NIEUWSBRIEF MEI

WOENSDAG 2 MEI 2018 | 14:00 | €5,00

VRIJDAG 18 MEI 2018 | 20:00 | €10,00 |
€7,50 (2,50 korting met bibliotheekpas)

KINDERFILM

Meester Kikker

LEZING

Celal Altuntas

FILM
LEZING
Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim.
Niemand mag het weten, behalve jullie.' Sita, Wouter
en de andere kinderen in de klas lachen. Leuke grap
van de meester (Jeroen Spitzenberger). Totdat hij op
een dag de klas in komt met kroos in zijn haar. Zijn
kleren zijn nat en gescheurd. De meester is
aangevallen door een ooievaar, zegt hij… Het is het
begin van een komisch, maar ook spannend
avontuur.

koop hier uw kaarten

De lezing wordt georganiseerd door de Bibliotheek De
Groene Venen, Boekhandel Burger en i.s.m.
Cultuurhuys De Kroon. Leden van de bibliotheek
kunnen bij het kopen van een toegangskaart, via
internet, een korting krijgen van € 2,50.
Celal Altuntas (1972, Diyarbakir, Turks Koerdistan)
kwam in 1992 als vluchteling naar Nederland. In 1993
verhuisde hij naar Waddinxveen en pas in 1997 kreeg
hij een verblijfsvergunning. In Turkije heeft hij met
veel moeite de basisschool afgemaakt. Hij was een
Koerdische schaapherder, die om politieke redenen
voor de Turkse overheid op de vlucht was. Altuntas is
schrijver en publicist. Hij werkt als jeugd en
gezinscoach en is eerwraak deskundige. Zijn (derde)
boek, ‘Regen zonder modder’ gaat over Altuntas
leven als asielzoeker in Nederland. Het begint direct

na zijn aankomst in Aanmeldcentrum Rijsbergen en
beschrijft zijn lange asielprocedure, zijn integratie in
Nederland en in het bijzonder in Waddinxveen en zijn
idee van het Nederlanderschap. Altuntas is criticaster
van onderdrukkende regimes, politieke correctheid en
de knuffelcultuur, voorvechter van het vrije woord en
bepleiter
van
het
nemen
van
eigen
verantwoordelijkheid. Dit wordt hem niet door
iedereen in dank afgenomen.
Boekhandel Burger is aanwezig en in de pauze zal
Celal uw aankoop signeren.

koop hier uw kaarten
DONDERDAG3 MEI 2018 | 14:00 | €7,00

FILMMIDDAG

The Zookeepers Wife
FILM
Inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers
De Poolse Antonina en haar man Jan Zabinski wisten
tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 300 Joden
uit de handen van de Nazi’s te redden door ze een
schuilplek te bieden in hun dierentuin.
Waar gebeurd en persoonlijk verhaal waarin hoop
centraal staat. De film vertelt op onnavolgbare wijze
het verhaal van het gezin, maar ook dat van de dieren
in hun dierentuin, de tijdelijke Joodse bewoners en de
stad Warschau in de allesverwoestende oorlog.
Zookeepers Wife is een verfilming van het
gelijknamige boek (in Nederland vertaald als
Antonina’s Dierentuin) van Diane Ackerman. Zij
baseerde haar verhaal op de archieven en de
dagboeken van Antonina Zabinski.
Van het boek werden wereldwijd meer dan 500.000
exemplaren verkocht.
In de Verenigde Staten stond het 54 weken in The
New York Times bestsellerlijst.

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 9 MEI 2018 | 20:15 | €7,00

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

FILM

Haar naam was Sarah

Loek Peters

MA

FILM
De tienjarige Sarah wordt samen met haar ouders
opgepakt en naar het wielerstadion in Parijs gebracht,
waarvandaan duizenden joden worden gedeporteerd.
Niemand heeft echter gezien dat Sarah haar kleine
broertje Michel in een kledingkast opsloot, net voordat
de politie het appartement binnendrong. Zestig jaar
later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse
journaliste in Parijs (Kristin Scott Thomas), de
opdracht een artikel te schrijven over deze razzia. Via
het dossier van Sarah ontdekt ze een goed verborgen
geheim van haar eigen schoonfamilie. Haar
echtgenoot probeert haar ervan te weerhouden zich
met deze geschiedenis te bemoeien, maar Julia
besluit desondanks het spoor van Sarah te volgen.

Koop hier uw kaarten

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.

koop hier uw kaarten
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Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys
De Kroon Facebook pagina. Als u continue op de
hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.

(Mede) mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.
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