Portugal, maar is geen fado 
zangeres. Maak kennis met de 
liedjes die de wind haar leerde: 
Com o vento (Liedjes van de 
wind). In 2019 was Magda 
Mendes al zeer succesvol in De 
Kroon met de groep Luzazul.

Nol Havens/  
Vof De Kunst 
Vanaf Hier 

‘Suzanne… Suzanne… Ik ben 
stapelgek op jou.’ We kunnen 
het allemaal nog woordelijk 
meezingen. De wereldhit van 
VOF de Kunst/The Art Com-
pany. Ferdi Lancee schreef het, 
Nol Havens zong het. Miljoenen 
platen werden er verkocht en in 
7 landen stond VOF de Kunst op 
de eerste plaats van de hitpara-
de. Nu komt Nol Havens solo:
“Ik ben bezig aan mijn solo al-
bum ‘‘Vanaf hier’ waarbij ik deze 
keer al mijn teksten en de mees-
te muziek zelf schrijf”.

Tom Ruijfrok - 
koordirigent & pianist  
Meezingkoor 

Voor het eerst op uitnodiging 
van Vonk in Waddinxveen: het 
Meezingkoor - en dat bent u! U 
kunt deze middag met elkaar 
allemaal bekende popnummers 
zingen, die u ook nog eens zelf 
kunt kiezen door middel van 
een enquête. Het Meezingkoor 
is bedoeld voor iedereen die wil 
zingen en plezier wil hebben in 
het maken van muziek. Koor- of 
zangervaring is niet vereist, het 
Meezingkoor is er voor ieder-
een! Initiatiefnemer is Tom 
Ruijfrok, die een ruime ervaring 
heeft als muziekdocent, pianist, 
dirigent en koorzanger.

Pubquiz 
De Pubquiz is een populair spel 
waarbij teams met elkaar strij-
den om de meeste punten, door 
te antwoorden op vragen uit 
een breed scala aan onderwer-
pen, zoals nieuws en sport, mu-
ziekfragmenten, topografie, film 
en t.v. en niet te vergeten de on-
vermijdelijke hersenkrakers! 

De vragen worden gesteld via 
(grappige) quizvragen, geluids-
fragmenten en afbeeldingen. 
Plezier, gezelligheid en vooral 
hilariteit staan in de Pubquiz 
voorop, al mag er ook een vleug-
je rivaliteit bij. 

Sjaak Bral 
Vaarwel 2022 

2022 leent zich bij uitstek voor 
de vette lach. De ellende druipt 
dagelijks van het scherm, de 
media zweept deze orkaan van 
treurnis nog wat extra op. U 
voelt ‘m al: in zijn 26e oude-
jaarsconference gaat Sjaak ver-
der dan hij ooit is gegaan. 
Immers, door het gat van de 
grap waait de wind van de 
waarheid. Vaarwel 2022. Beleef 
het mee met de enige échte ou-
dejaarsconferencier.

The Jigantics 
Voor de derde maal komen The 
Jigantics naar De Kroon, elke 
keer weer een belevenis.The 
Jigantics is een spannende 
vierkoppige band uit het 
Verenigd Koninkrijk. Fijne muzi-
kaliteit, geweldige nummers en 
solide arrangementen van een 
band die echt geniet van wat ze 
doen. Met een reeks succesvol-
le albums achter de rug en een 
andere in de pijplijn gaat deze 
band steeds sterker. Op plaat 
zijn ze indrukwekkend, maar het 
is hun liveshow die hen echt on-
derscheidt.

MUZIEK
ZAT 8 OKT 22
20:15 | 19,-
inclusief drankje

MUZIEK
ZAT 22 OKT 22
20:15 | 19,-
inclusief drankje

MUZIEK
ZAT 15 OKT 22
14:30 | 10,50

PUBQUIZ
VRIJ 21 OKT 22
20:00 | 20,-
Prijs is deelname 
per team van  
maximaal 5  
deelnemers.

