NIEUWSBRIEF JANUARI
Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys
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.

DONDERDAG 3 JAN 2019 | 14:00 | €7,00
inclusief een kopje koffie of thee en wat lekkers
ZATERDAG 19 JAN 2019 | 20:15 | €20,00 Inclusief

Filmmiddag

€2,50 (pauze)drankje en ticket fee

Dorst
FILM

Mannen van Naam met Sylvia
Houtzager

Waargebeurd

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

MUZIEK

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

De Mannen van Naam hebben met hun vrolijke
folkdeunen,

koop hier uw kaarten

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.

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 9 JAN 2019 | 20:15 | €7,00

Filmavond

The Post

FILM

Verhaal over de onwaarschijnlijke samenwerking
tussen de eerste vrouwelijke uitgever van een grote
Amerikaanse krant, Katherine Graham (Meryl Streep)
en redacteur Ben Bradlee (Tom Hanks) van The
Washington Post. Ze zijn genoodzaakt al hun
meningsverschillen aan de kant te schuiven in hun
strijd tegen de concurrent The New York Times om als
eerste geheime overheidsdocumenten te onthullen
die drie decennia en vier Amerikaanse presidenten
overspande. Ze riskeren daarmee niet alleen hun
carrière, maar ook hun vrijheid en het voortbestaan
van The Washington Post.
VRIJDAG 25 JAN 2019 | 20:15 | €15,00 Inclusief
€2,50 (pauze)drankje en ticket fee

koop hier uw kaarten

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
ZATERDAG 12 JAN 2019 | 20:15 | €16,50 Inclusief
€2,50 (pauze)drankje en ticket fee

The Jay Bodean Band

The Blues in De Kroon
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.

koop hier uw kaarten

ZONDAG 27 JAN 2019 | 15:00 | €15,00 Inclusief
€2,50 (pauze)drankje en ticket fee

Muziekcafé

Ocobar
MUZIEK

Ocobar is het legendarische trio uit Rotterdam van de
gebroeders Bart en Rob Wijtman op bas en drums en
gitarist Cok van Vuuren, o.a. bekend van het tvprogramma Holland Sport. Zij hebben het podium
gedeeld met Wilfried de Jong, Leo Blokhuis, Nico
Dijkshorn, Ricky Koole, Frank Lammers en vele
anderen. Sinds een jaar of twee zijn ze ook op
diverse podia te zien met een opwindende en
dampende Rhythm & Blues set. Gebaseerd op de
legendarische Amerikaanse muziek uit de jaren 50.
Sun studio, Chicago Blues, New Orleans fun. Maar
dan met de eigentijdse onmiskenbare OCOBAR
touch!

koop hier uw kaarten
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