NIEUWSBRIEF MAART

DONDERDAG 1 MAART 2018 | 14:00 | €7,00

WOENSDAG 14 MAART 2018 | 20:15 | €20,00

MUZIEKCAFÉ
FILMMIDDAG SENIOREN
(maar uiteraard is iedereen welkom!)

Going in Style

Joris Linssen & caramba
(UITVERKOCHT)
MUZIEK

FILM
Wanneer het pensioenfonds van de oude vrienden
Willie, Joe en Al door een crisis de kraan dichtdraait
besluiten ze voor het eerst in hun leven van het
rechte pad af te stappen. Wanhopig om hun
rekeningen te betalen en voor hun geliefden te
kunnen zorgen, riskeren de drie mannen alles door te
beginnen aan een gedurfde missie om de bank die er
met hun geld vandoor is gegaan te beroven.
Entree is incl. een kopje koffie met iets lekkers in de
pauze.

koop hier uw kaarten

In dit theaterconcert staat het Mexicaanse gebruik
centraal, om een orkestje in te huren, voor een
liefdesserenade of een ode aan de doden. Zanger
Joris Linssen en zijn amigo’s bewijzen dat dit ook in
Nederland kan.

uitverkocht

VRIJDAG 16 MAART 2018 | 20:00 | € 15,00 met
biebpas krijgt u € 2,50 korting
ZATERDAG 3 MAART 2018 | 20:15 | €16,50

Tommy Wieringa
MARJOLEIN MEIJERS

MUZIEK!
MUZIEK

Marjolein Meijers maakt muziek, al een leven lang. In
2016 stond zij 40 jaar op de planken! Met bandjes, De
Berini`s, Jan Rot en solo met haar twee vaste
muzikanten Walter en Onno Kuipers. In haar
programma “MUZIEK!” gaat ze op wereldreis. Van
Rotterdam via Ierland, Bulgarije en Turkije met een
grote zwaai naar Amerika.
"MUZIEK!" staat niet alleen bol van prachtige muziek,
maar zit ook vol vrolijke en ontroerende verhalen.

LEZING
Tommy Wieringa schreef vele romans waarmee hij
(sinds 2005) een groot lezerspubliek heeft weten te
bereiken. Zijn meest bekende roman is Joe
Speedboot. Pieter Steinz van NRC Handelsblad
meldde ooit over de roman Caesarion “Tommy
Wieringa hoort door deze roman bij de Grote Tien van
de Nederlandse literatuur”. Tommy vertelt heel
boeiend over zijn reisverhalen en heeft dan ook de
bundel reisverhalen Honorair Kozak geschreven.
Heeft u vragen over zijn laatste roman De dood van
Murat Indrissi? Er is voldoende gelegenheid voor het
stellen van vragen of het laten signeren van uw boek.
De lezing wordt georganiseerd door de bibliotheek
i.s.m. Boekhandel Burger.

koop hier uw kaarten
koop hier uw kaarten

ZONDAG 4 MAART 2018 | 15:00 | €10,00

MUZIEKCAFÉ

Change of Key

ZATERDAG 17 MAART 2018 | 14:00 - 16:00 |
GRATIS

Open Podium
CABARET KLEINKUNST MUZIEK

MUZIEK
De muziek is moeilijk in een hokje te plaatsen. Het
repertoire bestaat uit een mengeling van Country,
Americana, Bluegrass, singer/songwriters en easy
listening, waaronder ook veel eigen songs van hun
in Amerika geproduceerde albums, zoals de laatste
dubbel cd “When music calls my name”. Het trio,
bestaande uit Daniëlle Poot en Joop en Marijke de
Jong, maakt gebruik van veel verschillende
instrumenten, zoals mandoline, mondharmonica,
gitaar en keyboard. Kortom: een afwisselende
muzikale middag.
Change of Key is bekroond met diverse Nederlandse
Country Music Awards.

UITVERKOCHT

Meld je aan voor het Open Podium van De Kroon!
Ben je een zanger, danser, toneelspeler, cabaretier,
dichter of muzikant in de dop? Heb je een beetje- of
juist helemaal geen ervaring met optreden? Wil je
altijd al op een echt podium in een theaterzaal staan?
Doe dan nu mee aan ons Open Podium! De Kroon
biedt je de mogelijkheid om jouw droom uit te laten
komen. Bij ons kun je op een laagdrempelige manier
je eerste podiumervaring opdoen. Uiteraard zijn
familie en vrienden van harte welkom om je aan te
moedigen! Dus laat zien wat je in je mars hebt en
misschien word jij wel De Kroon's nieuwe talent in de
tent!
Meld je aan voor het Open Podium in Cultuurhuys De
Kroon via: info@cultuurhuysdekroon.nl

WOENSDAG 7 MAART 2018 | 20:15 | €7,00

The Big Sick

(Mede) mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.

FILM ROMATISCHE KOMEDIE
Na een one-night stand zijn de New Yorkse stand-up
comedian Kumail (Kumail Nanjiani) en Emily (Zoe
Kazan) smoorverliefd op elkaar. Het enige probleem:
Kumail verzwijgt zijn vriendin voor zijn traditionele
Pakistaanse ouders. Die zien hun zoon toch liever
trouwen met een Pakistaans meisje. Wanneer Emily
hierachter komt, verbreekt ze de relatie. Maar dan
wordt Emily plots zo ziek dat ze in een coma belandt.
Terwijl de artsen een oplossing zoeken wijkt Kumail
geen moment van haar zijde, tot grote ergernis van
Emily's excentrieke ouders (Ray Romano en Holly
Hunter). Beetje bij beetje ontstaat er een band tussen
Kumail en Emily’s ouders die hun leven voorgoed zal
veranderen.

koop hier uw kaarten
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