CABARET
ZAT 29 OKT
20:15 | 19,-
inclusief drankje

MUZIEK
ZON 9 OKT 22
15:00 | 20,-
inclusief drankje

CAFÉ

ZONDAG MIDDAG
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Gregory Page 
Gregory Page is een onverbeter-
lijke romanticus. Bekend van 
zijn optredens bij Vrije Geluiden 
en Kunststof TV, maar zijn cha-
risma en parels van songs ko-
men bij een liveshow pas echt 
goed tot hun recht. De geboren 
Londenaar woont al sinds zijn 
tienerjaren in San Diego, echter 
Nederland is zijn tweede thuis.

 
Sinterklaas komt!   

Sinterklaas is weer in het land. 
En natuurlijk komt hij ook naar 
Cultuurhuys De Kroon in Wad-
dinxveen. Daar zitten we al klaar 
om hem te begroeten en voor 
hem te zingen en muziek te ma-
ken. Wie weet, vult hij ook onze 
schoen?  

Graag voor elk kind en elke  
begeleider een kaartje kopen. 

Leonie Meijer 
Songs from the heart 

Leonie Meijer keert terug naar 
De Kroon! Een avond vol liedjes 
van haar afgelopen albums met 
bekende hits zoals ‘Scherven 
van Geluk’, maar ook nieuw ma-
teriaal en enkele speciale co-
vers van grote inspiratiebron-
nen. Ze hebben allemaal één 
ding met elkaar gemeen; het 
zijn songs from the heart.

Martijn Crins 
Mesthoop

In Mesthoop gaat Martijn Crins 
op zoek in de drek. Want daar is 
het te doen. Ongemakken, drijf-
veren en driften, het komt alle-
maal voorbij. En dat is maar 
goed ook. Hoe meer mest, hoe 
vruchtbaarder de grond. Altijd 
op weg, altijd op zoek, zijn leven 
is een grote try-out en daar bent 
u getuige van. 

Niels van der  
Gulik en band 
Ik blijf hier! 

Een ode aan Ramses Shaffy 

In ‘ Ik blijf hier!’ brengt Niels,  
vergezeld door drie topmuzi-
kanten, bekend en minder be-
kend werk van Shaffy en net als 
toen komen liederen als ‘ De een 
wil de ander’ of ‘Zing, vecht, bid’, 
weer helemaal tot leven. 
Tien jaar na Shaffys dood, blikt 
Niels terug op de momenten  
samen, achter de sjoelbak tot 
aan de muzikale Ramses-
avonden die Niels verzorgde. 
Met Ramses op de eerste rij,  
uiteraard voorzien van zijn wijntje 
en peuk!

Mart Hillen
Mart & Movies 

In zijn nieuwe theaterprogram-
ma Mart & Movies vertelt Mart 
Hillen, het jongste gitaarfeno-
meen van Nederland, over zijn 
passie voor films en de muziek 
die ervoor gemaakt is. Hij speelt 
door hem opnieuw gearran-
geerde filmmuziek uit klassie-
kers als Titanic en Mission 
Impossible, maar ook uit een 
recente film als Bohemian 
Rhapsody.

MUZIEK
ZON 30 OKT 22
15:00 | 20,-
inclusief drankje

KINDER
WOE 23 NOV 22
15:00 | 1 ,50

MUZIEK
ZAT 12 NOV 22
20:15 | 19,-

CABARET
ZAT 19 NOV 22
20:15 | 18,-
inclusief drankje

MUZIEK
ZAT 26 NOV 22
20:15 | 21,-
inclusief drankje

MUZIEK
ZAT 5 NOV 22
20:15 | 17,-
inclusief drankje
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ZONDAG MIDDAG

TRYOUT

volg ons ook op         of  
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The Lasses
Ziel van Schotland

Met hun betoverende samen-
zang brengen The Lasses de 
mooiste songs uit Schotland. 
Liedjes met prachtige legendes 
over de liefde, de dood en het 
duister. Verhalen waarin de 
woelige geschiedenis en de rij-
ke cultuur van het land voelbaar 
zijn. Over hardwerkende vrou-
wen in vissersdorpjes, ridders 
die ten strijde trekken en meis-
jes die wachten op hun geliefde. 

