THEATERTIPS FEBRUARI
VRIJDAG 3 FEB 2017 | 15:30 | €6,00

Share
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Poppentheater Dubbele Jan

Aangespoeld
KINDERTHEATER

Voorstelling voor peuters en kleuters geïnspireerd op

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

het prentenboek van het jaar: 'De kleine walvis' van
Benji Davies. Op een nacht raast er een harde storm
aan de kust. In de morgen is de storm gaan liggen en
gaat Jannes kijken of er iets is aangespoeld. De
meeuwen stelen zijn pet. Jannes gaat hem zoeken en
ontdekt iets bijzonders op het strand.

koop hier uw kaarten

VERPLAATSTE VOORSTELLING
ZATERDAG 25 FEB 2017 | 20:15 | €16,50

Arie Koomen en Edo Brunner

Klussen

CABARET / STAND-UP COMEDY
Terug van weg geweest: De heren Arie Koomen en
ZATERDAG 4 FEB 2017 | 20:15 | €16,50

Kees van Amstel

De man die ik niet wilde
worden

Edo Brunner.

UITVERKOCHT

STAND-UP COMEDY

Tips voor maart

Kees van Amstel is veranderd. Hij merkte op feestjes
dat hij steeds vaker werd gemeden vanwege zijn
cynische blik op de wereld. Maar nu is hij ‘chill’ en
‘super relaxed’. Hij ziet van alles de zonnige zijde.
Onrecht, geweld of een bitterbal die van binnen nog
bevroren is: Kees is helemaal zen! Ja….mocht je
willen. Ga snel kijken, want het is weer dichtbij tot de
bom barst!

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 4 MRT 2017 | 20:15 | €15,00

Blonde Jongens en Tim

Debjet

STAND-UP COMEDY
Vijf mannen in hotpants! Wie wil dat nou niet zien?
‘De Blonde Jongens en Tim’ is een absurdistisch
fysiek cabaretgezelschap. In 2014 wonnen ze de
publieksprijs van het Groninger Studenten Cabaret
Festival. Het juryrapport van het Leids Cabaret
Festival noemde ze ‘Stoute Chippendales meets
Ashton Brothers’: acrobatisch, muzikaal, energiek en
WOENSDAG 15 FEB 2017 | 20:15 | €7,00

razendsnel. Gedurende de avond nemen ze je mee
door talloze film- en theatergenres en Tim hobbelt er

Publieke Werken
FILM
Amsterdam, 1888: De getergde vioolbouwer Vedder
moet het veld ruimen als zijn huisje, gelegen
tegenover het net opgeleverde Centraal Station van
Amsterdam, moet wijken voor het geplande Victoria
Hotel. Zijn overmoedige neef Anijs, apotheker te
Hoogeveen, heeft zich door ongeoorloofd medisch
handelen ernstig in de nesten gewerkt en zoekt een
uitweg, voor zichzelf en zijn vrouw Martha, maar ook
voor een groep arme turfstekers die hij een toekomst
in Amerika belooft. Bevlogen – of is het hoogmoed? –
beramen de twee een uiterst riskant plan om het
onderste uit de kan te halen. Met tragische gevolgen.

koop hier uw kaarten

rustig achteraan.

koop hier uw kaarten

ZONDAG 5 MRT 2017 | 15:00 | €10,00

The Watchman

Rythm & Folk
ZONDAGMIDDAG MUZIEKCAFÉ
The Watchman wordt gevormd door Ad van Meurs en
Ankie Keultjes en is in Nederland al zeer lang een
begrip in de Americana muziek. The Watchman laat
zich niet zo makkelijk in een hokje stoppen. Je kan
zeggen dat ze blues, Amerikaanse folk of rock
spelen, het klopt allemaal. De muzikale weg die The
Watchman volgt is een zoektocht naar originaliteit vol
met traditionele elementen. Noem het eigentijdse
VRIJDAG 17 FEB 2017 | 20:15 | €16,50

rythm & folk. In ieder geval is het muziek uit het hart,
dat meer twijfels en zekerheden kent en altijd
hopeloos verliefd op het leven is. In mei 2016 hebben

Frans Mulder

Leest voor uit eigen werk
(..tot ie PURPER ziet …)

ze het nieuwste album Dorset Moon uitgebracht.

koop hier uw kaarten

KLEINKUNST

Frans Mulder, bekend van Purper, schreef teksten
voor de theatershows van o.a. Karin Bloemen,
Purper, Simone Kleinsma en nog veel meer artiesten.
In deze voorstelling leest hij zijn beste teksten voor en
vertelt geestig en onthutsend eerlijk over zijn
ervaringen als speler/zanger in musicalproducties als
'Sonneveld', 'Sister Act' en Follies.

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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