THEATERTIPS MAART

WOENSDAG 1 MRT 2017 | 15:00 | €7,50 | 4+

VRIJDAG 10 MRT 2017 | 20:00 | €12,50/€10,00

Poppentheater Fatsnerran

Annejet van der Zijl

Prins Heerlijk

INTERVIEW
KINDERTHEATER
Annejet van der Zijl geeft een interview in
Zoetje, een lieflijke ietwat verlegen keukenprinses,

Culthuurhuys De Kroon. Dit interview zal worden

besluit op zoek te gaan naar een prins. Op haar verre

afgenomen door Brigitte Leferink, Wethouder Kunst &

reis langs velden en wegen, bergen en zeeën

Cultuur Waddinxveen en voormalig hoofdredacteur

ontmoet ze de vreemdste figuren, maar geen echte

van Vrouwen van Nu.

prins. Als ze ten einde raad probeert een kikker te

Het belooft een interactieve avond te worden waarbij

kussen – je weet maar nooit! – krijgt haar zoektocht

haar in 2015 uitgebrachte biografie ‘De Amerikaanse

naar geluk een onverwachte wending.

prinses’ ongetwijfeld uitgebreid aan bod zal komen.
Annejet van der Zijl is naast schrijfster ook historica.
Boekhandel Burger is aanwezig en Annejet zal uw

koop hier uw kaarten

aankoop in de pauze signeren.
* € 2,50 korting met biebpas

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 4 MRT 2017 | 20:15 | €15,00

ZATERDAG 11 MRT 2017 | 20:15 | €16,50/ €4,00*

Blonde Jongens en Tim

Haye vd Heyden en Erik Brey

Debjet

Frisse Nostalgie
KLEINKUNST/MUZIEK

CABARET | MUZIEK
Van de mooiste en leukste amusementsliedjes van de
De Blonde Jongens en Tim is een absurdistisch fysiek

twintigste

cabaretgezelschap in hotpants.

sneltreinvaart langs, tot een korte blik in de bundel

eeuw,

ruim

veertig

komen

er

in

van onze beroemdste gedichten, afgewisseld met
Het juryrapport van het Leids Cabaret Festival

korte sketches over de vrouw en het huwelijk. Bestaat

noemde ze: stoute Chippendales meets Ashton

er zoiets als frisse, hippe, dynamische nostalgie?

Brothers. Acrobatisch, muzikaal, energiek en

Haye en Erik brengen het!

razendsnel.

*65 Plussers kunnen hun kaarten kopen (ID nodig)

Gedurende de avond nemen ze je mee door talloze

aan de balie van het Cultuurhuys voor €4 inclusief

film- en theatergenres en Tim hobbelt er rustig

een gratis kopje koffie of thee.

achteraan.

koop hier uw kaarten
koop hier uw kaarten

VRIJDAG 17 MRT 2017 | 20:15 | €16,50
ZONDAG 5 MRT 2017 | 15:00 | €10,00

Anne Neuteboom

Weg

The Watchman

Rythm & Folk

CABARET
Maak kennis met Anne, winnares van de Jury &
Publieksprijs Cameretten 2015 en ja, ook een

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
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

millennial. Zoals we allemaal weten zijn millennials
(die

losers

geboren

tussen

1982

en

2001)

ongebreideld positief met een plaat voor hun kop,
hoogmoedig,

kortzichtig,

versprokkeld,

individualistisch, overmatig empathisch, overgevoelig,
slecht

opgeleid,

ongeïnteresseerd,

hebben

ze

allemaal dyslexie en ADD en krijgen ze overal een
burn-out van. Dus dat beloofd wat.
Anne Neuteboom, in 2013 afgestudeerd aan de
Koningstheateracademie, maakt maatschappijkritiek
anno 2015: zonder correcte dt-spelling, maar met een
frisse analytische blik.
De conclusie: mag ik alsjeblieft weg hier?

ze het nieuwste album Dorset Moon uitgebracht.

koop hier uw kaarten
koop hier uw kaarten

ZATERDAG 18 MRT 2017 | 12:00 - 14:00 | GRATIS
WOE 8 MRT 2017 | 20:15 | €7,00

OPEN PODIUM
Inschrijven kan nog!

Me before You

OPEN PODIUM
FILM
Ben je zanger, danser, toneelspeler, cabaretier,
De jonge Louisa (Emilia Clarke) wordt ingehuurd om

dichter of muzikant ? Droom je ervan op een

voor een jonge bankier te zorgen. William Traynor

echt podium te staan met je band ? Op een

(Sam Claflin) was een echte levensgenieter totdat hij

laagdrempelige manier kan je podiumervaring opdoen

als gevolg van een verkeersongeluk verlamd raakte.

en je repertoire laten horen. Meedoen is kosteloos, en

Louisa stelt zich tot doel om hem in te laten zien dat

je mag je eigen publiek voor support meenemen! Dus

het leven zeker nog zin heeft. De twee komen

wacht

erachter dat hun leven een wending neemt die ze

info@cultuurhuysdekroon.nl.

nooit hadden kunnen vermoeden.
Me Before You is gebaseerd op het succesvolle boek
‘Voor Jou’ van Jojo Moyes.

niet

langer

en

meld

je

aan

via

koop hier uw kaarten

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'.

ZATERDAG 25 MRT 2017 | 20:15 | €15,00

Marc de Hond
Wie bang is, krijgt ook klappen
CABARET
Een inspirerend en optimistisch verhaal voor iedereen
die

bang

is

vluchtelingen,
slangen,

voor
angst

exotische

terroristische
zaaiende
ziektes,

aanslagen,

politici,
de

spinnen,

dood,

Prem

Radhakishun of mannen in een rolstoel.
Marc de Hond legt uit waar angst vandaan komt en

Kom langs in ons gezellige theatercafé!
U kunt hier:

wat je er tegen kunt doen en hoe hij zijn angsten
terug wist te brengen tot de juiste proporties.

Een leuke theateravond beginnen, maar

“Als Marc de Hond het podium opkomt, dwingt hij

zeker ook afsluiten;

respect af, niet alleen om zijn hele voorkomen, maar

Iets drinken tijdens het Muziekcafé;

ook omdat hij sympathiek en positief gedreven is.” –

Rustig een boek / tijdschrift lezen, al of niet

Cabaret.nl

onder het genot van een kopje koffie met iets
lekkers;
Uw komst naar de Bibliotheek en / of Vonk
combineren met een kleine lunch, drankje

koop hier uw kaarten

e.d.
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