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Kijk voor dagelijks nieuws op onze
Cultuurhuys De Kroon facebook
pagina. Als u continue op de hoogte
wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.

ZATERDAG 3 DEC 2016 | 20:15 | €16,50

Finalistentournee

Cameretten Festival
CABARET
De drie finalisten van het Cameretten festival 2016
zullen hun acte de présence geven.
Cabaretier Pieter Verelst heeft de 51e editie van het
Cameretten Festival gewonnen. De jury verkoos hem
boven Alex Ploeg en Victor Luis van Es.

WOENSDAG 14 DEC 2016 | 15:00 | €5,00

De jury schrijft over Verelst dat hij het publiek "met
zijn spannende opkomst direct bij de kladden grijpt".
"Hij vertelt geen verhalen, hij beeldt ze uit", aldus de

De reis naar de kerstster

jury. "Pieter zit lekker in zijn vel en maakt goed
gebruik van zijn atletische lichaam."
De Publieksprijs is gewonnen door Alex Ploeg.
De jury reikte ook nog de Persoonlijkheidsprijs uit aan
Tim Teunissen.

KINDER-KERST-FILM 9+

Om te ontsnappen aan een groep dieven verstopt de
veertienjarige Sonja zich in een kasteel. De dochter
van de koning is verdwenen in het donkere bos toen

Laat je verrassen door vers cabarettalent en ontdek

zij op zoek was naar de Kerstster. Overweldigd door

de top cabaretiers van morgen.

verdriet heeft de koning de ster vervloekt. Alleen als

koop hier uw kaarten

hij de Kerstster terugvindt, kan de vloek worden
verbroken en kan zijn dochter terugkeren.. Sonja
besluit te helpen zoeken. Op haar reis naar de
Noordpool krijgt ze hulp van magische helpers, deze
hulp kan ze goed gebruiken, want de boze heks en de
valse graaf doen er alles aan om haar plan tegen te

werken…

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 7 DEC 2016 | 20:15 | €16,50

Simon & Garfunkel
acoustic - Sounds of
Silence
EXTRA VOORSTELLING
WOENSDAG 14 DEC 2016 | 20:15 | €7,00

MUZIEK
Jop

Wijlacker

en

Dennis

Kolen

halen

hun

La Vita è Bella

jeugdherinneringen op met de mooiste Simon &
Garfunkel songs; van het ingetogen Sound of Silence,
Scarborough Fair en Homeward Bound tot het

FILM -TRAGIKOMEDIE-

gezellig meezingen met Mrs Robinson, The Boxer en
Cecilia. De liedjes worden ondersteund met sfeervolle
beelden en afgewisseld met spraakmakende
anekdotes en persoonlijke herinneringen.

Guido en zijn zoontje Giosué zijn opgepakt door de

Door de harmonieuze stemmen, sfeervolle melodieën

Duitsers om afgevoerd te worden naar een
concentratiekamp. Guido tracht Giosué na opname in

en diepgaande teksten ontstaat er zelfs in de

het

grootste, prestigieuze zalen een intieme en intense

verschrikkelijke waarheid achter te houden. Hij doet

sfeer. Momenten van bezinning maar ook vrolijk
meezingen! Jop en Dennis brengen ons dichter bij

alsof het kamp eigenlijk het decor van een moeilijk

Simon & Garfunkel dan we ooit durfden dromen…

concentratiekamp

te

beschermen

door

de

spel is, waarin de gevangenen spelers zijn die
meedoen voor een hoofdprijs. Daarbij stelt Guido
alles in het werk om de schijn op te houden en het
verblijf in het kamp zo aangenaam mogelijk te maken.

koop hier uw kaarten
koop hier uw kaarten

VRIJDAG 16 DEC 2016 | 19:30 | GRATIS

Kerstconcert
MUZIEK

Het Kerstconcert wordt verzorgd door de cursisten
van Vonk.

DINSDAG 13 DEC 2016 | 20:00 | €2,50

Hans Andela

De historie van het
schaatsen

WOENSDAG 28 DEC 2016 | 15:00 | €9,50

Kleintje Kaf

Olaf en de pretraket

LEZING

KINDERTHEATER 3+

Op dinsdag 13 december 2016 verzorgt Hans Andela

Olaf het gansje gaat de ruimte in. Aan boord van
ruimteschip “De pretraket” is het een gezellige boel en

een lezing over schaatsen: de historie van het
schaatsen in het algemeen, en over de
schaatsvereniging de Gouwe Streek in het bijzonder.
Naast de lezingen kunt u een permanente
tentoonstelling bezichtigen in de vitrines tegenover de
informatiebalie van de bibliotheek.

koop hier uw kaarten

Kom ook eens langs in ons
gezellige theatercafé!

de muzikanten van Kleintje Kaf spelen als vanouds de
sterren van de hemel. Maar…. waarom verdwijnen
alle meegebrachte knuffelbeesten? Onze astronauten
gaan op onderzoek uit enraken verstrikt in een
buitenaardsavondtuur. Olaf, we”ve got a problem!

koop hier uw kaarten

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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