
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019 
HIGHLIGHTS NIEUW SEIZOEN

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.

ZAT7ERDAG 7 MRT | 20:15 | €18,50

Inclusief (pauze) drankje

Arnout van den Bossche
Burn-out voor beginners



VRIJDAG 25 en ZATERDAG 26 OKT | 20:15 | 

€17,50

Inclusief (pauze) drankje

Sjaak Bral
Vaarwel 2019

CABARET | TRY OUT

Waar tijd haar greep verloren heeft, weet niemand 

meer hoe laat men leeft. Gelukkig is daar: Sjaak Bral. 

Duider van het jaar. Al 23 jaar. Deze humorist heeft 

ons al die jaren geholpen om het oude af te sluiten, 

zodat we het nieuwe kunnen omarmen. En dat blijft hij 

doen ‘totdat ik met gestrekte oorlellen lig.’ Vandaar: 

Vaarwel 2019! 

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten voor 
vrijdag 25 oktober

LAATSTE KAARTEN voor 
zaterdag 26 oktober

CABARET

Voor zijn show ‘Burn-out voor Beginners’ haalt Arnout 

inspiratie uit zijn vorige leven als ingenieur voor grote 

bedrijven. Nodeloos lange mailconversaties terwijl je 

collega gewoon naast je zit en het haantjesgedrag 

van de managers... Arnout zag hoe werknemers zich 

door deze schijnbaar kleine elementen knettergek 

lieten maken. Als je denkt dat jij het slecht getroffen 

hebt op je werk, kom dan zeker kijken!

ZONDAG 17 NOV | 15:00 | €17,50

Inclusief (pauze) drankje

Yorick van Norden
Jester

MUZIEKCAFÉ

Weinig albums van vaderlandse bodem werden het 

afgelopen jaar zo goed ontvangen als Yorick van 

Norden's ‘The Jester’. Zo repte OOR over ‘de 

perfecte popplaat, een muzikaal hart-en-ziel 

meesterwerk,’ noemde de Volkskrant het album

‘zo aanstekelijk dat je de nieuwe Paul McCartney er 

gerust even voor laat liggen.’ In december 2018 

volgde de ultieme beloning met een Edison-nominatie 

in de categorie ‘alternative'.

koop hier uw kaarten



      DONDERDAG 7 NOV | 14:00  | €7,00

Inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers

The old man and the gun

FILM

De charmante Forrest Tucker (Robert Redford), een 

van de meest succesvolle bankovervallers van de 20e 

eeuw, gaat door het levenals een gentleman met bij-

horende luxe en weelde. Alles lijkt compleet op het 

moment dat hij de vrouw van zijn leven ontmoet. Maar 

wanneer de jonge detective John Hunt (Casey 

Affleck) zijn zinnen op hem zet ontstaat er een kat en 

muis spel waarbij zelfs Hunt de charme van Forrest 

moeilijk kan weerstaan.

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

 ZATERDAG 11 APRIL  | 20:15 | €18,50

Inclusief (pauze) drankje

Let's Be Gypsies
'Live like a Gypsy'

MUZIEK

Gypsy Jazz – Zingend en Swingend! Let's Be Gypsies 

is een toegankelijke (gypsy)jazzband met eigen werk, 

bekende popcovers en een goed gevoel voor stijl! 

Denk aan Peaky Blinders, gehuld in strakke pakken. 

Let's Be Gypsies komt met Lindy Hop dansers en een 

spetterende show! "Een instant Hot Club-gevoel", dat 

is wat Let's Be Gypsies weet te geven! Het kwartet 

brengt het genre opnieuw tot leven door veel 

instrumentale arrangementen met vocalen in te 

vullen.

koop hier uw kaarten

koop hier uw kaarten
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