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DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018
| 14:00 | €7,00
Inclusief kopje koffie of thee met wat lekkers

Ja zuster, nee zuster
FILMMIDDAG

Het is een gezellige bedrijvigheid in rusthuis Klivia, tot
de strijd tussen Buurman Boordevol en zuster Klivia
losbarst. Een strijd die behoorlijk uit de hand dreigt te
lopen als Gerrit de inbreker van zuster Klivia ook nog
in het rusthuis mag blijven nu hij haar beloofd heeft
zijn leven te beteren.

koop hier uw kaarten

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018 | 20:00 | €12,50
€2,50 KORTING MET BIEBPAS

Interview met
Aaltje van Zweden
INTERVIEW | BIBLIOTHEEK DE GROENE
VENEN EN BOEKHANDEL BURGER
De Bibliotheek en Boekhandel Burger nodigden
Aaltje van Zweden uit om te vertellen over haar boek
Om wie je bent. Een boek waarin zij op even
ontroerende als inspirerende wijze 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 juni 2018 wethouder Kunst & 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 3 NOVEMBER 2018 | 20:15 | €19,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Daniëlle Schel

Patroon
CABARET

“Wat sta ik hier te doen?! ...En waarom zeg ik dit
hardop? ” Met ons goeie gedrag dansen we ons uit de
naad op de hangende plaat des levens. Wat heb je
aan de wijde wereld als je schoenen knellen? Een
avond vol stuntelende karakters, originele scènes en
stuwende kleinkunstliedjes.
Daniëlle Schel - winnaar publieksprijs Amsterdams
Kleinkunst Festival 2017

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.

koop hier uw kaarten

VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 | 20:15 | €16,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.

Onno Innemee & Liliane de Graaf

Verschil moet er zijn
CABARET

Een cabaretière en een cabaretier op één podium.
Een mooie jonge vrouw en een oudere, minder mooie
man. Maar zijn ze wel zo verschillend? Al is hier en
daar een generatiebreukje duidelijk zichtbaar, humor
is wat hen bindt. De liedteksten van Kees Torn alleen
al staan garant voor een unieke avond.

koop hier uw kaarten

VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 | 20:15 | €20,00
Inclusief €2,50 (pauze)drankje en ticket fee.
Naar dit evenement kun je met CJP korting. €15,00
Let op! Neem je pas mee. Geen pas, geen toegang!

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

Shane Alexander

Bliss

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

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 | 15:00 | €1,00
inclusief ticket fee

Sinterklaas in De Kroon
WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018 | 20:15 | €7,00

Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri
Winnaar 4 Golden Globes!

MUZIEK | STICHTING VONK
Sinterklaas is weer in het land! De cursisten van
Stichting Vonk maken muziek en met z’n allen
zingen we voor hem. En wie weet, worden ook onze
schoentjes gevuld?

FILM
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

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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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

