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Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys
De Kroon Facebook pagina. Als u continu op de
hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.
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We zijn ook op Instagram

te vinden.

ZATERDAG 14 MRT | 14:00 | GRATIS

Open Podium
CABARET, KLEINKUNST, MUZIEK, STAND-UP
COMEDY, OPEN PODIUM
Voor alle zangers, dansers, toneelspelers,
cabaretiers, dichters of muzikanten in de dop!
Heb je een beetje of juist helemaal geen ervaring met
optreden? Droom je ervan om op een echt podium in
een echte theaterzaal te staan? Een podium met licht,
geluid, microfoons en aansluitmogelijkheden voor
instrumenten? Je kunt ook gebruik maken van de

WOENSDAG 12 FEB | 20:15 | €7,00

aanwezige vleugelpiano. Heb je een opname van
jezelf op YouTube of een mp3, vermeld dit bij de

POMS

aanmelding. Bij ons kun je op een laagdrempelige
manier je eerste podiumervaring opdoen.
Neem je familie en vrienden mee om je aan te

FILMAVOND

moedigen!

meld je hier aan

Sun Spings is meer dan een bejaardengemeenschap,
het is een luxe resort waar de straten omringd zijn
door palmbomen, de lucht altijd blauw is en een privéambulance een aantal keer per dag langskomt.
Bewoonster Martha (Diane Keaton) verveelt zich
stierlijk in het prachtige senioren paradijs en besluit
om daar verandering in te brengen door een
cheerleading club op te richten voor vrouwen boven
de 60.

koop hier uw kaarten

ZATERDAG 1 FEB | 20:15 | €17,50
Inclusief (pauze) drankje

Pieter Verelst

Amai

CABARET
WINNAAR CAMERETTEN 2016! De jury van
Cameretten schreef over 'Mijn broer en ik': "Pieter
vertelt geen verhalen, hij beeldt ze uit. Hij zit lekker in
zijn energie en maakt goed gebruik van zijn atletische
lichaam. Soms blaast hij zichzelf op, soms maakt hij
zich juist heel klein. Dat geeft zijn voorstelling een
prettige dynamiek, die naadloos aansluit op de grillige
inhoud.”

VRIJDAG 14 FEB | 20:15 | €17,50

Met keihard positivisme, knotsgekke sketches en
ontroerende bespiegelingen treedt de Vlaamse
comedian en acteur Pieter Verelst de wereld
tegemoet. Zijn voorstelling ‘Amai’ zit opnieuw vol met
zijn typische humor en muzikale vondsten. Hij zoomt

Inclusief (pauze) drankje

VALENTIJNSPECIAL

Botman & Van Vleuten

Love Letters

in op zijn generatie, materialisme, liefde, relaties,
angst en wandelende takken. Want amai. Het is toch
allemaal wat.

MUZIEK
Het duo Botman & Van Vleuten wordt gevormd door
zangeres Helen Botman (o.a. La Luna, Vleugelvrouw)

koop hier uw kaarten

en zanger-gitarist Peter van Vleuten. De muziek die
zij brengen is een mix van eigen songs en bekende
klassiekers van o.a. Leonard Cohen, Johnny Cash,
Gram Parsons en Emmylou Harris. Een vertel concert
om van te houden! Concert over de liefde en
liefdesbrieven op Valentijnsavond. 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

DONDERDAG 6 FEB | 14:00 | €7,00
Inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers

Can you ever forgive me?
FILMMIDDAG
'Can You Ever Forgive Me?' is gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van de succesvolle biograaf
Lee Israel (Melissa McCarthy).
Zij verdiende begin jaren 70 en 80 haar geld door

profielen te schrijven over Katharine Hepburn,
Tallulah Bankhead, Estee Lauder en journalist
Dorothy Kilgallen.
Als Lee uit de smaak valt en ze haar boeken niet
langer gepubliceerd krijgt, gebruikt ze haar
schrijftalent om anderen te misleiden, opgehitst door
haar loyale vriend Jack (Richard E. Grant).

koop hier uw kaarten

Uitverkocht, aanmelden voor
wachtlijst

VRIJDAG 21 FEB | 20:15 | €24,Inclusief (pauze) drankje

Joris Linssen & Caramba

RAAK!

CABARET | MUZIEK

ZONDAG 9 FEB | 15:00 | €17,50
Inclusief (pauze) drankje

Laat je verrassen door het enthousiasme van
zanger/tv-presentator Joris Linssen en zijn muzikale

Rafael Fraga Quartet

Trova Caminhada
MUZIEKCAFÉ
Rafael werd geboren in Lissabon en woonde het
grootste deel van zijn jeugd op de Azoren (Portugal).
Hij begon op 13-jarige leeftijd gitaar te spelen, toen
zijn vader hem wat akkoorden leerde. Na het
afronden van een Bachelor in Biologie wijdde hij zich
volledig aan muziek en schrijven. Hij studeerde jazz
gitaar voor een korte periode en volgde daarna
studies in klassieke compositie. Hij behaalde een
Bachelorsdiploma aan de Escola Superior de Música
de Lisboa in 2008 en een Mastersdiploma aan het
Conservatorium van Amsterdam in 2010.
Zijn belangrijkste muzikale invloeden zijn Bossanova,
Portugese volksmuziek, Jazz en hedendaagse
klassieke muziek – een eclectische mix, wat
weerspiegeld wordt in zijn eigen muziek.
Rafael heeft als gitarist, componist of orkestrator aan
veel projecten gewerkt, in samenwerking met een
aantal van de belangrijkste Portugese en
Nederlandse artiesten, zoals Carlos do Carmo, Ana
Moura of het Nederlands Blazers Ensemble. In 2011
begint hij consistent op te treden als leadzanger of
solo-instrumentalist, waarbij hij de Portugese gitaar

vrienden. Al meer dan tien jaar zetten ze elke
theaterzaal op de kop. Raken en geraakt worden,
daar draait alles om. En dat doen deze topmuzikanten
vol overgave met hun opzwepende liedjes, prachtige
ballades,

ontroerende

levensverhalen,

gevoelige

teksten
en
loepzuivere
samenzang.
Een
theaterconcert vol interactie, energie en ontroering.
Recht in het hart: RAAK!

promoot. In 2014 bracht hij 'Mysteries of the
Portuguese Guitar” uit (Silvox Records).
Het Rafael Fraga Quartet werd opgericht in 2015, met
als hoofddoel origineel werk van Rafael te spelen, wat
in juli 2017 resulteerde in de opname van het album
''Trova Caminhada”

koop hier uw kaarten
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