THEATERTIPS MEI

Het nieuwe
theaterprogramma is uit!

Woensdag 10 mei 2017 | 20:15 | €7,00

Over John Lennon

Nowhere Boy

Het nieuwe theaterprogramma van Cultuurhuys De

Film

Kroon is uit. Deze week wordt hij huis aan huis
verspreid, is hij verkrijgbaar aan de balie en online
beschikbaar.
Wij hopen dat ook u enthousiast zult zijn over de vele
nieuwe, vaak ook meer bekende artiesten en
voorstellingen.
Optredens van jonge cabaretiers en oude rotten in het
vak wisselen elkaar af. We hebben meer muziek dan
voorgaande jaren en natuurlijk kindertheater en films.
Zo proberen we alle leeftijdsgroepen iets te bieden op
cultureel gebied.

Nowhere Boy vertelt over de eenzame tienerjaren van
John Lennon, waarin hij zijn vlucht zoekt in muziek,
kunst en zijn vriendschap met Paul McCartney. John
Lennon groeit op in Liverpool als een eenzame tiener
bij zijn tante. De moeizame jeugd van John begint te
veranderen wanneer hij de vrouwen leert kennen, en
de kans krijgt in een popgroep, The Beatles, te
spelen.

koop hier uw kaarten

De vrijwilligers van Cultuurhuys De Kroon wensen u
veel plezier bij het uitkiezen en bijwonen van uw
favoriete voorstellingen.

Dinsdag 23 mei 2017 | 20:00 | €2,50

HOP

Sporen van de Limes
FILM

Archeoloog en Museoloog Joerie van Sister neemt
ons mee naar de grens van het Oude Romeinse Rijk:
de Limes. Deze strekte zich uit tot in Nederland en er
zijn zelfs plannen om de Nederlandse Limes voor te
dragen voor de UNESCO werelderfgoedlijst. Joeri
vertelt over de expansie van het Romeinse Rijk, over
de Romeinen in Nederland en hoe de Limes in elkaar
stak. Aan de hand van archeologische vondsten gaat
hij dieper in op de ontdekkingen van het erfgoed van
de Limes in de regio van Alphen aan den Rijn. Ook
staat hij stil bij de moderne sporen van de Limes en
de informatie die zij uitdragen.

koop hier uw kaarten

Woensdag 3 mei 2017 | 15:00 | €5,00

De Grote Vriendelijke Reus

De GVR
Kinderfilm 6+

Als Sophie op een nacht stiekem uit het raam kijkt,
ziet
ze een reus! Hij ontvoert haar want kinderen mogen
niet weten dat reuzen echt bestaan. De grote reus is
geen gemene kanibaal maar een Grote Vriendelijke
Reus, die door een trompet dromen in kinderkamers
blaast. Hij vertelt Sophie vreselijke verhalen over de
andere reuzen. Zo vreselijk dat ze samen een plan
maken om te zorgen dat kindertjes voortaan weer
rustig naar bed kunnen.

Kom 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

koop hier uw kaarten

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.

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'.
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