Rachel Croft 
Kerstsfeer 

De Britse zangeres komt voor 
de tweede maal een intieme 
show op zondagmiddag geven, 
nu in kerstsfeer. Haar liedjes 
zijn vaak geïnspireerd door 
Keltische melodieën met door-
dachte teksten van Joni 
Mitchell, Sandy Denny en Matt 
Corby, die vertellen over haar 
ervaringen in de historische 
stad York.

Janneke Meessen 
en band 
A Tribute To Barbra 
Streisand 

Janneke Meessen en haar 
band nemen je met deze 
prachtige tribute mee door het 
onvergetelijke oeuvre van de 
legendarische zangeres Bar-
bra Streisand. Sluit je ogen en 
laat je meevoeren tijdens de 
prachtige klassiekers van 
Barbra zoals ‘Evergreen’ en 
‘Woman in love’.

Cameretten Festival 
Finalisten  
Tournee 2022 

De finalisten van Cameretten 
2022 trekken langs theaters, 
poppodia en cultuurcentra om 
hun (prijswinnende) voorstel-
ling aan jou te tonen.

Ongemakkelijke sketches, her-
kenbare typetjes en hilarische 
grappen: tijdens de finalisten-
tournee komt van alles voorbij. 
Tijdens deze avonden maken 
de cabaretiers hun debuut op 
het podium. 

Cursisten van Vonk
Winterconcert

De cursisten van Vonk brengen 
licht en muziek in de donkere 
avonden van de langste nach-
ten. Geniet van hun jeugdig en-
thousiasme en hun toewijding. 

Sinterklaas- 
voorstelling
Piet op pad 

In ‘Piet op pad’ raakt Piet een 
schoencadeautje kwijt. Oh nee. 
Wat moet hij doen? Waar is hij 
het verloren? Is hij het eigenlijk 
wel verloren? ZieZus speelt  
speciaal in de Sinterklaastijd de 
kindervoorstelling ”Piet op Pad!” 
(leeftijd 3+)

MUZIEK
ZON 27 NOV 22
15:00 | 18-
inclusief drankje

MUZIEK
ZON 11 DEC 22
15:00 | 17,50
inclusief drankje

MUZIEK
ZAT 3 DEC 22
20:15 | 22 ,50 
inclusief drankje

CABARET
ZAT 10 DEC 22
20:15 | 19,-
inclusief drankje

MUZIEK
ZON 15 DEC 22
19:00 | gratis

KINDER
VRIJ 2 DEC 22
14:30 | 8 ,50
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KAARTEN EN INFO OP WWW.CULTUURHUYSDEKROON.NL   
  

  1110   
  

  KAARTEN EN INFO OP WWW.CULTUURHUYSDEKROON.NL   
  

  11

Datum Voorstelling Genre Pag.

