THEATERTIPS NIEUWE SEIZOEN

Vrijdag 3 november 2017 | 20:15 | €16,50

Maartje en Kine
Vibrato!
CABARET

In ‘Vibrato!’ willen Maartje & Kine weten waarom de
wereld zo heftig vibreert, hoe liefde zo snel kan
omslaan in haat en vertrouwen in angst. Met één
been in de actualiteit en het andere in de klassieke
muziek bevragen zij de waan van de dag:
opmerkelijke gedachtes en eigenzinnige observaties

Zaterdag 23 september 2017 | 19:30 | €20,00

Spetterend openingsfeest!

Op z'n Haags met de
Regâhs en The Weepers

omgezet naar verfrissende muzikale comedy. Deze
muzikale tsunami vliegt moeiteloos van accordeon
naar viool, piano naar banjo en van zingende zaag
naar basbalalaika. Twee positief geladen elektrische
deeltjes die u gegarandeerd vrolijk het theater doen
verlaten. Good vibes!

koop hier uw kaarten
Muziek

De Règâhs
Het begon ooit als grap. Flamenco gitarist en
Hagenees Johan Frauenfelder vertaalde twee
Spaanse liedjes naar het Haags. Nu is Règâhs
inmiddels één van de bekendste theatergroepen uit

Den Haag en blikt ze In "10 jaar Règâhs" terug op
een veelbewogen tijd. Vol zelfspot en Haagse humor
nemen zij zichzelf en de hele wereld op de Haagse
hak. Zo kan de groep o.a. laten zien dat ze over een
grondige kennis van de flamenco beschikt. En
gelijktijdig alle mogelijke andere muziekstijlen
moeiteloos op speelse wijze kan neerzetten. Er is
ruimte voor de serieuze flamenco maar de Haagse
humor is nooit ver weg!

The Weepers
The Weepers brengen toffe rhythm & blues uit de 50's
en 60's, gespeeld in het derde millennium. In
uitvoeringen waarbij stilzitten geen optie meer is. Let
your hair down and have a natural ball! Het voelt als
een droom, en iedereen aanwezig deelt mee in deze
ervaring. Drie accoorden, drie instrumenten, een hoop
goeie songs: De omstandigheden bepalen welke:
Blue Moon, Glamour, Mean woman, Dynamite
Duckwalk! Het Weepers repertoire bestaat uit vele
liedjes.

Zondag 7 januari 2018 | 15:00 | €10,00

Change of Key
Salmagundi

Dit feessie mag u niet missuh!
MUZIEKCAFÉ

koop hier uw kaarten
Change of Key is bekroond met diverse Nederlandse
Country Music Awards. Hun muziek is moeilijk
in een hokje te plaatsen. Het repertoire bestaat uit
een mengeling van Country, Americana, Bluegrass,
singer/songwriters en easy listening. Kortom: een
afwisselende muzikale middag.

koop hier uw kaarten

Zaterdag 21 oktober 2017 | 20:15 | €19,00

Andermans Veren
Er mag zoveel niet
CABARET en MUZIEK
Een muzikale trip langs de mooiste theaterliedjes van
Nederland rond het thema fout en stout, want er mag
zoveel niet. Roddelen, elkaar het leven zuur maken,
vreemdgaan, te veel drinken en stelen; het mag niet,
maar het heeft wel prachtige liedjes opgeleverd.

Zondag 11 februari 2018 | 15:00 | €12,50

Rafael Fraga Quartet
Fado meets Bossanova

koop hier uw kaarten

MUZIEKCAFÉ

In de schitterende muzikale ontmoeting Fado meets
Bossanova combineert gitarist/zanger Rafael Fraga
de lyrische romantiek van de Portugese fado met de
rijke harmonieën en ritmes van de Braziliaanse
Bossanova. Fado en Bossanova voelt fris, levendig
en ontroerend, omringd met tropische warmte, vol van
hunkering en verlangen – een bijzondere combinatie
die je niet snel zult vergeten.

koop hier uw kaarten

Kom langs in ons gezellige theatercafé!
U kunt hier:
Een leuke theateravond beginnen, maar

Het Meest gastvrije theater
van Nederland

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.

VERKIEZING

De stemronde voor de tweede editie van de
verkiezing van het Meest gastvrije theater van
Nederland gaat van start. U kunt tot en met 31 juli
laten weten wat u het meest gastvrije theater vindt.
Dit kan door online uw favoriete theater te beoordelen
op de aspecten aanbod, bereikbaarheid, horeca in en
om het theater, prijsniveau, sfeer en uitstraling,
zitcomfort en zicht op het podium.

Share

Forward
breng nu uw stem uit

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

Let op! De nieuwsbrief wordt gestuurd door een GEEN ANTWOORD (no reply) adres.
Voor vragen of reacties kunt u een mail sturen naar: info@cultuurhuysdekroon.nl
Copyright © 2017 Cultuurhuys De Kroon, Alle rechten voorbehouden.

Wilt u wijziging aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?
Hier kunt u uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven uit deze lijst

