THEATERPROGRAMMA

JANUARI

Feestelijk theaterprogramma en een nieuw café!
Terwijl we nog volop kunnen genieten van het theaterprogramma van deze feestelijke
maand zoals de film Saving Santa en Olaf en de zingende zeerovers van muziektheater
Kleintje Kaf, blikken we vast vooruit naar volgend jaar. In de eerste maand van het
nieuwe jaar voeren originele muzikale voorstellingen de boventoon. We kijken uit
naar de sfeervolle optredens van Natalie Merfort en Jaap Mulder en zonen.
NIEUW! Het Cultuurhuys Café. Deze week wordt er hard gewerkt om de metamorfose
compleet te maken: een gezellig café in het Cultuurhuys voor jong en oud. Bent u
benieuwd? U bent van harte welkom!
Vrijwilligers van Cultuurhuys De Kroon

Bekroond
met 4 Oscars
en 2 Golden
Globes

FILM
WOE 13 JAN
20:15 €7,-

Birdman
Komedie Drama
Birdman is een zwarte komedie die het verhaal vertelt
van acteur Riggan Thomson.
Ooit wereldberoemd door
zijn rol als de iconische superheld Birdman, nu worstelt
hij met een toneelstuk op
Broadway.
Riggan probeert zijn carrière nieuw leven in te blazen
met een theateradaptatie
van Raymond Carvers korte
verhaal ‘What We Talk
About When We Talk About
Love’. In de aanloop naar de
première gaat hij de strijd
aan met zijn alterego en
probeert hij zijn familie, zijn
carrière en zichzelf weer op
de rails te krijgen. Riggan
Thomson wordt gespeeld
door Michael Keaton.
Birdman won 4 Oscars, voor
beste film, beste regie, beste
scenario en beste cinematografie; en 2 Golden Globes,
voor beste acteur en beste
scenario.

CABARET
KLEINKUNST
ZAT 23 JAN
20:15 €15,-

CABARET
KLEINKUNST
ZAT 30 JAN
20:15 €13,-

Cameretten
Finalistentournee
De finalisten van 2015 zijn:
Anne Neuteboom, zij won op
28 nov.jl. zowel de jury-als
de publieksprijs van de 50e
editie van Cameretten 2015.
De jury vond haar “een talent
dat op het podium thuis hoort”.
“In haar programma ‘Weg’
gaat zij de zogenaamde alwetende arrogante babyboomer te lijf met een vrolijke
agressie. Als ze eenmaal op
stoom is, heeft ze het publiek helemaal bij de kladden”. (De Volkskrant).
Jasper Smit zingt scherpe
en grappige liedjes en speelt
zeer kundig gitaar. Tom
Montfrooy neemt zijn publiek, zonder op vals sentiment te gaan zitten, mee in
een zorgvuldig opgebouwd
programma vol hilarische
momenten en een mooi
ontroerend einde.
Bestel HIER uw kaarten
voor Cameretten

Bestel HIER uw kaarten
voor Birdman

Jaap Mulder & zonen
Vladimir
In Vladimir, ‘Hartstochtelijke
Lastpost’ staat het korte leven
van Vladimir Vysotsky centraal. Vladimir heeft de bravoure van Ramses Shaffy, de
passie van Jacques Brel en de
scherpte van Bob Dylan. De
zanger, acteur, criticaster en
luis in de pels van de
Russische communisten
schreef meer dan 600 songs.
Mulder is meer dan 25 jaar de
frontman van klezmerband
Di Gojim. Met Vladimir heeft
hij met succes de sprong
naar een solovoorstelling gemaakt. Hij wordt begeleid
door zijn zonen Ruben en
David op piano en drums.
Bestel HIER uw kaarten
voor Vladimir

Gek op theater?
Dan zien wij
u ook graag in
2016 in
Cultuurhuys
De Kroon!

MUZIEK
CAFÉ
ZO 31 JAN
15:30 €10,-

Natalie Merfort
Singer songwriter

Natalie is terug, nadat zij eerder
bij ons een kerstconcert heeft
gegeven. Samen met Stan Stolk
(basgitarist Flairck) brengt ze haar
nieuwste composities als singer
songwriter en repertoire van haar
albums. Inmiddels zijn er drie CD’s van
haar verschenen. Een warm concert
zeker voor de koude tijd van het jaar.
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G
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G

CAFÉ

Bestel HIER uw kaarten voor Natalie Merfort

Cultuurhuys De Kroon wenst
haar bezoekers gezellige
feestdagen en een cultureel 2016
vol bijzondere voorstellingen!

CULTUURHUYS DE KROON
GOUWEPLEIN 1
2741 MW WADDINXVEEN
WWW.CULTUURHUYSDEKROON.NL
/CULTUURHUYSDEKROON

Alle prijzen zijn onder
voorbehoud van zetfouten.

Wij zoeken vrijwilligers! Interesse? Klik dan hier voor informatie