23/09/22 Judith Koelemeijer Judith Koelemeijer vertelt lezing 3

24/09/22 The Eagles Legacy STA CONCERT tribute muziek 3

01/10/22 Kiki Schippers Meer cabaret 3

08/10/22 Magda Mendes Com o vento muziek  4

09/10/22 The Jigantics muziek 4

15/10/22 Tom Ruijfrok - koordirigent en pianist Meezingkoor muziek 4

21/10/22 Pubquiz 1 pubquiz 5

22/10/22 Nol Havens/Vof De Kunst Vanaf hier muziek 5

29/10/22 Sjaak Bral Vaarwel 2022 cabaret 5

30/10/22 Gregory Page muziek 6

05/11/22 Mart Hillen Mart & Movies muziek 6

12/11/22 Leonie Meijer Songs from the heart muziek 6

19/11/22 Martijn Crins Mesthoop cabaret 7

23/11/22 Sinterklaas komt! kinder 7

26/11/22 Niels van der Gulik en band Ik blijf hier! Ode aan Ramses muziek 7

27/11/22 The Lasses Ziel van Schotland muziek 8

02/12/22 Sinterklaas voorstelling Piet op pad kinder 8

03/12/22 Janneke Meessen A Tribute To Barbra Streisand muziek 8

10/12/22 Cameretten finalisten tournee 2022 cabaret 9

11/12/22 Rachel Croft Kerstsfeer muziek 9

15/12/22 Cursisten van Vonk Winterconcert muziek 9

Datum Voorstelling Genre Pag.

16/12/22 Pubquiz 2 pubquiz 12

21/12/22 Maria Oosterom Kerstworkshop schoot Muziek op muziek 12

14/01/23 Johnny Feel Good Band Blues in De Kroon muziek 12

27/01/23 Piepschuim Buiten de lijntjes cabaret 13

04/02/23 Julika Marijn In de schaduw van Rembrandt toneel 13

10/02/23 Pubquiz 3 pubquiz 13

12/02/23 Mercy John Let It Go Easy muziek 14

18/02/23 Vlamousse Saampies cabaret 14

25/02/23 Roman Sudesh Beyond Illusions illusionist 14

04/03/23 Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer De Prins van Oranje kinder 15

05/03/23 The Matthews Baartmans Conspiracy muziek 15

11/03/23 Seventies unplugged Songs for the road muziek 15

17/03/23 Joris Linssen & Caramba Dichterbij muziek 16

24/03/23 Ad van Liempt Lezing lezing 16

25/03/23 Stephanie Struijk Vanaf toen muziek 16

31/03/23 Ocobar Wonderful tonight muziek 17

07/04/23 Pubquiz 4 Pubquiz 17

19/05/23 Pubquiz 5 Pubquiz 17

Filmprogramma Op het moment van verschijnen van deze programmabrochure is nog niet 
bekend welke films er komend seizoen zullen worden vertoond. Wil je op de hoogte blijven, 
houd dan onze website in de gaten en natuurlijk wordt dit via onze social media kanalen ook 
bekend gemaakt.
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Julika Marijn 
In de schaduw van 
Rembrandt 

In de schaduw van Rembrandt 
is de herstory van Geertje Dircx, 
Rembrandts tweede vrouw. Zij 
was jarenlang zijn minnares, 
model, voedde zijn zoon Titus 
op en zag zijn meesterwerken, 
waaronder De Nachtwacht,  
ontstaan. Totdat Hendrickje 
Stoffels ten tonele verscheen.

Een eigentijdse toneelvoorstel-
ling over de keerzijde van genia-
liteit en roem, de kracht om het 
licht te blijven zoeken en de  
bittere grenzen daarvan. 

Johnny Feel  
Good Band 
Blues in De Kroon 

De Johnny Feel Good band is 
10 jaar geleden toevallig ont-
staan tijdens een jamsessie. 
Rondom gitarist Johnny La-
porte wordt inmiddels al jaren 
een repertoire gebouwd van 
voornamelijk eigen composi-
ties. Vele optredens later is 
Johnny Feel Good inmiddels 
een begrip geworden binnen de 
bluesminnende gemeenschap. 
De band overtuigt en neemt  
bezoekers mee op reis die ieder-
een met elkaar deelt.

Piepschuim 
Buiten de lijntjes 

Oké, we gaan er allemaal aan. 
Wat nu?! Een zware boodschap 
verpakt in het lichtste materiaal 
denkbaar.

Buiten de lijntjes is een kolken-
de mix van keiharde feiten over 
onze slappe knieën, troostend 
liedmateriaal waarvan u zult 
huilen van het lachen, en lachen 
van het huilen, en een sprankje 
hoop. Misschien.

