AGENDA SEPTEMBER

Zaterdag 30 september 2017 | 20:15 | €17,50

Marcel de Groot
#Held

MUZIEK
Marcel de Groot is terug! Inderdaad – de zoon
van……en naast muzikant, zanger en gitarist ook
componist, tekstschrijver en voice-over. Na een pauze
van maar liefst 15 jaar staat Marcel de Groot opnieuw
in de theaters met zijn voorstelling Held, een
fantastisch programma met veel nieuw werk en hier
en daar wat ouder repertoire. Met eigen liedjes en
begeleid op gitaar en mandoline door Cor Mutsers,
maakt de geliefde singer-songwriter een comeback
waar je u tegen zegt.
Bekend werd Marcel in de jaren ’90 met onder andere
‘mag ik naar je kijken’. De afgelopen jaren zagen we
hem vooral samen met anderen, onder andere met
zijn vader Boudewijn de Groot.

Zaterdag 23 september 2017

Spetterende opening
theaterseizoen
Cultuurhuys De Kroon

'S OCHTENDS POPPENTHEATER

koop hier uw kaarten

'S AVONDS MUZIEK

Dubbele Jan speelt 'Een Huis voor
muis' | 10:30 | € 5,00 | VANAF 3 JAAR
Weet je wat muis doet als zij een appel vindt die zo
groot is dat die niet in haar huis past?…Ze gaat op
zoek naar een nieuw huis! Een vrolijke voorstelling
geïnspireerd op het prentenboek Kleine Muis zoekt
een huis van Petr Horacek. Peuters en kleuters
kunnen samen met hun (groot) ouders genieten van
een mooi verhaal met veel muziek in een verrassend
decor.

Kom langs in ons gezellige theatercafé!
U kunt hier:

GEORGANISEERD DOOR BIBLIOTHEEK DE GROENE
VENEN, STICHTING VONK EN CENTRUM VOOR JEUGD
EN GEZIN.

koop hier uw kaarten voor het
poppentheater

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;
Een kleine lunch, drankje e.d. nuttigen.

FEEST op z'n Haags | 19:30 | € 20,00
De Règâhs
Het begon ooit als grap. Flamenco gitarist en
Hagenees Johan Frauenfelder vertaalde twee
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Spaanse liedjes naar het Haags. Nu is Règâhs
inmiddels één van de bekendste theatergroepen uit

Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys

Den Haag en blikt ze In "10 jaar Règâhs" terug op

De Kroon Facebook pagina. Als u continue op de

een veelbewogen tijd. Vol zelfspot en Haagse humor
nemen zij zichzelf en de hele wereld op de Haagse

hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.

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.

Dit feessie mag u niet missuh!

koop hier uw kaarten voor
'Feest op z'n Haags'

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

