Laatste nieuwsbrief 2018

De
Kroon
Kerstvakantie

heeft
de

tijdens
de
volgende

gewijzigde openingstijden :
Maandag 24 december tot 16.00 uur.
25 en 26 december gesloten.
Maandag 31 december tot 16.00 uur.
1 januari 2019 gesloten.
DONDERDAG 27 DEC 2018 | 15:00 | €5,00

FILM

Arthur - Christmas
KINDERFILM

Arthur houdt van alles wat met kerst te maken heeft,
sterker nog: hij is de enige in zijn familie die nog
steeds is gefascineerd door de ware magie van dit
feest. En dat wil wat zeggen, want hij is de zoon van
de kerstman! Zijn broer Steve heeft het kerstgebeuren
de efficiëntie van een militaristische operatie
meegegeven, terwijl de kerstman zelf alleen maar
dénkt dat hij de boel runt...

koop hier uw kaarten

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

Door Stichting Vonk is in December
nog het volgende evenement
gepland:

Voorprogramma Mart Hillen

-----------------

Vrijdag 28-dec : Kerstworkshops
Muziek op schoot

Kerst met SYA

A Bright Starry Night
MUZIEK
Eindelijk weer eens iets anders! De groep 'Suddenly
Years Align' bestaat uit de drie zangeressen Sophie
de Graaf, Yvonne Leek en Amanda Muller die zichzelf
begeleiden

op

verschillende

En het 1e evenement in januari
2019 is de donderdagmiddag film...

akoestische

instrumenten zoals harp, gitaar, piano, dwarsfluit en
mandoline.Zij

delen

de

voorliefde

voor

mooie,

meerstemmige muziek. Deze liefde hebben zij
vakkundig vertaald naar eigen SYA-arrangementen.
Het resultaat is een mooi luisterconcert waarbij er
steeds iets nieuws te horen is.
Het met zorg uitgezochte repertoire bestaat uit covers
en eigen werk. Nummers van o.a James Taylor, The
Beatles, Crosby, Stills & Nash worden gespeeld, maar
ook pareltjes van minder bekende artiesten komen
langs in hun programma. Natuurlijk zullen de
kerstnummers niet ontbreken en zal SYA deze op hun
eigen wijze ten gehore brengen.
Het voorprogramma van Karlijn Langedijk is in
verband met een handblessure komen te vervallen. In
Mart Hillen is een uitstekende vervanger gevonden.
In 2016 wint fingerstyle-gitarist Mart Hillen de
theaterwedstrijd Rabo On Stage in Zutphen.
Fingerstyle betekent in het geval van Mart dat hij
basgitarist, gitarist en drummer inéén is. Hij bespeelt
de snaren en drumt tegelijkertijd op de klankkast van
zijn gitaar. Mart is in zijn eentje een volwaardige band.
Hoewel Mart niet zingt verlaat je als publiek vol waar
gebeurde verhalen de zaal. Hij vertaalt namelijk de
alom bekende nummers op zijn eigen manier waarbij
elk nummer zijn eigen geschiedenis heeft, die
grappig, droevig of interessant is.
Ervaar de passie en liefde voor het vak van deze
uitzonderlijk goede muzikant!

DONDERDAG 3 Jan 2019 | 14:00 | €7,00
inclusief een kopje koffie of thee en wat lekkers

FILMMIDDAG

Dorst
FILM

Coco (Elise van ’t Laar) heeft geen flauw idee wat ze
met haar leven moet. Totdat haar moeder Elisabeth

koop hier uw kaarten

(Simone Kleinsma) ziek blijkt. Ze grijpt het nieuwe
doel in haar leven met beide handen aan en trekt bij
haar moeder in.

Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys

koop hier uw kaarten

De Kroon Facebook pagina. Als u continu op de
hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.

Share

Forward

Sinds kort zijn we ook op Instagram
te vinden.
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