NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019
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.

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

ZATERDAG 2 NOV | 20:15 | €17,50
Inclusief (pauze) drankje

Karlijn Langendijk, Judith
Beckedorf
en Christie Lenée

MusiSHEans Guitar Tour
MUZIEK
Na het succesvolle optreden van fingerstylegitarist 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

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

concert zullen de muzikanten solo spelen, in duo- en
trio-formaties. 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.

koop hier uw kaarten

ZONDAG 17 NOV | 15:00 | €17,50
Inclusief (pauze) drankje

Yorick van Norden met band

'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
DONDERDAG 7 NOV | 14:00 | €7
Inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers

The Old Man & The Gun

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'.

FILMMIDDAG
De charmante Forrest Tucker (Robert Redford), een
van de meest succesvolle bankovervallers van de 20e
eeuw, gaat door het leven als een gentleman met bijhorende 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

koop hier uw kaarten

Affleck) zijn zinnen op hem zet ontstaat er een kat en
muis spel waarbij zelfs Hunt de charme van Forrest
moeilijk kan weerstaan.

koop hier uw kaarten

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

Timon 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.

ZATERDAG 9 NOV | 20:15 | €17,50
Inclusief (pauze) drankje

Maurits Fondse en band

Ervaar ‘MINDGAMES’ in het theater: de nieuwe
sensatie op het gebied van gedachten lezen

koop hier uw kaarten

A Life in Songs The Story
Of Billy Joël
MUZIEK
Maurits Fondse bezingt het turbulente leven van
pianist en zanger Billy Joël. Aan de hand van zijn
beroemde songs (en onbekendere parels) vertelt
Fondse het levensverhaal van de straatjongen,
geboren in The Bronx, opgegroeid op Long Island
(‘Downeaster Alexea’), die een enorme haat-liefde
verhouding had met de muziekindustrie (‘The
Entertainer’).

koop hier uw kaarten

WOENSDAG 27 NOV | 15:00 | €1,00

Sinterklaas komt
KINDERVOORSTELLING
Sinterklaas is weer in het land: als we voor hem
zingen dan vult hij vast onze schoen!

WOENSDAG 13 NOV | 20:15 | €7

Un Amour Impossible

koop hier uw kaarten

FILMAVOND
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, 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

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

Ticketmatic App
Ticketmatic levert ook een APP voor op de mobiel
waarin u uw kaartjes electronisch bewaard.
Voor meer informatie zie onze website.

Simon & Garfunkel

Acoustic-Lustrum
MUZIEK
Op veler verzoek komen Jop Wijlacker en Dennis
Kolen als Simon & Garfunkel nog een keer in
Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen. Zij halen 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.

UITVERKOCHT
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