Maria Oosterom  
Kerstworkshop 
Muziek op schoot

Samen met je baby of peuter 
ontdekken we de klankwereld 
van de feestdagen. We zingen 
liedjes en bewegen op muziek 
en hebben samen veel plezier. 
Voor kinderen vanaf 9 maanden 
met een ouder of begeleider. 
Indeling van de groepen ge-
schiedt adh van de leeftijd van 
de kinderen. Inschrijven via 
www.stichtingvonk.nl 

TONEEL
ZAT 4 FEB 23
20:15 | 20,-
inclusief drankje

MUZIEK
ZAT 14 JAN 23
20:15 | 20,- 
inclusief drankje

CABARET
VRIJ 27 JAN 23
20:15 | 19,-
inclusief drankje

KINDER
WOE 21 DEC 22
10:00 | 7,50

Pubquiz 
De Pubquiz is een populair spel 
waarbij teams met elkaar strij-
den om de meeste punten, door 
te antwoorden op vragen uit 
een breed scala aan onderwer-
pen, zoals nieuws en sport, mu-
ziekfragmenten, topografie, film 
en t.v. en niet te vergeten de on-
vermijdelijke hersenkrakers! 

De vragen worden gesteld via 
(grappige) quizvragen, geluids-
fragmenten en afbeeldingen. 
Plezier, gezelligheid en vooral 
hilariteit staan in de Pubquiz 
voorop, al mag er ook een vleug-
je rivaliteit bij. 

Pubquiz 
De Pubquiz is een populair spel 
waarbij teams met elkaar strij-
den om de meeste punten, door 
te antwoorden op vragen uit 
een breed scala aan onderwer-
pen, zoals nieuws en sport, mu-
ziekfragmenten, topografie, film 
en t.v. en niet te vergeten de on-
vermijdelijke hersenkrakers! 

De vragen worden gesteld via 
(grappige) quizvragen, geluids-
fragmenten en afbeeldingen. 
Plezier, gezelligheid en vooral 
hilariteit staan in de Pubquiz 
voorop, al mag er ook een vleug-
je rivaliteit bij. 

PUBQUIZ
VRIJ 16 DEC 22
20:00 | 20,-
Prijs is deelname 
per team van  
maximaal 5  
deelnemers.

PUBQUIZ
VRIJ 10 FEB 23
20:00 | 20,-
Prijs is deelname 
per team van  
maximaal 5  
deelnemers.
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Mercy John 
Let It Go Easy 

Mercy John komt met zijn nieu-
we album naar De Kroon. De ti-
tel ‘Let It Go Easy’ mag dan ook 
als een nieuw levenswijsheid 
voor Mercy John worden opge-
vat: ‘Probeer het leven wat ge-
makkelijker te zien en geniet’. 
De muziek is veranderd, de 
Americana invloeden zijn geble-
ven, maar de sound is wat rau-
wer en de songs soms steviger. 
De singer-songwriter met zijn 
band verrast ons graag met hun 
onbegrensde talent.

Seventies Unplugged 
-Tribute
Songs for the road 

De mooiste popsongs uit de se-
venties over weggaan en thuis-
komen, over dromen, illusies en 
desillusies…. Van Eagles tot 
Fleetwood Mac, van James 
Taylor tot John Denver, van Joni 
Mitchell tot Linda Ronstadt en 
vele anderen.
Een avond genieten voor de lief-
hebbers van pure popmuziek!

Dieuwertje Blok 
en Jeroen Kramer 
De Prins van Oranje 

Een sprookje over reizen en 
thuiskomen, over list en bedrog, 
en over verliezen en winnen. En 
natuurlijk over... de liefde! Wie 
wil dat nou niet zien? De ‘Prins 
van Oranje’ speelt zich af in een 
ver, ver land. Dieuwertje vertelt 
en Jeroen zingt. Samen ontvou-
wen ze de wonderlijke geschie-
denis van de dappere prinses 
en haar prins van Oranje, die 
overigens geen familie is van 
onze koning. Tenminste - voor 
zover ze weten.

