NIEUWSBRIEF MAART 2019
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 2 MAART 2019 | 20:15 | €19,00
Inclusief € 2,50 (pauze)drankje en ticket fee

Vincent Bijlo

Ik hoor alles
CABARET
Je zou er nog doof van worden zeg. Van al die
bladblazers, motormaaiers, straatracers, ADHDkinderen, mooiweerdoehetzelvers, traumahelikopters,
snelwegen... En wat dacht je van al die mensen, die
verongelijkt hun gelijk uitschreeuwen.
Bijlo hoort het allemaal en hij verlangt niet naar stilte.
Hij luistert scherp, dat geeft hem een unieke kijk op

ZATERDAG 23 MAART 2019 | 20:15 | €19,00
Inclusief € 2,50 (pauze)drankje en ticket fee

de wereld. Die kijk hoort u in ‘Ik Hoor Alles’.

Kiki Schippers

Waar

koop hier uw kaarten

CABARET, KLEINKUNST
Ze

won

overtuigend

de

Publieks-

en

de

Persoonlijkheidsprijs bij Cameretten, NRC zag een
'Intrigerend talent, verrassend en veelzijdig' en De
Telegraaf vond Wie Kijkt? een ‘veelbelovend debuut’.
Tweemaal werd een lied uit haar debuutvoorstelling
‘Wie Kijkt?’ genomineerd voor de Annie M.G.
Schmidtprijs voor het beste theaterlied van het
seizoen, waarvan één nominatie verzilverd werd,
en in haar vlijmscherpe wekelijkse actuele bijdrages
in de media is ze nietsontziend. 'Liedjes schrijven en
zingen, dát kun je aan Schippers overlaten'

koop hier uw kaarten

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

Une saison en France
FILMAVOND
Abbas, een alleenstaande vader en leraar Frans, is
uit het oorlogsgebied van de Centraal Afrikaanse
Republiek gevlucht met zijn zoon, dochter en zijn
broer Etienne. Terwijl de weduwnaar rouwt om zijn
omgekomen vrouw, werkt hij aan een nieuw leven in
Frankrijk. Met de beste intenties verkoopt hij fruit
tegen

een

mager

loon,

verschijnt

hij

bij

overheidsafspraken, werkt hij aan een relatie met zijn
Franse vriendin en zorgt hij voor zijn kinderen. Voor
hen houdt hij zich sterk, maar telkens opnieuw komt
het trauma van de oorlog naar boven en ondanks

ZONDAG 24 MAART 2019 | 15:00 | €15,00

alles wordt hij door de Franse overheid beschouwd
als tweederangsburger die moet uitgezet worden.
Tsjaads filmmaker Mahamat-Selah Haroun woont zelf
al dertig jaar in Frankrijk, maar dit is de eerste
speelfilm die hij daar situeert. Hij schetst daarin een
melancholisch beeld van hoe illegale immigranten

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

Dennis Kolen

Officiële CD/Vinyl
presentatie Faithful Days

Frankrijk ervaren. Haroun laat zien hoe alle hoop
wegebt uit Abbas’ leven en hoe het tot hem doordringt
dat hij en zijn kinderen nergens meer welkom zijn.
Ebouaney weet de man in die neerwaartse spiraal
perfect te belichamen. Zeer intense film, super
actueel thema, zonder veel poeha verfilmd.

MUZIEKCAFÉ
Dennis Kolen is bij ons in Waddinxveen bepaald geen
onbekende, als helft van het duo met Jop Wijlacker
speelde hij bij De Kroon al een viertal keer de
uitverkochte tribute “ Acoustic Simon & Garfunkel”.

koop hier uw kaarten

Ook

gaf

hij

vorig

jaar

al

een

uitverkocht

zondagmiddag optreden en dat was voor hem ook
aanleiding om zijn CD presentatie in vertrouwde
omgeving te doen. Het is voor ons uniek om voor het
eerst een officiële cd presentatie in Cultuurhuys De
Kroon te laten plaatsvinden. Bij de presentatie speelt
Dennis zelf op gitaar/piano en zingt, hiernaast doen
Merijn Eugelink op piano en Bas Nuiver op bas mee.
Uiteraard is er voldoende gelegenheid om de CD of
Vinyl LP van "Faithful Days" te kopen en te laten
signeren.

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 16 MAART 2019 | 14:00 | GRATIS

Open podium
CABARET, KLEINKUNST, MUZIEK,STAND-UP
COMEDY
Ben je een zanger, danser, toneelspeler, cabaretier,
dichter of muzikant in de dop? Heb je een beetje- of
juist helemaal geen ervaring met optreden? Droom je
ervan om op een echt podium in een echte
theaterzaal te staan? Een podium met licht, geluid,
microfoons
en
aansluitmogelijkheden
voor
instrumenten? Je kan ook gebruik maken van de
aanwezige vleugelpiano. Heb je een opname van
jezelf op YouTube of een mp3, vermeld dit bij de

VRIJDAG 29 MAART 2019 | 20:00 | €15,00
/ €12,50*
* €2,50 Korting met biebpas

aanmelding. Bij ons kun je op een laagdrempelige
manier je eerste podiumervaring opdoen. Uiteraard
zijn familie en vrienden van harte welkom om je aan
te moedigen! Deelname is gratis.

Charles Groenhuijsen

Optimisten hebben de hele
wereld

Meld je aan via info@cultuurhuysdekroon.nl

LEZING
Tijdens de lezing gaat Charles Groenhuijsen in op
onzekerheid en angst over de toekomst in Nederland.
In zijn programma probeert hij wat tegenwicht te
bieden en met toehoorders in discussie te gaan.
Laten we wat positiever denken. Optimisme en geluk
overkomen ons niet. Het is een keuze voor negatief of
positief denken.
Georganiseerd door:

koop hier uw kaarten

Ticketmatic App
Ticketmatic levert ook een APP voor op de mobiel
waarin u uw kaartjes electronisch bewaard.
Voor meer informatie zie onze website.

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 © 2019 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

