NIEUWSBRIEF JULI
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van 2018-2019.
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ZONDAG 11 NOVEMBER 2018 | 15:00 | €15,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Shane Alexander

Bliss

ZATERDAG 8 DECEMBER 2018 | 20:15 | €19,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

MUZIEKCAFÉ
Sinds zijn debuut met 'The Middle Way' in 2005 heeft
Shane Alexander zijn eigen stijl weten te ontwikkelen.
Zijn muziek is een mix van West Coast Folk, Rock en
Psychedelica.
In juli 2017 verscheen zijn 6de album "Bliss". Naast
zijn eigen albums is hij producer voor vele andere
artiesten en heeft hij veel sessiewerk gedaan. Zijn

Cameretten Festival
Finalisten tournee 2018
CABARET | KLEINKUNST
Laat je verrassen door een nieuwe lichting
cabaretiers! Cameretten Festival, dé cabaret-

muziek is terug te vinden in meer dan 100
Amerikaanse televisie shows en films.

koop hier uw kaarten

kweekvijver van Nederland! De strijd om de winst van
Cameretten Festival 2018 is gestreden! Na de
selecties, workshops, try-outs, de halve finale en
finale is het nu tijd voor de finalistentournee. De drie
aanstormende cabarettalenten staan te popelen.
Bereid je voor op een avond keihard lachen!

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018 | 20:15 | €7,00

Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri

ZATERDAG 15 DECEMBER 2018 | 20:15 | €19,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Winnaar 4 Golden Globes
Bertolf
FILMAVOND
Nadat er maanden voorbijgaan zonder dat er een
dader wordt gevonden in de moordzaak van haar
dochter, neemt Mildred Hayes (Frances McDormand)
een gedurfde stap. Ze laat drie controversiële
boodschappen op reclameborden plaatsen langs de
weg richting haar dorp gericht aan het
gerespecteerde politiehoofd, William Willoughby
(Woody Harrelson).

koop hier uw kaarten

Soelaas
MUZIEK
Waarom schrijft Bertolf eigenlijk liedjes? Om een
gevoel te uiten of juist om iets op te lossen? En hoe
zit dat bij andere liedjesschrijvers? Zingend en
vertellend probeert Bertolf soelaas te bieden. Hij
speelt daarbij muziek van zijn nieuwste album, de
allermooiste nummers van zijn vorige platen en songs
van muzikale helden als Paul McCartney, Bob Dylan
en Paul Simon.
Regie | Diederik van Vleuten | zang en gitaar Bertolf
Lentink | gitaar Rolf Verbaant | contrabas Dirk
Schreuders

koop hier uw kaarten

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018 | 20:00 | €12,50
Met biebpas €2,50 korting.
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Literaire avond

Aaltje van Zweden
INTERVIEW
De Bibliotheek en Boekhandel Burger nodigden
Aaltje van Zweden uit om te vertellen over haar boek
Om wie je bent. Een boek waarin zij vertelt over hoe
zij de verschillende werelden waarin zij leeft weet te
combineren. Als vrouw van een van ’s werelds
bekendste dirigenten (Jaap van Zweden), moeder van
vier kinderen en voorvechter van erkenning van
autisme.
Aaltje zal geïnterviewd worden door Brigitte Leferink,
tot voor kort Wethouder Kunst en Cultuur
Waddinxveen en voormalig hoofdredacteur van
Vrouwen van Nu.
Boekhandel Burger is aanwezig en Aaltje zal uw
aankoop in de pauze signeren.

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 22 DECEMBER 2018 | 20:15 | €16,50
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Kerst met Sya

met Karen Langendijk in het
voorprogramma
MUZIEK
Voorprogramma: Karlijn Langedijk
Karlijn Langendijk (1995), altijd omgeven door de
akoestische gitaarmuziek van haar vader, greep op
13-jarige leeftijd zelf naar dit instrument. Geïnspireerd
door fingerstyle gitaar, klassieke en moderne
concertmuziek schrijft Karlijn nu haar eigen muziek.
Haar eerste solo EP “Luna” is een spannende,
afwisselende mix van zowel eigen composities als
bekende gitaararrangementen.
A Bright Starry Night door SYA
Eindelijk weer eens iets anders! De groep ‘Suddenly
Years Align’ bestaat uit drie zangeressen die zichzelf
begeleiden op verschillende, akoestische

instrumenten. Zij delen de voorliefde voor mooie,
meerstemmige muziek. Deze liefde hebben zij
vakkundig vertaald naar eigen SYA-arrangementen.
Het resultaat is een mooi luisterconcert. Uiteraard
zullen de kerstnummers niet ontbreken.

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018 | 20:15 | €20,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Leonie Meijer

Hier.

