Nieuwsbrief laatste helft Oktober 2018

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

DINSDAG 23 OKTOBER 2018 | 15:00 | €5,00

Kinderfilm

Gerald Alderliefste

'Dubbel leven'

The secret life of pets
(Huisdiergeheimen)

MUZIEK

KINDERFILM

Gerard Alderliefste heeft twee levens. In het ene is hij
verslavingsarts en in het andere muzikant. Dat laat
hij zien in zijn eerste soloprogramma, waarin beide
werelden samen komen. Want is de passie van de
muzikant niet bijna dezelfde als de zucht van een
verslaafde? Gerard zingt in het Frans en het
Nederlands. En hij vertelt. Een theatercollege over
partydrugs en verslaving. Een beetje jongensachtig,
slim en met indrukwekkend veel energie.

Wat spoken huisdieren uit wanneer de baasjes van
huis zijn? In The Secret Life of Pets volgen we de
avonturen van de trouwe terriër Max, de slome kat
Chloë, het snoezige dwergkeeshondje Gidget,
mopshond en lady-killer Mel, de knorrige bastaard
Duke, de onnozele cavia Norman en het schattige
maar gestoorde konijntje Snowball.

koop hier uw kaarten
koop hier uw kaarten

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

Share

Forward

VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 OKTOBER 2018
| 20:15 | €17,50
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Sjaak Bral

Vaarwel 2018
CABARET | TRY OUT
Wat een jaar. De Nederlander wordt geteisterd. Door
een maalstroom van nieuws, echt of onecht. De
wereld is in rep – maar wie neemt het roer? Sjaak
Bral is de enige cabaretier die al eenentwintig jaar in
z’n eentje een oudejaarsconference naar de theaters
brengt. Non-stop. Altijd actueel. Vlammend en
vertederend. Met bravoure en humor. Ook het jaar
2018 wordt vakkundig gefileerd en, overgoten met de
gulle lach, opgediend.

Bijna uitverkocht

Uitverkocht

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