Roman Sudesh
Beyond Illusions 

Roman Sudesh is een gooche-
laar van de nieuwe stijl, magic 
entertainer. Of je nu van gooche-
len houdt of niet, Roman weet je 
als geen ander te boeien. Zijn 
show ‘Beyond Illusions’ zit boor-
devol met illusies, mindtricks, 
magic, mindreading en nog veel 
meer. 

De ware aard van Roman komt 
echt naar boven, of is het uitein-
delijk toch allemaal maar illusie?

The Matthews 
Baartmans  
Conspiracy 
Iain Matthews, singer song- 
writer en BJ Baartmans, gita-
rist/singer songwriter/produ-
cer, hebben tijdens de corona 
speelpauze in hun studio ge-
werkt aan een serie nummers, 
waarin ze hun bespiegelingen 
op de corona crisis de vrije 
hand lieten. Somber of 
troostrijk, verontrustend of juist 
berustend. De songs worden 
omschreven als “americana 
met een avontuurlijk, kleurrijk 
en soms prettig gruizig randje” 
Hoogstpersoonlijke weerspie-
gelingen, een aanrader om te 
komen luisteren.

Vlamousse 
Saampies

‘Maak het bespreekbaar’ is het 
credo van Vlamousse. De angst 
voor de medemens moet wor-
den doorbroken, excuses moe-
ten gemaakt aan de mens, dier 
en geslachtsdeel, steun betuigt 
aan minderheden en bovenal 
moet er geluisterd worden! 
Geen onderwerp te pijnlijk of 
Vlamousse, Brigitte van Bakel 
en Maya van As, in 2019 win-
naar van de allereerste 
Studentenjuryprijs van het 
Leids Cabaret Festival, smijt het 
op tafel.

MUZIEK
ZON 12 FEB 23
15:00 | 20-
inclusief drankje

MUZIEK
ZAT 11 MRT 23
20:15 | 22 ,50
inclusief drankje

KINDER
ZAT 4 MRT 23
15:00 | 10,- 
Inclusief l imonade

ILLUSIONIST 
ZAT 25 FEB 23
20:15 | 18,- 
inclusief drankje

MUZIEK
ZON 5 MRT 23
15:00 | 20,-
inclusief drankje

CABARET
ZAT 18 FEB 23
20:15 | 17,50
inclusief drankje
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Ad van Liempt 
Lezing 

Ad van Liempt (1949) is jour- 
nalist en auteur. Hij geeft tien-
tallen lezingen per jaar, meestal 
over onderwerpen die met de 
Tweede Wereldoorlog te maken 
hebben. Zijn meest gevraagde 
lezing gaat over de periode 
1945 - 1950, Na de Bevrijding, 
gebaseerd op het gelijknamige 
boek waarvan 20.000 exempla-
ren zijn verkocht. 

Ocobar 
Wonderful Tonight 

Het programma van Wonderful 
Tonight is een ode aan het rui-
me oeuvre van Eric Clapton. De 
muziek van Eric Clapton zit diep 
in het DNA van de heren van 
Ocobar. In de onmiskenbare 
Ocobar-sfeer zit je in een mum 
van tijd niet meer in een theater, 
maar ben je op visite in de huis-
kamer bij de heren Cok van 
Vuuren, de virtuoze gitarist, Rob 
Wijtman, de weergaloze drum-
mer en Bart Wijtman, de feno-
menale bassist en zanger, thuis. 
Claptons mooiste songs met de 
sound van Ocobar!

Stephanie Struijk
Vanaf toen

Stephanie Struijk schrijft per-
soonlijke verhaaltjes in liedjes. 
Misschien ken je haar nog wel 
onder de naam ‘Stevie Ann’, ze 
bracht toen op 18-jarige leeftijd 
haar debuutalbum uit waarmee 
ze onder andere op Pinkpop 
stond. Met haar nieuwe tour 
‘Vanaf toen’  gaat ze door waar 
ze gebleven was, soms drome-
rig terugkijkend naar vroeger, 
maar de focus ligt vooral op ver-
halen die verder willen en liedjes 
die troost geven en de tijd mis-
schien heel even stil doen 
staan.

