THEATERTIPS JANUARI
Share

Forward

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

WOENSDAG 11 JAN 2017 | 20:15 | €7,00

Film

Elle
Drama / thriller
De drie finalisten van het Cameretten festival 2016
zullen hun acte de présence geven.
Michelle is de CEO van een bedrijf dat videogames
ontwikkelt. Op een dag wordt ze thuis aangerand
maar ze blijft gewoon met de dezelfde ijzige
onverschilligheid met haar leven doorgaan. Dan blijkt
dat haar aanrander nog niet klaar en haar begint te
stalken. Wanneer deze mysterieuze man haar
opnieuw lastig valt, begint zij hem op haar beurt te
stalken, een begin van een gevaarlijk kat-en-muis

ZONDAG 29 JAN 2017 | 15:00 | €10,00

Folk

Ewan McLellan

spel. Regisseur is Paul Verhoeven, Isabelle Huppert
speelt de hoofdrol van Michelle.

koop hier uw kaarten

ZONDAGMIDDAG MUZIEKCAFÉ

Ewan maakt van jongs af aan muziek. Na zijn
toetreden bij een platenlabel is hij in korte tijd bekend
geworden als een van de beste gitaristen van zijn
generatie. Hij houdt in zijn optreden vast aan de
oeroude traditie van troubadour. Vol gevoel en emotie
weet hij zijn publiek met zijn liedjes en verhalen te
beroeren.

koop hier uw kaarten

VRIJDAG 20 JAN 2017 | 20:15 | €16,50

Arie Koomen en Edo Brunner

Klussen

CABARET / STAND-UP COMEDY
Terug van weg geweest: De heren Arie Koomen en
Edo Brunner
Kent u ze nog van de eerste theatervoorstelling in het
Cultuurhuys? Het was lachen, gieren, brullen met
deze hilarische twee.
Ook in het derde programma doen de heren weer
alles zelf. Deze vakmannen bouwen in één avond een
100% top show die op tijd klaar zal zijn, zonder

Kom ook eens langs in ons
gezellige theatercafé!
U kunt hier:
een leuke theateravond beginnen, maar
zeker ook afsluiten;
Iets drinken tijdens het Muziekcafé;

onverwachte kosten achteraf.

Rustig een boek / tijdschrift lezen, al of niet

Het is mogelijk dat dit programma resten van noten
bevat vanwege in het fabricageproces genuttigde

onder het genot van een kopje koffie met iets

pinda’s.

uitverkocht

lekkers;
Uw komst naar de Bibliotheek en / of Vonk
combineren met een kleine lunch, drankje
e.d..
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