THEATERCONCERT
Voor haar liedjes heeft Leonie Meijer in het theater de
ideale plek gevonden. ‘Hier.’, haar derde
theatertournee, gaat onder andere over een reis die
zij in haar eentje maakte door het zuiden van de
Verenigde Staten, de thuisbasis van veel van haar
muzikale helden. Ze neemt u mee naar spontane
optredens in achteraf cafeetjes van New Orleans en
Memphis en via het heiligdom Nashville naar de blues
in haar eigen ziel.

ZATERDAG 12 JANUARI 2018
20:15 | €16,50
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

The Jay Bodean Band

The Blues in De Kroon
koop hier uw kaarten
MUZIEK
Een feestje voor muziekliefhebbers! De band heeft
vorig jaar zijn “vuurdoop” gehad bij ons in een
uitverkocht Cultuurhuys De Kroon. Het was een
geweldig optreden, de band speelde strak en het
publiek was erg enthousiast. Hun repertoire omvat
Blues, Southern Rock en Soul. Ze spelen
voornamelijk eigen nummers en enkele covers.
Georganiseerd in samenwerking met ons
Kroonjuweel Mos en Spetter. Let op! Beperkt aantal
zitplaatsen beschikbaar.

koop hier uw kaarten

VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 | 20:15 | €20,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

LAKSHMI
MUZIEK
LAKSHMI is een groot talent en wist in korte tijd
veel indruk te maken in de Nederlandse muziekscene
met haar pop-noir muziek. Na veel shows op
poppodia en festivals debuteert ze nu met een
ongekende hoeveelheid voorstellingen in het theater.
De voorstelling LAKSHMI - ADEM is een modern
verhaal. Over twintiger, meisje en vrouw zijn in een nu
en dan mannenwereld. Over soms de held zijn maar
vooral ook de antiheld, de underdogpositie waar je
trots op bent, maar stiekem toch altijd verlangt naar
erkenning.

ZATERDAG 19 JANUARI 2019 | 20:15 | €20,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Mannen van naam met Sylvia
Houtzager

koop hier uw kaarten

Waargebeurd
MUZIEK

De Mannen van Naam hebben met hun vrolijke
folkdeunen, prachtige kleinkunstliedjes en
autobiografische verhalen al heel wat zalen
opgezweept. Prachtige persoonlijke liedjes, muzikaal
vuurwerk en hilarische verhalen. Samen met oudFlairck violiste Sylvia Houtzager brengen zij een
prachtig muzikaal programma met verhalen die één
ding gemeen hebben; ze zijn allemaal
WAARGEBEURD.

GDPR en AVG

koop hier uw kaarten

General Data Protection Regulation (GDPR), in het
Nederlands
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Meer hierover is te
vinden bij de digitale overheid.
Afgelopen
25
mei
2018
privacywetgeving ingegaan.

is

de

nieuwe

Ook Cultuurhuys De Kroon moet daar aan voldoen.
Dit geldt onder andere voor deze nieuwsbrief.
Iedereen die deze nieuwsbrief ontvangt heeft zichzelf
via de website aangemeld of een kaartje met
gegevens achtergelaten.
Wij blijven u natuurlijk graag op de hoogte houden
van al onze activiteiten, maar wanneer u de
nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich zoals
altijd uitschrijven via de link onderaan deze

nieuwsbrief.
De volledige toelichting hoe Cultuurhuys De Kroon
omgaat met de regels rondom de privacy staat op de
website op de privacy pagina.

ANWB zoekt het Meest gastvrije theater 2018!

De verkiezing van het 'Meest gastvrije theater' is
weer van start gegaan! De ANWB heeft aan de
hand van een onderzoek onder de leden een
aantal criteria opgesteld waaraan een gastvrij
theater moet voldoen. Laat weten wat u van
Cultuurhuys De Kroon vindt door te stemmen via
de site van de ANWB. Dit kan nog tot 1
september! Alvast bedankt!

VRIJDAG 25 JANUARI 2019 | 20:15 | €15,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Yvonne van den Eerenbeemt

Bronst

CABARET | TRY OUT
Als BRONST een natuurdocumentaire zou zijn, dan
was Yvonne de paradijsvogel. En paradijsvogels
maken rare sprongen, zeker als ze zich willen
voortplanten. BRONST gaat over dierlijke driften.
Over de beestachtigheid die onder onze deftige
dasjes schuilgaat. BRONST is een vileine
paringsdans met het leven. Een race tegen de
biologische klok. Met wanhopige betogen, fluwelen
liedjes en weinig tact. Want het is eten of gegeten
worden.

koop hier uw kaarten

Let op! De nieuwsbrief wordt gestuurd door een GEEN ANTWOORD (no reply) adres.
Voor vragen of reacties kunt u een mail sturen naar: info@cultuurhuysdekroon.nl
Copyright © 2018 Cultuurhuys De Kroon, Alle rechten voorbehouden.

Wilt u wijziging aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?
Hier kunt u uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven uit deze lijst