LEZING
VRIJ 24 MRT 23
20:00 | 12 ,50/10,-

MUZIEK
VRIJ 31 MRT 23
20:15 | 21,- 
inclusief drankje

MUZIEK
ZAT 25 MRT 23
20:15 | 20,-
inclusief drankje
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Pubquiz 
De Pubquiz is een populair spel 
waarbij teams met elkaar strij-
den om de meeste punten, door 
te antwoorden op vragen uit 
een breed scala aan onderwer-
pen, zoals nieuws en sport, mu-
ziekfragmenten, topografie, film 
en t.v. en niet te vergeten de on-
vermijdelijke hersenkrakers! 

De vragen worden gesteld via 
(grappige) quizvragen, geluids-
fragmenten en afbeeldingen. 
Plezier, gezelligheid en vooral 
hilariteit staan in de Pubquiz 
voorop, al mag er ook een vleug-
je rivaliteit bij. 

PUBQUIZ
VRIJ 7 APR 23
20:00 | 20,-
Prijs is deelname 
per team van  
maximaal 5  
deelnemers.

Pubquiz 
De Pubquiz is een populair spel 
waarbij teams met elkaar strij-
den om de meeste punten, door 
te antwoorden op vragen uit 
een breed scala aan onderwer-
pen, zoals nieuws en sport, mu-
ziekfragmenten, topografie, film 
en t.v. en niet te vergeten de on-
vermijdelijke hersenkrakers! 

De vragen worden gesteld via 
(grappige) quizvragen, geluids-
fragmenten en afbeeldingen. 
Plezier, gezelligheid en vooral 
hilariteit staan in de Pubquiz 
voorop, al mag er ook een vleug-
je rivaliteit bij. 

PUBQUIZ
VRIJ 19 MEI 22
20:00 | 20,-
Prijs is deelname 
per team van  
maximaal 5  
deelnemers.

Joris Linssen & 
Caramba 
Dichterbij 

De Carambaatjes komen altijd 
dichterbij! Een theaterconcert 
vol mooie muziek, ontroerende 
teksten en heel veel energie en 
lol. Joris Linssen en zijn band 
hebben pareltjes van streekar-
tiesten gevonden en deze lied-
jes uit hun dialect of streektaal 
naar het Nederlands omgezet 
en in een Caramba-jasje gesto-
ken. Ook spelen ze nieuw eigen 
repertoire en komen veel 
Caramba-klassiekers voorbij in 
de dampende show. 

MUZIEK
VRIJ 17 MRT 23
20:15 | 27,50
inclusief drankje



Kaarten bestellen Wij maken gebruik van Ticketmatic, een professioneel ticketsysteem. Naast de online 
ticketverkoop is het mogelijk om op bepaalde dagen tickets te kopen bij de informatiebalie. Meer informatie 
staat op onze website www.cultuurhuysdekroon.nl.

Op de hoogte blijven van nieuws van De Kroon? Wil je op de hoogte blijven van het theaterprogramma in De 
Kroon? Meld je dan via de website aan voor onze digitale nieuwsbrief. En natuurlijk kun je ons volgen via 
Facebook of Instagram.

Bereikbaarheid Cultuurhuys De Kroon bevindt zich in het winkelcentrum aan het Gouweplein. Voor het 
parkeren van uw auto is er voldoende parkeergelegenheid in de ruime, verlichte parkeergarage onder  
het winkelcentrum. Het parkeren is de eerste twee uur gratis, daarna betaal je € 1,50 per uur. Het station 
(centrum) van Waddinxveen is op 5 minuten loopafstand.

Fotografie tijdens voorstellingen. Net als in andere theaters is het maken van beeld- en geluidsopnames 
door bezoekers tijdens de voorstelling niet toegestaan.

