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Valentijnsactie!

Met je geliefde naar de film? Over de

rode loper naar binnen en genieten

van een hapje en een drankje, aan

een  tafeltje  met  kaarsjes  en  een

bloemetje? Dat kan!

Doe  mee  met  de  Facebook

Valentijnsactie  van  Cultuurhuys  De

Kroon en win twee kaarten voor de

film “De Matchmaker” op woensdag

13 februari.

      VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019 | 15:30 - 16:15 |

€7,50

Poppentheater Dubbele Jan
Een huis voor Harry

KINDERTHEATER | 3+

Eind  januari  starten  de  Nationale  Voorleesdagen.

Tijdens  deze  dagen  staat  het  voorlezen  aan  jonge

kinderen centraal.  Eén prentenboek wordt  verkozen

tot  Prentenboek  van  het  Jaar.  Ieder  jaar  maakt

poppentheater Dubbele  Jan naar  aanleiding van  dit

verkozen  prentenboek  een  voorstelling  waar

(groot)ouders  samen  met  hun  peuter  en/of  kleuter

volop van kunnen genieten. Dit jaar is de voorstelling

geïnspireerd  op  het  prentenboek  "Een  huis  voor

Harry" van Leo Timmers (Querido).

Een huis voor Harry

Harry is nog nooit buiten geweest.

Maar nu gaat hij op stap, nee op avontuur.

Broe-oemm, broe-oemm.

Wat is dat ding op wielen?

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

We zijn ook op Instagram  te vinden.

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019 | 20:15 | €19,50

Inclusief € 2,50 (pauze)drankje en ticket fee

Luzazul
Luzazul live

Muziek

Luzazul weet op eigen wijze een palet aan kleuren en

muziekstijlen uit verschillende landen samen te laten

smelten.  Luzazul  brengt  een zonovergoten mix van

Portugese  fado,  relaxte  Braziliaanse  melodieën,

spetterende  flamenco  en  Kaapverdische  tinten.

Warme,  gepassioneerde  muziek  op  groovy,

organische  beats,  die  zowel  oorspronkelijk  als

eigentijds klinkt. Luzazul weet grenzen te vervagen, te

verrassen en te imponeren. 

    ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019 | 20:15 | €18,50

Inclusief € 2,50 (pauze)drankje en ticket fee

koop hier uw kaarten



Woef, woef, woef.

Pas op, een harig monster.

Rennen Harry.

Harry rent en rent, en dan?

Waar is zijn huis gebleven?

     DONDERDAG 7 FEBRUARI 2019 | 14:00 | €7,00

Inclusief een kopje koffie of thee en wat lekkers

FILM
De wilde stad

FILM 

De Wilde Stad schetst een beeld van de stad vanuit

een  totaal  nieuw  perspectief,  dat  van  de

onopgemerkte  inwoners:  de  vele  wilde  dieren  en

planten.  Bergketens  van  glas  en  beton,  industriële

savannes,  kilometers  rioolbuizen.  Voor  een  groot

aantal  wilde  dieren,  bomen  en  planten  zijn  onze

straten,  tunnels,  waterwegen  en  gebouwen  van

baksteen  net  zo  geschikt  en  aantrekkelijk  als  een

oerbos  of  nieuwe  wildernis.  De  stad  verdringt  of

vervangt niet de natuur, het is natuur. De forenzende

patatmeeuw  en  de  vinexvos  zijn  net  zo  wild  en

bijzonder als de zeehond en de panda.

WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 | 20:15 | €7,00

FILM
De Matchmaker

FILM

Chris reist als stockfotograaf de wereld over en geniet
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Funny Talents
3x cabaret op één avond

CABARET | STAND UP COMEDY

Ben jij een echte cabaretliefhebber? Dan mag je

Funny Talents niet missen! Tijdens deze avond maak

je kennis met drie cabarettalenten en ga je een

hilarische avond tegemoet.

Met Samir Fighil, Victor Luis van Es en Manon

Kroezen

  DINSDAG 26 FEBRUARI 2019 | 15:00 | €5,00

FILM
Verschrikkelijke Ikke

(deel 3)

KINDERFILM

Verschrikkelijke Ikke 3 is de nieuwe animatiefilm van

de makers van Verschrikkelijke Ikke, Verschrikkelijke

Ikke  2,  Minions,  Huisdiergeheimen  en  Sing.  Gru,

Lucy, hun schattige dochters Margo, Edith en Agnes

en  de  Minions  zijn  terug  in  een  nieuwe  avontuur!

Balthazar Bratt, een kindster uit de jaren tachtig, heeft

een  plan om de wereld  te veroveren.  Aan Gru om

hem tegen te houden, wat bemoeilijkt  wordt als zijn

halfbroer Dru terugkeert waarvan hij het bestaan niet

afwist.
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volop  van  zijn  leven.  Wanneer  nieuwe  opdrachten

schaars blijken en de bodem van zijn bankrekening in

zicht  komt, keert  hij  noodgedwongen terug naar  de

plek  waar  hij  al  jaren  niet  meer  is  geweest:  thuis.

Marja  gelooft  haar  ogen  niet  wanneer  haar  zoon

plotseling op de stoep staat.  Een nieuwe klus biedt

zich aan: een promo voor een datingsite. Hij bedenkt

zich dat zijn single moeder wel een nieuwe relatie kan

gebruiken  en  zonder  haar  medeweten  maakt  Chris

een video. Eenmaal online blijkt het een enorme hit

en  de  berichten  van  enthousiaste  mannen stromen

binnen. Tijdens de zoektocht naar de ideale kandidaat

worden moeder en zoon geconfronteerd met zichzelf,

elkaar en gebeurtenissen uit het verleden.

koop hier uw kaarten
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