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ZATERDAG 28 SEPT | 20:15 | €15,00

Inclusief (pauze) drankje

The Jigantics
Folkavond

MUZIEK

Vier gedreven muzikanten vormen de band ‘The 
Jigantics’. Eerder speelden zij al tijdens een 
uitverkocht zondagmiddag muziekcafé en nu 
treden ze opnieuw op in De Kroon!  Een 
veelzijdige Engelse band met een aanstekelijke 
mix van folk, rock, cajun en americana. Ze 
stappen moeiteloos over van stevige folkrock 
naar prachtige ballads en van voetstampers naar 
tranentrekkers. Instrumentale hoogstandjes 
wisselen af met harmony singing. The Jigantics is 
een band met een geweldige live-reputatie.

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.

DON 5 DEC | 14:00 | €7,00

Inclusief kopje koffie of thee met wat lekkers

Vice

FILM



ZATERDAG 16 NOV | 20:15 | €18,50

Inclusief (pauze) drankje

Marjolijn van Kooten
Ongestoord

CABARET | TRY OUT

Het psychiatrisch cabaret van Marjolijn van 
Kooten wordt ongelofelijk goed ontvangen. 
Tussen de lachbuien door voelt haar publiek zich 
getroost en verbonden door haar relativerende 
humor en ontroerende liedteksten. 

Na het succes van de theatervoorstellingen 
‘Geen paniek’ en ‘Ik zie de bui al hangen’ is er nu 
‘Ongestoord’, alweer boordevol zwarte humor. 

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten

Vice’ volgt het waargebeurde verhaal van Dick 
Cheney, één van de belangrijkste 
vicepresidenten in de geschiedenis van de 
Verenigde Staten. Hij was vice-president van 
George W. Bush, en gaf het land en de wereld 
opnieuw vorm. Veranderingen die nu nog steeds 
merkbaar zijn.

VRIJDAG 14 FEB | 20:15 | €17,50

Inclusief (pauze) drankje

Valentijnspecial!
Botman & Van Vleuten

'Love Letters'

MUZIEK

Concert over de liefde en liefdesbrieven op Valentijns-

avond. Worden er nog liefdesbrieven geschreven? Of 

‘appen’ en ‘swipen’ we alleen nog maar? In hun 

nieuwe programma ‘Love Letters’ zoeken singer-

songwriters Botman & Van Vleuten het antwoord op 

deze vraag en brengen een ode aan de liefde. Rode 

draad is hun meeslepende tweestemmige zang met 

gitaar, waarmee de pieken en dalen van de liefde 

worden bezongen. Via songs, verhalen, anekdotes en 

beroemde liefdesbrieven laten ze de liefde stralen – in 

al haar grootsheid, maar ook haar grilligheid. 

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten



      VRIJDAG 13 MRT | 20:00  | €12,50, MET 

BIEBPAS €2,50 KORTING

Tomas Ross
Aan de top op het gebied 

van faction

LEZING

Tomas Ross, de bedenker van het genre faction, 
raakte voor dit boek geïnspireerd door een van 
de beroemdste coldcase zaken van Nederland, 
de moord op Blonde Dolly en vertelt hierover in 
Cultuurhuys De Kroon. Tijdens de pauze zal 
Tomas Ross uw aankopen signeren.

koop hier uw kaarten

 ZONDAG 15 DEC  | 15:00 | €15,00

Inclusief (pauze) drankje

Rachel Croft
'House Awake'

MUZIEKCAFÉ

Muzikant en songwriter Rachel (York) heeft een 
complexe en rijke stem, gecombineerd met 
prachtig fingerpicked gitaarspel. Zij speelt 
alternatieve folkmuziek geïnspireerd op Keltische 
melodieën. Met haar engelachtige stembereik en 
haar prachtige teksten is zij in staat om het 
publiek volledig te boeien. Zij viel op toen zij het 
prachtige ‘Song for Ireland’ vertolkte, waarbij je 
haar stem automatisch met  die van Mary Black 
moest vergelijken. Een van haar helden, maar zij 
is tevens beïnvloed door o.a. Eva Cassidy en 
Joni Mitchel. 

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
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