NIEUWSBRIEF JUNI 2019 HIGHLIGHTS NIEUW SEIZOEN
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.

WOENSDAG 27 NOV 2019 | 20:15 | €19,00
Inclusief (pauze) drankje

!!EXTRA CONCERT!!
Simon & Garfunkel

Acoustic - Lustrum
MUZIEK

Omdat de eerste voorstelling heel snel
uitverkocht was, komt er op veler verzoek een
tweede voorstelling op woensdag 27 november.
Jop Wijlacker en Dennis Kolen komen dan als
Simon & Garfunkel opnieuw naar Cultuurhuys De
Kroon in Waddinxveen. Woensdag 27 november
halen zij hun jeugdherinneringen op met de
mooiste Simon & Garfunkel songs: van het
ingetogen Sound of Silence, Scarborough Fair en
Homeward Bound tot het gezellig meezingen met
Mrs. Robinson, The Boxer en Cecilia. De liedjes
worden ondersteund met sfeervolle beelden en
afgewisseld met spraakmakende anekdotes en
persoonlijke herinneringen.
Door de harmonieuze stemmen, sfeervolle
melodieën en diepgaande teksten ontstaat er een

WOENSDAG 13 NOV 2019 | 20:15 | €7,00

Un amour impossible
FILM

Rachel (Virginie Efira) is in het Frankrijk van de
jaren 50 werkzaam als eenvoudige typiste
wanneer ze Philippe (Niels Schneider) ontmoet.
Ze worden verliefd en krijgen een dochter,

intieme en intense sfeer. Momenten van
bezinning maar ook vrolijk meezingen! Jop en
Dennis brengen ons dichter bij Simon &
Garfunkel dan we ooit durfden te dromen…
Tijdens een spontaan akoestisch optreden,
backstage ergens in Duitsland, ontdekten ze
elkaars voorliefde voor Simon & Garfunkel. Het
applaus smaakte naar meer.

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 5 OKT 2019 | 20:15 | €18,50
Inclusief (pauze) drankje

Nabil Aoulad Ayad

Monopoly
CABARET

‘En weer een toptalent uit Brabant’. Zo luidt de titel
van de lovende recensie die Nabil ontving voor zijn
tweede avondvullende voorstelling ‘Monopoly’. Geld.
We kunnen niet meer zonder. Maar maakt geld ons
gelukkig, gemeen, gemakzuchtig of gewoon gek?
Maak kennis met Nabil. Deze talentvolle en
veelzijdige theatermaker komt in zijn tweede
programma tot de kern. In zijn eigen Monopoly van
pianospel, stand-up, zang en typetjes vertelt hij een
prachtig verhaal waarin zijn zwakte uiteindelijk zijn
kracht is geworden.

koop hier uw kaarten

Chantal (Jehnny Beth). Philippe weigert onder
druk van zijn familie beneden zijn stand te
trouwen,waardoor Rachel hun dochter alleen
moet opvoeden. Jarenlang strijdt ze ervoor om
Chantal door Philippe erkend te krijgen. Wanneer
hij eindelijk toegeeft, besluit hij tegelijkertijd om
zich zijn vaderrol meer toe te eigenen – met voor
alle betrokkenen ingrijpende gevolgen.

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 23 NOVEMBER | 20:15 | €19,00
Inclusief (pauze) drankje

Tim Krause - Mentalist

Mindgames

MUZIEK, MAGIE EN MYSTERIE
Je houdt je adem in.
Je ogen worden groter.
Je vergeet alles om je heen.
Je zit gevangen in het moment.
Je kan het niet geloven.
Je bent opgetogen.
Een magisch moment.
Je zal het je hele leven
blijven herinneren.
Ervaar ‘MINDGAMES’ in het theater: de nieuwe
sensatie op het gebied van gedachten lezen

koop hier uw kaarten

VRIJDAG 1 NOV 2019 | 20:00 | €12,50, MET
BIEBPAS €2,50 KORTING

Sonja Barend

ZONDAG 5 APRIL 2020 | 15:00 | €15,00
LET OP IN DE BROCHURE STAAT 7 APRIL
VERMELD, DE JUISTE DATUM IS 5 APRIL
Inclusief (pauze) drankje

INTERVIEW

Eugene Ruffolo

geeft een interview

Ten Good Sermons
De bibliotheek en Boekhandel Burger hebben Sonja
Barend uitgenodigd om te vertellen over haar leven
als televisiepresentatrice. Sonja werd ook wel de
Koningin van de Talkshow genoemd. Beroemd werd
zij ook met haar slotzin “Voor straks lekker slapen en
morgen gezond weer op”. Sonja wordt geïnterviewd
door Brigitte Leferink, van Brigitte Leferink Schrijven,
Spreken en Meer. Boekhandel Burger is aanwezig en
Sonja Barend zal uw aankoop in de pauze signeren.

MUZIEKCAFÉ
In april 2018 was Eugene in De Kroon met zijn
Italiaanse project 'Canto per Mangiare', wat naast zijn
eerste Italiaanstalige cd, ook een kookboek
bevatte. In april 2020 start hij in Waddinxveen zijn
Europese toer met hierbij een nieuwe cd in zijn
bagage. Inmiddels heeft hij 8 platen gemaakt met zijn
herkenbare stem en prachtige gitaarspel.

koop hier uw kaarten

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.
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