
NIEUWSBRIEF MEI - JUNI 2019

DONDERDAG 2 MEI 2019 | 14:00 | €7,00

Inclusief een kopje koffie of thee en wat lekkers

Darkest Hour

FILM THEMA: 2e WERELD OORLOG

Slechts een paar dagen nadat hij premier van het 

Verenigd Koninkrijk is geworden, moet Winston 

Churchill (Gary Oldman) meteen één van zijn 

zwaarste beproevingen doorstaan.

Hij moet kiezen of hij met Nazi Duitsland over een 

vredesverdrag wil onderhandelen, of dat hij voor de 

idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten.

Terwijl de niet te stoppen Nazi-troepen West-Europa 

binnenvallen en de dreiging van een invasie voelbaar 

is, heeft Churchill te maken met een onvoorbereid 

volk en een sceptische koning. En dan is ook nog zijn 

eigen politieke partij tegen hem aan het 

samenspannen.

Churchill moet zijn moeilijkste dieptepunt overwinnen 

en een natie achter zich zien te krijgen in een poging 

de wereldgeschiedenis te veranderen.

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.

VRIJDAG 7 JUNI 2019 | 20:00 | €12,50

Met je biebpas krijg je €2,50 korting op de 

toegangsprijs

Simone van der Vlugt
Wij zijn de Bickers

LEZING



WOENSDAG 8 MEI 2019 | 20:15 | €7,00

BeApple
The Guernsey Literary 

Society

FILM THEMA: 2e WERELD OORLOG

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog ontvangt 

de jonge charismatische schrijfster Juliet (Lily James) 

een brief van een lid van een mysterieuze boekenclub 

die in de oorlog op het eiland Guernsey werd 

opgericht. Haar nieuwsgierigheid is gewekt en Juliet 

besluit naar het eiland af te reizen. Daar ontmoet ze 

de heerlijk excentrieke leden van de Guernsey 

Literary and Potatoe Peel Pie Society, inclusief 

Dawsey (Michiel Huisman), de ruige en intrigerende 

boer die haar de brief stuurde. Terwijl de geheimen 

van hun oorlogstijd zich ontvouwen, veranderen 

Juliet’s groeiende liefde voor het eiland, de 

boekenclub en haar genegenheid voor Dawsey haar 

leven voorgoed.

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten

Lezing van Simone van der Vlugt in Cultuurhuys De 

Kroon.

Een van Nederlands grootste schrijfsters Simone van 

der Vlugt laat ons na haar vele thrillers, historische 

romans en jeugdboeken kennismaken met haar 

eerste non-fictie boek "Wij zijn de Bickers”. Hierin 

wordt het meeslepende verhaal van de Amsterdamse 

regentenfamilie Bicker vertelt. Zowel de familie als de 

stad Amsterdam heeft in de Gouden Eeuw een 

belangrijke stempel op de geschiedenis gedrukt. Het 

wordt een avond vol historie en spanning, waarin een 

levendig beeld wordt geschetst van deze familie in die 

tijd, zoals alleen Simone van der Vlugt dat kan.

Ze ontving diverse prijzen, waaronder de NS 

publieksprijs, en haar werk is wereldwijd vertaald. Van 

haar boeken zijn in Nederland ruim 2,5 miljoen 

exemplaren verkocht.

De avond wordt georganiseerd door de Bibliotheek, in 

samenwerking met Boekhandel Burger.

   WOENSDAG 26 JUNI 2019 | 19:30 | GRATIS

koop hier uw kaarten



      VRIJDAG 10 MEI 2019 | 20:00  | €18,00 per 

deelnemende groep van max 5 personen

Pub Quiz

Er worden meerdere rondes gespeeld met 

verschillende thema’s. Denk hierbij aan muziek, 

parate kennis, food, poëzie, topografie en nog veel 

meer!

Een Pub Quiz is een uit Engeland overgewaaid 

fenomeen dat al lang niet meer alleen in pubs 

gespeeld wordt. De pub quiz is een populair spel 

waarbij verschillende teams met elkaar strijden om de 

meeste punten. Punten verkrijg je door te antwoorden 

op vragen uit een breed scala aan onderwerpen, 

zoals algemene kennis, sport, muziek, bekendheden 

en televisie. De vragen worden gesteld via (grappige) 

quizvragen, geluidsfragmenten en afbeeldingen. 

Plezier, gezelligheid en vooral hilariteit staan in de 

Pub quiz voorop, al mag er ook een vleugje rivaliteit 

bij. De pub quiz is zo samengesteld dat deze geschikt 

is voor iedereen. Met je team strijd je om de “eeuwige 

roem” en een leuke verrassing.

Let op:

• De ticketprijs is exclusief drankjes

• De ticketprijs is per groep met maximaal 5 

personen.

koop hier uw kaarten

Summertime Concert

MUZIEK

De cursisten van Vonk trakteren de luisteraar op 

coole en zwoele zomerse klanken. Wie krijgt dan 

geen zin in de zomer?

Het nieuwe 
theaterprogramma is 

bekend!

Met de nodige trots presenteren wij ons inmiddels 

vijfde (theater)programma.

De brochure wordt woensdag 1 mei verspreid samen 

met het Hart van Holland en is vanaf 

woensdagochtend ook verkrijgbaar aan de balie in het 

Cultuurhuys.

Ook komend seizoen kunnen jullie weer genieten van 

muziek, cabaret en films.



Ticketmatic App

Ticketmatic levert ook een APP voor op de mobiel 

waarin u uw kaartjes electronisch bewaard.

Voor meer informatie zie onze website.

Alvast veel plezier toegewenst bij het kiezen van de 

voorstellingen.

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


