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

Sinds kort zijn we ook op Instagram
te vinden.

DONDERDAG 6 DEC 2018 | 14:00 | €7,00
inclusief een kopje koffie of thee en wat lekkers

FILMMIDDAG

Philomena

FILM (Waargebeurd)
De film vertelt het waargebeurde verhaal van
Philomena Lee (Judi Dench), die als tiener haar
buitenechtelijke zoontje ter adoptie moest afstaan op
aandringen van de Iers-Katholieke gemeenschap
waar ze woonde.
Wanneer ze vijftig jaar later tracht haar kind terug te
vinden en daarbij op veel verzet stuit vanuit de
kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp van BBC
journalist Martin Sixsmith (Steve Coogan).

koop hier uw kaarten

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

Voorprogramma Mart Hillen
-----------------

Kerst met Sya:

ZATERDAG 8 DEC 2018 | 20:15 | €19,00 Inclusief

A Bright Starry Night

€2,50 (pauze)drankje en ticket fee

MUZIEK

Cameretten festival

Finalisten tournee 2018
CABARET | KLEINKUNST

Eindelijk weer eens iets anders! De groep 'Suddenly
Years Align' bestaat de drie zangeressen Sophie de
Graaf, Yvonne Leek en Amanda Muller die zichzelf
begeleiden op verschillende akoestische
instrumenten zoals harp, gitaar, piano, dwarsfluit en
mandoline.Zij delen de voorliefde voor mooie,

Cameretten Festival, dé cabaretkweekvijver van
Nederland! Duizenden mensen zagen hier de eerste

meerstemmige muziek. Deze liefde hebben zij

stappen van o.a. Bert Visscher, Brigitte Kaandorp,

Het resultaat is een mooi luisterconcert waarbij er

Theo Maassen, Ronald Goedemondt en Daniël

steeds iets nieuws te horen is.

Arends. In 1966 organiseert een groep studenten een
cabaretfestival vernoemd naar een plein in hartje

Het met zorg uitgezochte repertoire bestaat uit covers

Delft. Een succes! Het festival groeit uit tot één van

vakkundig vertaald naar eigen SYA-arrangementen.

en eigen werk. Nummers van o.a James Taylor, The
Beatles, Crosby, Stills & Nash worden gespeeld, maar

de grootste cabaretfestivals van Nederland. Ruim
vijftig jaar verder en Cameretten Festival is nog
steeds hét platform dat jong cabarettalent herkent,

ook pareltjes van minder bekende artiesten komen
langs in hun programma. Natuurlijk zullen de
kerstnummers niet ontbreken en zal SYA deze op hun

begeleidt en presenteert aan het grote publiek. Laat je
verrassen door een nieuwe lichting cabaretiers en zie

eigen wijze ten gehore brengen.

de topcabaretiers van de toekomst!

Het voorprogramma van Karlijn Langedijk is in
verband met een handblessure komen te
vervallen. In Mart Hillen is een uitstekende

koop hier uw kaarten (bijna
uitverkocht)

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!

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 12 DEC 2018 | 20:15 | €7,-

FILMAVOND

Sette giorni (7 days)
FILM
Ivan en Chiara ontmoeten elkaar op het Italiaanse
eiland Levanzo waar zij de bruiloft van Ivans broer en
Chiara‘s beste vriendin moeten voorbereiden.
Ondanks dat Ivan vastberaden is niet de fout van zijn
laatste relatie te herhalen en Chiara haar huwelijk niet
op het spel wilt zetten, worden de twee stapel verliefd

DONDERDAG 27 DEC 2018 | 15:00 | €5,00

op elkaar.

FILM

Ze besluiten om de relatie voor slechts een paar

Arthur - Christmas

dagen voort te zetten en het uit te maken wanneer de
gasten van het huwelijk op het eiland arriveren...

KINDERFILM

koop hier uw kaarten
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 15 DEC 2018 | 20:15 | €19,00 Inclusief
€2,50 (pauze)drankje en ticket fee

Bertolf

Soelaas
MUZIEK | TRY OUT

Volgens singer-songwriter Bertolf zijn er twee soorten
muziekliefhebbers: zij die door muziek in hun
stemming bevestigd willen worden en zij die muziek
gebruiken als stemmingsregelaar. In ‘Soelaas’
onderzoekt hij hoe dat bij hem gaat. Waarom schrijft

Bertolf eigenlijk liedjes? Om een gevoel te uiten, om
iets op te lossen of misschien allebei? En hoe zit dat
bij andere liedjesschrijvers die hij bewondert?
Zingend en vertellend probeert Bertolf, een van de
beste singer-songwriters van Nederland, 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

Door Stichting Vonk zijn in
December de volgende 2
evenementen gepland:

koop hier uw kaarten

Winterconcert
Kerstworkshops Muziek op
schoot
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