Ruimte huren? Er zijn diverse ruimtes te huur bij Cultuurhuys De Kroon. Er is een theater-, film-, en vergader-
zaal en er zijn diverse lokalen. Geïnteresseerd? Voor informatie over beschikbaarheid en de huurtarieven 
neem contact op met het Cultuurhuys De Kroon, 0182 - 75 91 25 of info@cultuurhuysdekroon.nl

Gouweplein 1, Waddinxveen
www.stichtingvonk.nl  T: 0182 - 61 44 22

TEKENEN EN 
SCHILDEREN
Cursussen tekenen/ 
schilderen voor beginners 
en gevorderden

MUZIEK
Muzieklessen pop/jazz/klassiek  
voor alle leeftijden: individueel,  
groepslessen, ensembles, bands

Muziek op schoot

Basiscursussen muziek
KUNSTE-
DUCATIE
Kunsteducatie 
op de  
basisschool 

Openingstijden:  
Maandag, dinsdag, donderdag

Gouweplein 1, Waddinxveen 
E: info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl 
W: www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl 

T: 0182-60 17 29

• Informatie en advies

• Vrijwilligers-vacaturebank

• Cursussen / Workshops

• Vrijwilligerswaarderingsactie

• Maatschappelijke Beursvloer

• Vrijwilligersmarkt

• Maatschappelijke stage

• NLdoet

• Vrijwilligersonderscheiding

Openingstijden: maandag en donderdag van 10.00 – 20.00 uur;   
dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 17.30 uur;  
zaterdag van 10.00 – 14.00 uur. 
Gouweplein 1 Waddinxveen E-Mail: waddinxveen@bibliotheekdegroenevenen.nl   
www.bibliotheekdegroenevenen.nl

De Bibliotheek biedt naast Culturele programma’s  
voor jong én oud ook:
•  Digitale hulp: o.a. cursussen Klik&Tik, Digisterker, digitaal inloop café   

•  Hulp bij uw zoektocht naar werk: Walk &Talk, Sollicitatietraining

•  Spreekuur Taalhuis: dinsdag 10.00 -12.00 uur en  
donderdag 14.30 - 16 .30 uur.

•  Hulp bij het invullen van formulieren, vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

•  Programmeren voor kinderen: Codeclub!

•  Korting op een lidmaatschap met de Rotterdampas! 

Rabo Theaterbon Koop een theaterbon voor 
een gezellig avondje uit in Waddinxveen. Lekker 
dichtbij in het Cultuurhuys De Kroon. Deze bon 
kost € 20,- en is uitsluitend inwisselbaar bij de 
boeking van een theater- of filmvoorstelling. 
Verkrijgbaar aan de balie in het Cultuurhuys.

Geef een  

voorstelling cadeau

met onze

              Rabo
  theaterbon

Vrijwilligers gezocht! 

Om De Kroon en het theaterprogramma bij 
een breed publiek onder de aandacht te bren-
gen zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons 
hierbij kunnen helpen. Kun jij bijvoorbeeld je 
enthousiasme voor muziek, cabaret of een 
film goed beschrijven in teksten voor de web-
site, persberichten, of nieuwsbrief, ben je 
vaardig met social media of creatief en be-
kend met grafische vormgeving? En lijkt het je 
leuk om ons team vrijwilligers te versterken? 
Neem dan contact op via: 

communicatie@cultuurhuysdekroon.nl
 



zichtmaat

Geef een  voorstelling cadeaumet onze
              Rabo  theaterbon

Verkrijgbaar aan  de infobalie.

CULTUURHUYS DE KROON GOUWEPLEIN 1, 2741 MW WADDINXVEEN 
0182 759 125 • WWW.CULTUURHUYSDEKROON.NL

 INSTAGRAM: CULTUURHUYSDEKROON FACEBOOK: CULTUURHUYSDEKROON 

Activiteiten in Cultuurhuys De Kroon  
worden mede mogelijk gemaakt door  
onze Kroonjuwelen:

zichtmaat


