NIEUWSBRIEF JANUARI MUZIEKMAAND!

Let op! Het muziekcafé van zondag 7
januari met 'Change of Key' is verplaatst
naar zondag 4 maart.

Share

Forward

WOENSDAG 10 JANUARI 2018 | 20:15 | €7,00

MUZIEKFILM

La La Land

VRIJDAG 26 JANUARI 2018 | 15:30 | €5,00

LEZING
FILM (... BIOGRAFISCH DRAMA ...)Mia (Emma
Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood.
Tussen het serveren van koffie door rent ze van de
ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian
(Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs om de
eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een
eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op
hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen,
maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en
de teleurstellingen van het hectische leven in

'Ssst! De tijger slaapt!"
VOORLEESVOORSTELLING
Ssst… Maak een gebaar, tijger slaapt!

2-6 JAAR

Hollywood?

Een Kindervoorleesvoorstelling rond het Prentenboek
van het Jaar 2018 ‘Ssst! De tijger slaapt!’ van Britta
Teckentrup

koop hier uw kaarten

Alle kinderen van 2 tot 6 jaar kunnen actief mee doen.
Kom en laat met een speciaal slaaplied vol gebaren
de tijger langer slapen!

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 27 JANUARI 2018 | 20:15 | €15,00

IERSE MUZIEKAVOND

Craobh Rua
MUZIEK

ZATERDAG 20 JANUARI 2018 | 20:15 | €10,00

BLUESAVOND

'The Blues': The Jay
Bodean Band en Robbert
Fossen Duo

De band Craobh Rua (uitgesproken: Crave Roo-Ah),
is afkomstig uit Belfast en wordt beschouwd als een
van de beste ambassadeurs van de Ierse traditionele
muziek. De bandleden brengen hun eigen individuele
ervaring in bij de groep en verenigen hun talenten in
het tot leven brengen van een breed scala aan
instrumenten, waaronder de banjo, mandoline, viool,
uilleann pipes, tin whistle, gitaar en zang.
Craobh Rua vertaalt uit het Iers naar 'Red Branch' en
is een naam die in de Keltische geschiedenis bekend
is uit de verhalen van ’The Red Branch Knights of
Ulster’.

MUZIEK
DE KROON SPEELT THE BLUES
Een feestje voor muziekliefhebbers! Kom naar het
liveoptreden van The Jay Bodean Band en (in de

koop hier uw kaarten

pauzes) het Robbert Fossen Duo (Best Dutch Blues
Vocalist). Zowel theater als foyer worden ingericht
voor een geweldige Blues-avond.
Mei 2017 hebben Jay Bodean, Ruud Spetter en Pim
Spetter (ex Southside Blues Revue) The Jay Bodean
Band opgestart met Carlo Broere (gitaar) en Lino
Vishnudatt (bas). Hun repertoire omvat Blues,
Southern Rock en Soul. Ze spelen voornamelijk eigen
nummers en enkele covers. Het aantal kaarten is
beperkt, dus bestel op tijd!
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking
met ons Kroonjuweel Mos en Spetter.

FILM

Senioren Film
Nieuw in 2018!
Filmmiddagen voor senioren (maar uiteraard is
iedereen welkom!)
1e donderdag van de maand, 14.00 uur. Houdt de
website en de nieuwsbrief in de gaten.

koop hier uw kaarten
We starten 1 februari met de film Robot en Frank.
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