THEATERTIPS SEPTEMBER OKTOBER
Share
Forward

ZATERDAG 24 SEPT 2016 | 20:15 | €16,50

Soundos El Ahmadi

Geboren met ervaring
CABARET
Geboren met ervaring. Geen gezeur, geen valse
emoties, geen pseudo engagement en zeker geen
allochtonenclichés. Een ontroerend eerlijke en vooral
grappige voorstelling van een vrouw die u MOET zien.
Met deze voorstelling wordt het nieuwe
theaterseizoen feestelijk geopend! U treedt binnen
op de rode loper en u wordt ontvangen met een
glaasje bubbels! Dit alles onder begeleiding van
muziek verzorgd door Mos en Spetter!

WOENSDAG 12 OKT 2016 | 14:00 EN 15:30 | €7,50

Peter Sterke

Nee hè, Opa en Oma wéér
kwijt!
KINDERTHEATER 4-12 JAAR

koop hier uw kaarten

Een voorstelling gebaseerd op het thema van de
Kinderboekenweek 2016, onder het motto ‘Voor altijd
jong’.
Het is ongelooflijk, maar opa is wéér kwijt. En dat is
niet het enige, hij heeft oma meegenomen. Terwijl
Peter ze zoekt vertelt hij over de dwaze avonturen die
Opa met Oma beleefden als ze er weer eens op uit
waren gegaan.
Een interactieve voorstelling voor jong en oud waarin
iedereen wordt uitgedaagd.

koop hier uw kaarten aanvang
14:00 uur

koop hier uw kaarten aanvang
15:30 uur

ZATERDAG 1 OKT 2016 | 14:00 - 16:00 | GRATIS

Open Podium
MUZIEK

Ben je een zanger, danser, toneelspeler, cabaretier,
dichter of muzikant in de dop? Droom je ervan om op
een echt podium te staan? Meld je aan voor het
‘Open Podium’ van De Kroon zodat je op een

WOENSDAG 12 OKT 2016 | 20:15 | €7,00

laagdrempelige manier je eerste podiumervaring kunt
opdoen of je repertoire kunt laten horen. Meedoen is
kosteloos, en je mag je eigen publiek meenemen!

The Theory of Everything

Aanmelden via info@cultuurhuysdekroon.nl
FILM DRAMA ROMANTIEK
Deze film vertelt het buitengewone verhaal van de
briljante en gerenommeerde astrofysicus Stephen
Hawking, zijn liefdesrelatie met Jane Hawking en zijn
gevecht tegen de ziekte ALS.
Gebaseerd op de memoires “Travelling to infinity: My
Life with Stephen” geschreven door Jane Hawking en
geregisseerd door Academy Award winnaar James
Marsch.

koop hier uw kaarten

ZONDAG 2 OKT 2016 | 15:00 | €10,00

Sam Kelly

Folk
MUZIEKCAFÉ
Sam Kelly is een 23-jarige singer-songwriter en multiinstrumentalist. Zijn interesse voor folkmuziek begon

als jong kind toen zijn Ierse grootvader hem SchotsGaelische volksliederen leerde zingen. Sam’s muziek
kwam nog meer in de belangstelling te staan nadat hij
de finale bereikte van Britain’s Got Talent. In mei van
dit jaar ontving hij de Horizon Award van de BBC.

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 19 OKT 2016 | 15:00 | €5,00

Paddington
KINDERFILM 6+
Een jonge Peruaanse beer, met een passie voor alles
wat Brits is, vertrekt naar Londen waar hij op zoek
gaat naar een woning. Daar ontmoet hij de vriendelijke
familie Brown. Een ouderwetse ‘feelgood’ familiefilm
voor jong en oud!
WOENSDAG 5 OKT 2016 | 15:00 | €5,00

The Good Dinosaur

koop hier uw kaarten

FILM 6+
In een wereld waar de dinosauriërs nooit zijn
uitgestorven leeft Arlo, de jongste telg uit een
Apatosaurus gezin. Wanneer zijn vader omkomt in
een storm en Arlo van zijn familie gescheiden raakt,
ontmoet hij Spot. Samen zoeken de bange dino en het
wilde mensenkind de weg terug naar huis.

koop hier uw kaarten

DONDERDAG 27 OKT 2016 | 20:15 | €15,00

Sjaak Bral

Vaarwel 2016
CABARET -TRY OUT-

Sjaak Bral, de meester van het actuele cabaret,
verzorgt al twintig jaar non-stop achter elkaar zijn
oudejaarsconference in de Nederlandse theaters.
‘Een oudejaarsconference is een fantastische
happening. Een afgebakende periode, een moment
van bezinning, nog één keer omkijken naar wat er
goed en slecht ging. Daar gaat een helende werking
van uit’, aldus Sjaak. Het jaar 2016 - met een lach,
een snik en een moraal.
Bestel nog snel uw kaarten voor de voorstelling
op donderdag 27 oktober want de voostelling van
vrijdag 28 oktober is al uitverkocht !

koop hier uw kaarten
ZATERDAG 8 OKT 2016 | 20:15 | €15,00

Oliver Alexander

Wie kijkt
MUZIEK
Oliver
Alexander
wordt
geïnspireerd
door
uiteenlopende muzikanten: van John Mayer tot Billy
Joël en van Robbie Williams tot Jamie Cullum. Met zijn
mix van popsongs, jazz, en intieme luisterliedjes staat
hij te popelen om heel Nederland te veroveren. Ooit
woonde hij in Waddinxveen – nu keert hij terug voor
een optreden met zijn band in het cultuurhuys!
Vorig jaar werd Oliver uitgeroepen tot Radio 6 Soul &
Jazz Talent. Nu met zijn swingende band in ons
Cultuurhuys.

koop hier uw kaarten

Kom ook eens langs in ons
gezellige theatercafé!
U kunt hier
• Een leuke theateravond beginnen, maar zeker
ook afsluiten;
• Iets drinken tijdens het Muziekcafé:
• Rustig een boek / tijdschrift lezen, al of niet
onder het genot van een kopje koffie met iets
lekkers;
• Uw komst naar de Bibliotheek en / of Vonk
combineren met een kleine lunch, drankje e.d..
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