AGENDA OKTOBER

Woensdag 4 oktober 2017 | 15:00 | € 7,50

ZieZus

Monstermanieren en
griezelgewoontes

woensdag 18 oktober 2017 | 15:00 | € 5,00

Abeltje

INTERACTIEF MEESPEELTHEATER 4-12 jaar
KINDERFILM
Kinderboekenweekvoorstelling met als thema
GRIEZELEN door Eigenzinnig theater ZieZus. Een
spannende, muzikale en vooral humoristische
kindervoorstelling vol improvisatie en interactie met
het publiek. Kom meedoen, meezingen en
meedenken!
GEORGANISEERD DOOR BIBLIOTHEEK DE GROENE
VENEN

De elfjarige Abeltje Roef wordt na talloze
waarschuwingen en ruzies met de schoolmeester,
door zijn moeder vroegtijdig van school gehaald. Het
lukt haar om hem een baantje te bezorgen als liftboy
in het warenhuis Knots. Maar op zijn eerste werkdag
gaat er al iets mis. Abeltje drukt op het enige knopje
waar hij niet op mag drukken: het groene knopje.
Samen met meneer Tump, juffrouw Klaterhoen en

koop hier uw kaarten

Laura, vliegt hij met de lift dwars door het dak van het
warenhuis zonder dat ze controle hebben over de lift
of weten waar ze terecht zullen komen.

koop hier uw kaarten

Zaterdag 7 oktober 2017 | 20:15 | € 16,50

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

Fuad Hassan

Andermans Veren live!

CABARET | COMEDY

CABARET | MUZIEK

Held

Er mag zoveel niet

De dagbladen waren lovend over het succesvolle

Een muzikale trip langs de mooiste theaterliedjes van

debuutprogramma van Fuad Hassen en bekroonde
het met drie- en viersterren recensies.

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,

In zijn nieuwe show ‘Held’ neemt Fuad u verder mee

maar het heeft wel prachtige liedjes opgeleverd.

– middels zijn typische laid-back comedystijl – in een
wereld waarin bijzaken grote betekenis krijgen en
hoofdzaken er niet meer toe doen. Na het zien van de
show weet u niet meer wat u nou wel of niet moet
geloven, maar één ding is zeker: het eten van een

koop hier uw kaarten

appel brengt u altijd met een glimlach terug naar de
avond dat u de show van Fuad zag!

koop hier uw kaarten

Vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2017 | 20:15 |
€15,00

Sjaak Bral

Vaarwel 2017
woensdag 11 oktober 2017 | 20:15 | € 7,00

CABARET

Sully

Wat een jaar. De Nederlander wordt geteisterd. Door
een maalstroom van nieuws, echt of onecht. De
wereld is in rep – maar wie neemt het roer? Sjaak

FILM

Bral is de enige cabaretier die al twintig jaar in z’n
eentje een oudejaarsconference naar de theaters
brengt. Altijd actueel. Vlammend en vertederend. Met

De Amerikaanse piloot Chesley ‘Sully’ Sullenberger
werd wereldberoemd nadat hij met een
passagiersvliegtuig een noodlanding maakte op de
New Yorkse Hudson River, en de levens van 155
mensen aan boord redde. Maar terwijl Sully hierom
geroemd werd, ontvouwde zich op de achtergrond

bravoure en humor. Ook het jaar 2017 wordt
vakkundig gefileerd en, overgoten met de gulle lach,
opgediend.
De zaterdagvoorstelling is uitverkocht, koop nu
kaarten voor de vrijdagvoorstelling!

een onderzoek dat zijn reputatie en carrière dreigde
te verwoesten.

koop hier uw kaarten
koop hier uw kaarten

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
onder het genot van een kopje koffie met iets
lekkers;
Een kleine lunch, drankje e.d. nuttigen.

Zondag 29 oktober 2017 | 15:00 | €10,00

Jenny and Her Borrowed
Wings
A Soup

MUZIEKCAFÈ
Akoestische rhythm en blues met een vleugje country.
Krachtige,

emotionele

zang

ondersteund

door

contrabas en gitaren. Innovatieve combinaties van
muzikale invloeden afkomstig uit de allerbeste delen

Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys
De Kroon Facebook pagina. Als u continue op de

van de roots /americana muziek tradities. Dit Britse
trio speelt originele muziek met indrukwekkend
muzikaal vakmanschap.

hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.
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