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DONDERDAG 4 APRIL 2019 | 14:00 | €7,00

Inclusief een kopje koffie of thee en wat lekkers

The Leisure Seeker

FILM

Ella en John, beiden ernstig ziek, ontvluchten de

benauwende bemoeienis van hun dokters en
volwassen kinderen. In hun oude camper, The
Leisure Seeker, maken ze een tocht vol
verrassingen van Boston naar Florida. Onderweg
vinden ze hun liefde voor het leven en voor

elkaar terug.

ZATERDAG 6 APRIL 2019 | 20:15 | €19,00

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

BeApple
The Beatles with a twist

FILM

De mannen van BeApple mogen zich met recht

rekenen tot de betere Beatles vertolkers van dit
moment. Met een direct herkenbaar geluid,
gedragen door aanstekelijke meerstemmige
vocalen en een groot gevoel voor details, hebben
ze al een groot publiek weten te vergaren.

BeApple heeft inmiddels bewezen een heel eigen
plek in het Beatles tribute circuit in te nemen. 

koop hier uw kaarten

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 20 APRIL 2019 | 20:15 | €16,00

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

Ardjoena Soerjadi

MUZIEK

Pianorecital door de geweldige pianist Ardjoena
Soerjadi.Ooit opgeleid door Daniël Wayenberg en
Michael Davidson is hij uitgegroeid tot een
professioneel en zeer veelzijdig
musicus. Ardjoena Petrus Soerjadi ,op 23

augustus 1972 geboren in Rotterdam, verbaast
het publiek voor het eerst wanneer hij als elfjarige
optreedt op het slotconcert van de
pianodriedaagse in de Doelen te Rotterdam. Kort
daarna is hij prijswinnaar op het Prinses Christina
Concours (voormalig Edith Stein Concours).

Als pianist geeft Ardjoena Soerjadi concerten in

Nederland, België, Frankrijk en Italië.
Kom naar ons theater en geniet van een
romantisch concert waarin je diverse
meesterwerken zult horen.

    ZONDAG 28 APRIL 2019 | 15:00 | €15,00

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

koop hier uw kaarten



      WOENSDAG 10 APRIL 2019 | 20:15  | €7,00

Book Club

FILM

Diane  (Diane  Keaton)  is  een  weduwe.  Vivian
(Jane Fonda) geniet van haar leven als eeuwige
vrijgezel. Sharon (Candice Bergen) verwerkt nog
steeds haar scheiding van jaren geleden. En het

huwelijk van Carol (Mary Steenburgen) zit in een
sleur. Het leven van de vier hartsvriendinnen zal
nooit meer hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of
Grey  in  hun  boekenclub  lezen.  Door  het
aanwakkeren van een oude vlam of door nieuwe

romances  inspireren  ze  elkaar  aan  een  nieuw
hoofdstuk van hun leven te beginnen.

    ZATERDAG 13 APRIL 2019 | 20:15 | € 16,00

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

Sam Kelly and the Three
Lost Boys

MUZIEK

Sam  is  na  zijn  eerdere  succesvolle
zondagmiddag optreden terug met een complete

band.  Naast  Sam op gitaar,  komen  ook  Jamie
Francies op banjo, Richie Buckley op trekzak en
Ciaran  Allgar  op  viool  mee.  Een  heerlijke
folkavond die we jullie zeker willen aanbevelen.
Sam Kelly is het wonderkind van de Britse folk. In
2012 kon er in de UK en ver daar buiten voor het

eerst  kennis  met hem worden gemaakt.  Als  18
jarige stond hij  in de finale  van de Britains Got
Talent.  Dit  was  toch  niet  helemaal  zijn  soort
muziek. Geïnspireerd door zijn opa koos hij voor
de,  misschien  minder  commerciële,  folkmuziek

waar zijn hart  lag.  Hij  speelde  overal,  in  kleine
pubs, maar ook op grote festivals. Won inmiddels
vele  awards  en  verzamelde  een  aantal  goede
muzikanten om zich heen in de Lost Boys. Hun
laatste  album  "Pretty  Peggy"  werd  meteen

bedolven  onder  superlatieven.  Met  hun
bedwelmende mix van jeugdige uitbundigheid en
instrumentale  virtuositeit,  blazen  zij  de  Engelse
traditionele  muziek  nieuw  leven  in.  Perfecte

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten

The Weepers

MUZIEKCAFÉ

Wat nou vernieuwend? Wat nou eigentijds? Drie
mannen, drie akkoorden, drie instrumenten en

een koffer vol goeie songs. De omstandigheden
bepalen welke: Country zonder Stetson, Blues
met een traan of Rock & Roll. In september 2017
waren zij samen met De Régahs de muzikale
opener van het theaterseizoen. Nu zullen zij

daverend het theaterseizoen van Cultuurhuys De
Kroon afsluiten! 

 DINSDAG 30 APRIL 2019 | 15:00  | € 5,00 

Monkey

KINDERFILM 6+

Op een dag vindt  Frank een  klein aapje in  zijn
achtertuin. Monky is haar naam en haar komst is
het  begin  van  een  grappig  en  spectaculair
avontuur voor Frank en de rest van zijn familie.
Maar  zij  zijn er  al  snel  achter  dat  Monky  geen

gewoon aapje is en het was geen toeval dat zij in
hun  achtertuin  rondslingerde.  Wie  is  Monky?
Waar  komt  ze  vandaan?Kunnen  zij  haar
verborgen  houden  voor  de  rest  van  het  dorp?
Een spannende reis leidt de familie van Zweden

naar  de  tropische  jungle  van  Thailand  om
antwoorden te vinden op alle vragen die Monky
heeft opgeroepen.

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten



vocale  harmonie,  zwevende  melodieën  en
opzwepende  ritmes.  Kortom  een  heerlijke  folk
avond voor de liefhebbers.

Ticketmatic App

Ticketmatic levert ook een APP voor op de mobiel

waarin u uw kaartjes electronisch bewaard.

Voor meer informatie zie onze website.

koop hier uw kaarten
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