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Inclusief (pauze) drankje

Ben Bedford

MUZIEKCAFÉ

De afgelopen twee decennia heeft de 36-jarige Ameri-

kaanse  zanger/componist/muzikant   Ben  Bedford

in eigen land een behoorlijke cultstatus opgebouwd.

Zo ook in het  neo-folkcircuit  in ons land. Hij  is een

geïnspireerde  en  talentvolle  verhalenverteller  pur

sang.  Op  zijn  fraaie,  nieuwe  plaat  “The  Hermit’s

Spyglass” neemt Bedford, samen met zijn metgezel

Darwin de kat, de luisteraar mee op een betoverende

reis  door  de  eindeloze  prairie.  Geen  plek  voor

ingewikkelde  gedachten.  Ben  houdt  het  dan  ook

eenvoudig met fragiele, verhalende en instrumentale

gitaarliedjes. 

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.

WOE 11 DEC | 20:15 | €7,00

The children act

FILM

Fiona Maye (Emma Thompson) is een gerespecteerd

rechter aan het Hooggerechtshof waar ze bekend

staat om haar professionele en weloverwogen

uitspraken binnen het complexe familierecht.

Wanneer haar huwelijk met Jack (Stanley Tucci) lijkt

te bezwijken onder haar toewijding voor het vak stort

Fiona zich op een ingewikkelde zaak. 



ZATERDAG 1 FEB  | 20:15 | €17,50

Inclusief (pauze) drankje

Pieter Verelst
Amai

CABARET 

Met keihard positivisme, knotsgekke sketches

en ontroerende bespiegelingen treedt de Vlaamse

komediant en acteur Pieter Verelst de wereld

tegemoet. Na het winnen van Cameretten 2016

toerde hij met zijn succesvolle debuutvoorstelling

‘Mijn broer en ik’ door Nederland en België. Zijn

voorstelling ‘Amai’ zit opnieuw vol met zijn typische

humor en muzikale vondsten. Hij zoomt in op zijn

generatie, materialisme, liefde, relaties, angst en

wandelende takken. Want amai. Het is toch allemaal

wat.

      ZATERDAG 2 NOV | 20:15  | €17,50

Inclusief (pauze) drankje

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 11 JAN | 20:15 | €16,50

Inclusief (pauze) drankje

De Kroon speelt 'The Blues'
Johnny Feel Good met Oscar

Benton.

MUZIEK

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door ons

kroonjuweel  Mos  en  Spetter.  Let  op:  minder

zitplaatsen vanwege het muziekcafé thema. 

De 3 acts :

1.  Johnny  Feel  Good:  Als  de  namen  South  Side

Blues  Revue,  Livin'  Blues,  Oscar  Benton,

Barrelhouse,  JURA,  Johnny  Laporte  Live  en  Magic

Frankie je iets zeggen dan weet je het waarschijnlijk

al. Dampende rythm en blues. Met een drive die niet

te stoppen is. De leden van Johnny Feel Good laten

nog  steeds  hun  bluesmarks  achter  in

bovengenoemde  bands  en  in  Johnny  Feel  Good.

Ontstaan  vanuit  een  vrienden-sessie  in  de

oefenruimte wordt het steeds duidelijker dat de band

zijn stempel drukt in de bluesscene. De muziek van

Johnny Feel Good voert je mee langs de randen van

ervaringen die iedereen met elkaar deelt. Songs als

'Get  me  some  juice',  'I  want  to  show  you',

'Steeltrapped  mind'  en  'Dreamride',  trekken  diepe

geulen in de barre bluesakkers. Met humor, zelfspot

en het nodige relativeren heeft elk optreden zijn eigen

dynamiek  en  is  een  avontuur  op  zich.  That's  what

makes Johnny Feel Good!

2. Oscar Benton: I am back

Bij gelegenheid is Oscar Benton de speciale gast. Met

het uitkomen van zijn nieuwe album 'I Am Back' en

'Live at Haarlem Jazz and More, 50 years on stage'-

in samenwerking met Johnny Laporte - voegt hij een

nieuw  hoofdstuk  toe  aan  zijn  lange  bluescarriere.

koop hier uw kaarten



Karlijn Langendijk, Judith
Beckedorf en Christie Lenée

MusiSHEans Guitar Tour

MUZIEK

Na het succesvolle optreden van fingerstyle-

gitarist Mart Hillen in het voorprogramma van SYA

hebben wij nu maar liefst drie gitaarvirtuozen als

internationaal collectief: Karlijn Langendijk(NL), Judith

Beckedorf (DE) en Christie Lenée (USA). Tijdens het

concert zullen de muzikanten solo spelen, in duo- en

trioformaties. De nadruk zal liggen op de virtuositeit

en veelzijdigheid van de akoestische gitaar, maar

daarnaast zullen twee van de drie dames dit soms

aanvullen met zang. 

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

Naar verwachting zal Oscar een aantal van zijn oude

stukken spelen en is er na afloop van het optreden

een signeersessie.

3. Livin' Jukebox Kuno Mooren zal onder de naam

Livin'  Jukebox vooraf, in de pauze en na afloop zijn

vinyl draaien op verzoek.

 ZATERDAG 28 MRT  | 20:15 | €17,50

Inclusief (pauze) drankje

Anne Neuteboom
Hit me baby one more time

CABARET

Neutje laat zich niet uit het veld slaan. Culturele

kaalslag, gezeur over teveel bloot op haar

Instagrampagina, antikraakwoningen waar je met

je ‘Kurt Cobain kater’ de gang op moet om naast de

theekransjes van je huisgenoten op een bouwtoilet te

poepen … “Kom maar! Hit me! One more time! Come

on baby! Hit me met die goedkope kutauto’s die altijd

’s nachts onderweg terug van een optreden kapot

gaan. Hit me met dat liefdesverdriet. Hit me met het

leven. Hit me baby one more time!”

Regie: Hanneke Braam

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten
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