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DONDERDAG 3 OKT | 14:00 | €7,00

Inclusief kopje koffie of thee met wat lekkers

Edie

FILMMIDDAG

De  tachtigjarige  Edith  Moore  (Sheila  Edie)  is  een

bittere,  eigenwijze Engelse dame.  Na de dood van

haar  dominante  man  George  en  door  de  steeds

slechter wordende relatie met haar dochter, besluit ze

haar jeugddroom na te jagen. Ze vertrekt halsoverkop

naar  de Schotse Hooglanden om daar  een berg te

beklimmen.  Onderweg  ontmoet  ze  Jonny  (Kevin

Guthrie),  een  jonge  man  die  haar  helpt  met  het

aanschaffen van de juiste uitrusting en die haar traint

om de berg te kunnen beklimmen. Ze kletsen, ruziën,

maken lol  en onthullen steeds meer over hun leven

aan elkaar.

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.

 VRIJDAG 11 OKT | 20:00 | €18,00 per team

(Een team bestaat uit max. 5 deelnemers)

Exclusief drankjes

Pub Quiz

PUBQUIZ

Na een succesvol 'proefrondje' in mei 2019 wordt de

pubquiz een vast item in de programmering van

Cultuurhuys de Kroon!

De Pubquiz is een populair spel waarbij verschillende

teams met elkaar strijden om de meeste punten, door

te antwoorden op vragen uit een breed scala aan

onderwerpen, zoals nieuws en sport,

muziekfragmenten, topografie, film en t.v. en niet te



VRIJDAG 5 OKT | 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. 

ZONDAG 6 OKT | 15:00 | €15,00

Inclusief (pauze) drankje

koop hier uw kaarten

vergeten de onvermijdelijke hersenkrakers!

De vragen worden gesteld via (grappige) quizvragen,

geluidsfragmenten en afbeeldingen. Plezier,

gezelligheid en vooral hilariteit staan in de Pubquiz

voorop, al mag er ook een vleugje rivaliteit bij. De

pubquiz is zo samengesteld dat deze geschikt is voor

iedereen.

Er kan maar 1 team de ultieme winnaar zijn, maar

natuurlijk zijn er ook prijzen voor de nummers 2 en 3

èn niet te vergeten.....de poedelprijs!

ZATERDAG 12 OKT | 14:00 - 16:00 | GRATIS

Open Podium

CABARET, KLEINKUNST, MUZIEK, STAND UP

COMEDY 

Voor  alle  zangers,  dansers,  toneelspelers,

cabaretiers, dichters of muzikanten in de dop! Droom

je ervan om op een echt podium te staan in een echte

theaterzaal?  Bij  ons  kun  je  op  een  laagdrempelige

manier je eerste podiumervaring opdoen. Neem je

familie en vrienden mee om je aan te moedigen! 

koop hier uw kaarten

Hier aanmelden



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. 

UITVERKOCHT WOENSDAG 9 OKT

EXTRA VOORSTELLING WOENSDAG 27 NOV

| 20:15 | €19,00

Inclusief (pauze) drankje

Simon and Garfunkel
Acoustic-Lustrum

MUZIEK

Op veler verzoek komen Jop Wijlacker en Dennis

Kolen als Simon & Garfunkel voor de vijfde keer in

Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen. Tijdens deze

voorstelling  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.

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 16 OKT | 20:15 | €7,00

A Star Is Born

FILMAVOND

'A Star is Born' vertelt het verhaal van Jackson Maine

(Bradley Cooper), een in verval geraakte country-

ster. Hij ontdekt het onbekende talent Ally (Lady

Gaga). De twee krijgen een liefdesverhouding en

Jack probeert Ally in de schijnwerpers te krijgen.

Wanneer dit lukt, krijgt Jack zelf moeite met het feit

dat hij steeds meer in de schaduw komt te staan.

VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 OKT | 20:15 |

€17,50

Inclusief (pauze) drankje

Sjaak Bral
Vaarwel 2019

CABARET | TRY OUT

koop hier uw kaarten



koop hier uw kaarten voor de 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!  

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 voor
vrijdag 25 oktober

UITVERKOCHT - zaterdag 26
oktober
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