NIEUWSBRIEF APRIL

DONDERDAG 5 APRIL 2018 | 14:00 | €7,00

FILMMIDDAG
(maar uiteraard is iedereen welkom!)

De Nieuwe Wildernis

VRIJDAG 13 APRIL 2018 | 20:15 | €19,00

Rene van Kooten & Shifting Daylight

Something so real
MUZIEK

FILM
In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft
zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale
allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de
natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een film team
de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste
kudde wilde paarden ter wereld. De expressieve
konikpaarden werpen hun veulens tussen de kalveren
van de majestueuze edelherten en heckrunderen.
Een overvloed aan nieuw leven probeert met
spectaculaire gevechten nieuwe territoria te
veroveren. Het is een plek die in de lente en zomer
een paradijs vormt, maar in de winter een grimmig
landschap. Er is minder voedsel waardoor de
bewoners van de graslanden en moerassen keuzes
moeten maken die van levensbelang zijn.

Samen met gitarist/producer Bram Bol (o.a. David
Benjamin, Blupaint) en multi- instrumentalist Ingmar
Spaaij (o.a. Youri Lentjes, Jeroen Kant) brengt René
van Kooten verrassend bewerkte songs uit bekende
musicals (o.a. 'Hair', 'Jesus Christ Superstar'), van
bewonderde artiesten (o.a. The Police, Don Henley)
en natuurlijk eigen werk. Hierbij spelen onderwerpen
als verlies, geboorte, ouder worden, liefde en
verwachtingen een belangrijke rol. In deze
voorstelling verbindt René zijn ervaringen in de
musicalwereld door middel van treffende, soms
grappige anekdotes met het jarenlang spelen in
bands en het schrijven van zijn eigen liedjes.
'Something so Real' is het bewijs dat of je nu in grote
producties speelt of kleine intieme voorstellingen
maakt, of je nu werk van anderen of van jezelf speelt,
het uiteindelijk allemaal neerkomt op dezelfde

Entree is incl. een kopje koffie met iets lekkers in de
pauze.

essentie; het willen maken van pure muziek, op een
eerlijke manier. Laat u verrassen!

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 7 APRIL 2018 | 20:15 | €16,50

koop hier uw kaarten

ZONDAG 29 APRIL 2018 | 15:00 | €15,00

Wedstrijdje?!

MUZIEKCAFÉ

WEDSTRIJD

Eugene Ruffolo

CABARET | MUZIEK
Reizend circus van liedkunstenaars en dichters
‘Wedstrijdje?!’ is een wedstrijd met een knipoog. Een
gechargeerde strijd tussen de beste zangkelen en
praatmonden. Met in de basisopstelling Johan, Dorine
en Jan J. en in de spits een gastspeler. Een
ontspannen avond vol onverwachte wendingen,
kleinkunst, muziek en heel veel briljante teksten. En
jazeker! Er is sprake van matchfixing, want nu al is de
winnaar va n ‘Wedstrijdje?!’ bekend. Dat is: het
publiek!

koop hier uw kaarten

MUZIEK
Eugene Ruffolo is een singer songwriter uit New York.
Zijn roots liggen in het zuiden van Italië waar hij
regelmatig op tournee is en dit combineert met
familiebezoek. Na een aantal Engelstalige cd's
gemaakt te hebben was het zijn wens om een
Italiaanse cd uit te brengen. Deze is eind 2017
uitgekomen met Napolitaanse folknummers, maar ook
classics en nieuwe door hem gecomponeerde
Italiaanse muziek. Eind april maakt hij een toer door
Nederland met zijn muziekproject "Canto per
mangiare". Dit project bestaat naast de nieuwe cd uit
een kookboek met Italiaanse recepten en verhalen
over de Italiaanse eetcultuur. Daarnaast zal hij ook
nummers spelen uit zijn uitgebreide muziek collectie.
Zijn warme stem en zijn virtuoze gitaarbegeleiding
hebben de afgelopen jaren, zowel in Nederland als in
Amerika, gezorgd voor een flinke schare vaste
bezoekers van zijn concerten.Hij werkt ook samen
met andere artiesten zoals o.a. Garth Brooks, Kenny
Loggins en Lori Lieberman.
Eugene Ruffolo zal bij zijn optreden muzikaal
ondersteund worden door een tweede muzikant.

Wij zijn trots dat wij hem in Cultuurhuys De Kroon
mogen ontvangen. Om dit te vieren willen we deze
middag met een hapje en een drankje een Italiaans
tintje geven. Uiteraard kunt u na afloop zijn cd's en
kookboek door hem laten signeren.Wij verwachten
veel belangstelling en raden u aan snel te reserveren.
Cultuurhuys De Kroon, aanvang 15.00 uur,
toegangsprijs is inclusief hapje en drankje.

Koop hier uw kaarten

ZONDAG 8 APRIL 2018 | 15:00 | €12,50

MUZIEKCAFÉ

Dennis Kolen
MUZIEK
Dennis Kolen is een relatief onbekende artiest, maar
wel één van de beste singer-songwriters van
Nederland. Zijn laatste album uit 2016 met 11
prachtige songs, met als hoogtepunt ‘You want her
so”, heet simpelweg Dennis Kolen.
Naast zijn eigen carrière is hij samen met Jop
Wijlacker ook actief met de tribute Sound of Silence.

VRIJDAG 5 OKTOBER 2018 | 20:15 | €24,00
incl. ticket fee en een (pauze)drankje

UITVERKOCHT
Loek Peters

MA
THEATER
Solovoorstelling naar het boek van Hugo Borst
Ma stond altijd klaar voor haar zoon. Nu draait
‘meneer Alzheimer’ de rollen om. Maar hoe zorgt een
zoon voor zijn moeder?
De tragikomische solovoorstelling ‘Ma’ is gebaseerd
op het boek dat Hugo Borst schreef over de
aftakelende geest van zijn moeder en haar
onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis. De
makers van ‘LEEF!’ en ‘PAAZ’ brengen met ‘Ma’ een
liefdevol portret van een moeder in de woorden van
haar zoon.
Loek Peters vertolkt zijn dilemma’s, angsten en
moederliefde.
WOENSDAG 11 APRIL 2018 | 20:15 | €7,00

koop hier uw kaarten

FILM

Victoria en Abdul
FILM
Victoria and Abdul' vertelt het waargebeurde verhaal
van de buitengewone vriendschap tussen Koningin
Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een
jonge klerk uit India.Wanneer Abdul Karim vanuit
India afreist om mee te werken aan de vieringen rond
het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een
klik te zijn tussen hen. Terwijl Koningin Victoria steeds
meer moeite heeft met de strenge regels die haar
positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band
tussen de twee hechter. De mensen en bedienden
om hen heen proberen allen deze band te verbreken.
Hun vriendschap wordt echter steeds sterker en de
koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.
Gebaseerd op het boek Victoria & Abdul: The True
Story of the Queen's Closest Confidant van Shrabani
Basu.

koop hier uw kaarten

Share

(Mede) mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.

Forward

Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys
De Kroon Facebook pagina. Als u continue op de
hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.
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Wilt u wijziging aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?
Hier kunt u uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven uit deze lijst

