THEATERTIPS APRIL

Zaterdag 8 Apr 2017 | 20:15 | €13,00

Zondag 9 Apr 2017 | 15:00 | €10,00

Berry Lussenburg

Pete Morton

De drenkeling

Muziekcafé | Folk
Cabaret | Stand-up comedy
Pete Morton heeft een schat aan geweldige liedjes.
Op zoek naar enig reliëf in de oppervlakkigheid, naar

Zijn live shows zijn dynamisch en zetten je aan tot

een reddingsboei in een oprukkende woestijn? Naar

nadenken. Hij zingt uit het hart met songs die
boeiende verhalen vertellen, en spreken van de

gratis Wi-Fi? Naar ‘Likes’ ? Afgeluisterd maar niet
gehoord. Bekeken maar niet gezien. Vrij maar toch

menselijke conditie met een zeer uniek perspectief.

gevangen. Angstig maar vastberaden gaat hij op zoek
naar houvast, evenwichtigheid, gezonken nuances. In

“Pete is alles wat we willen dat onze singer-

zijn nieuwste programma is hij als vanouds! Snel,

bekwaam , talentvol en onmetelijk in hun muziek”

actueel, scherp, ingetogen en laat zijn liefde voor
onze taal zich wederom in sterke, grappige,
ontroerende teksten vertalen!

koop hier uw kaarten
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Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys

songwriters zijn: fel, creatief, trots, onafhankelijk,

koop hier uw kaarten

De Kroon Facebook pagina. Als u continue op de
hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.

Kom langs in ons gezellige theatercafé!

Woensdag 12 Apr 2017 | 20:15 | €7,00

U kunt hier:
Een leuke theateravond beginnen, maar

Girl on the train

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.

FILM
Het verhaal volgt een recent gescheiden vrouw,
Rachel genaamd, die de trein neemt naar Manhattan.
Daar is ze getuige van een ogenschijnlijk perfect
koppel, Scott en Megan. Maar op een dag gaat er iets
mis tussen de twee en raakt Rachel verzeild in een
mysterieus complot rondom de verdwijning van
Megan Hipwell.

koop hier uw kaarten
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