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Zaterdag 2 Dec 2017 | 20:15 | €16,50

Cameretten
Finalistertournee
Cabaret

Woensdag 13 Dec 2017 | 20:15 | €7,00

Cameretten Festival, dé cabaretkweekvijver van
Nederland! Duizenden mensen zagen hier de eerste

Hidden Figures

stappen van o.a. Bert Visscher, Brigitte Kaandorp,
Theo Maassen, Ronald Goedemondt en Daniël

Film

Arends. Laat je vanavond verrassen door een nieuwe
lichting cabaretiers en zie de topcabaretiers van
morgen!

'Hidden Figures' vertelt het verhaal van Katherine
Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia
Spencer) en Mary Jackson (Janelle Monáe), drie

Uitverkocht

briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst, die
werkten bij de NASA. Ze waren het brein achter een
van de grootste operaties in de geschiedenis: de
lancering van astronaut John Glenn in de ruimte. Een
indrukwekkende prestatie die het land weer moed gaf,
de verhoudingen in de ‘Space Race’ volledig op zijn
kop zette en de wereld in beweging bracht. Het
visionaire

trio

oversteeg

geslacht

en

inspireerde generaties om groots te dromen.

koop hier uw kaarten

ras,

en

Zondag 3 Dec 2017 | 15:00 | €10,00

Yorick van Norden

Zondag 17 Dec 2017 | 15:00 | €16,50

Kerst met Iris Kroes
Muziek

MUZIEKCAFE
Iris Kroes, een artieste in hart en nieren, won in 2012
Bitterzoet. Dat is de muziek van Yorick van Norden,

The Voice of Holland. Sindsdien staat haar leven

de Haarlemmer die met The Hype zijn weg vond naar

volledig in het teken van muziek met vele optredens

het concertpodium. Yorick grossiert in aanstekelijke

in binnen- en buitenland. Dankzij het succes van de

deunen, op het eerste gehoor vrolijk en zorgeloos,
maar in Yorick’s geval altijd gelaagd. En ze blijven

afgelopen jaren geeft Iris ook dit jaar een Warm
Winter
Feelings
concert.
Naast
prachtige,

moeiteloos hangen.

ontroerende kerstklassiekers die worden gezongen
en bespeeld op harp, heeft Iris dit jaar een gastartiest,
singer-songwriter

koop hier uw kaarten

Sofia

Dragt

uitgenodigd.

Kerstsongs, nieuwe songs en samenzang zorgen
voor het ultieme kerstgevoel!

koop hier uw kaarten

Zaterdag 9 Dec 2017 | 20:15 | €18,50

Amazing Stroopwafels
Donderdag 28 Dec 2017 | 15:00 | €10,00

MUZIEK
De Amazing Stroopwafels zijn terug in Cultuurhuys
De Kroon! Ze spelen als vanouds met dezelfde

Nuffe Tantes in Eenuf is eenuf!

kindertheater

energie en dat is te horen! Wim Kerkhof is nog steeds
het creatieve brein van de band. Hij wordt bijgestaan
door Arie van der Graaf op gitaar en accordeonist/

Leeftijd 6+

gitarist Rien de Bruin die ook de tweede stem voor
Wat betekent dat eigenlijk, Nuf!?

zijn rekening neemt.

Uitverkocht

Kom erachter tijdens het verhaal van de Nuffe Tantes!
Roosje en Greetje den Groenerooij beleven een hoop
rood-groene drama’s met de andere bewoners van
Regenboogstad. Met vernuftige kostuums, poppen,
decors, liedjes en voice-overs van o.a. Karin Bloemen
& Tony Neef.

Share

Forward

koop hier uw kaarten

Woensdag 27 Dec 2017
09:30 - 10:30, 10:30 - 11:30
€7,50 per koppel

Kerstworkshop: muziek
met het jonge kind Stichting Vonk
MUZIEK
Vrijdag 8 Dec 2017 | 19:00 | Gratis

Winterconcert Stichting
Vonk
MUZIEK
Cursisten van Vonk luisteren de donkere dagen op
met heerlijke muziek in wintersfeer.

Voor informatie, zie...

Leeftijd 1+
In elke workshop van een uur voor (groot-)ouder en
(klein-)kind maak en beleef je samen muziek.

bestel hier uw kaarten
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