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WOENSDAG 11 MRT | 20:15 | €7,00

On the basis of sex
---- MAAK KANS OP 2 KAARTEN ----

FILMAVOND

Het is september 1956 en het nieuwe collegejaar

begint op Harvard Law School. Ruth Bader Ginsburg

begint haar studie en is een van de negen vrouwen

tussen de 500 mannelijke eerstejaars. Er zijn geen

damestoiletten, docenten negeren haar tijdens de

colleges en haar rol als echtgenote en moeder krijgt

continu meer aandacht dan haar studieprestaties.

Maar de koppige Ruth laat niet over zich heen lopen.

PRIJSVRAAG!
Maak kans op 2 kaarten voor deze film.

Het thema van internationale vrouwendag 2020 is

VRIJHEID. Al jarenlang strijden vrouwen voor

zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid.

Vrijheid van vrouwen dient niet onderhandelbaar te

zijn maar een vanzelfsprekendheid.

Wat betekent vrijheid voor jou?

Stuur uiterlijk 8 maart een foto met een korte tekst

(max 5 woorden)

naar secretariaat@cultuurhuysdekroon.nl en win twee

kaarten voor deze woensdagavondfilm. De winnaar

krijgt 9 maart bericht.

De jury zal de prijs toekennen aan de

indrukwekkendste, mooiste, origineelste of meest

bijzondere inzending. Over de uitslag en toekenning

van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. De

ingezonden foto mag door Cultuurhuys De Kroon

gepubliceerd worden. De prijs is overdraagbaar maar

niet inwisselbaar voor geld.

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 13 MRT | 20:00 | €12,00 / €10,00

Tomas Ross komt naar
Waddinxveen

LEZING

Tomas Ross, de bedenker van het genre faction,

raakte voor dit boek geïnspireerd door een van de

beroemdste coldcasezaken van Nederland, de moord

op Blonde Dolly en vertelt hier op een fascinerende

manier over in Cultuurhuys De Kroon.

Boekhandel Burger is aanwezig en Tomas Ross zal

uw aankoop in de pauze signeren.

Er is een voordeel met biebpas voor leden van de

bibliotheek en zij betalen dan 10,00 euro i.p.v. 12,50

euro. Pas meenemen!



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

aanwezige vleugelpiano. Heb je een opname van

jezelf op YouTube of een mp3, vermeld dit bij de

aanmelding. Bij ons kun je op een laagdrempelige

manier je eerste podiumervaring opdoen.

Neem je familie en vrienden mee om je aan te

moedigen!

meld je hier aan

ZATERDAG 21 MRT | 20:15 | €18,50

Inclusief (pauze) drankje

The Amazing Stroopwafels

MUZIEK

koop hier uw kaarten

Uitverkocht, aanmelden voor
wachtlijst



DONDERDAG 5 MRT | 14:00 | €7,00

Inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers

WAD, overleven op de
grens van water en land

FILMMIDDAG

In ‘'Wad, leven op de grens van water en land’ l eren

we het karakter van het Nederlandse Waddengebied

kennen door de ogen van een grijze zeehond. We

volgen het dier vanaf de geboorte tot aan zijn

zoektocht naar een partner door het Waddengebied.

Een reis door alle verschillende leefgebieden in alle

seizoenen.

ZATERDAG 7 MRT | 20:15 | €18,50

Inclusief (pauze) drankje

Arnout van den Bossche
Burn-out voor beginners

CABARET

koop hier uw kaarten

Uitverkocht, aanmelden voor
wachtlijst

VRIJDAG 27 MRT | 20:00 | €18,00 (PER TEAM)

Exclusief drankjes

Pubquiz

QUIZ

ZATERDAG 28 MRT | 20:15 | €17,50

Inclusief (pauze) drankje

Anne Neuteboom
Hit me baby one more time

*Try-out*

CABARET

Anne Neuteboom studeerde af aan de

Koningstheateracademie in 2013 en won de jury- en

Uitverkocht



ZONDAG 8 MRT | 15:00 | €15,00

Inclusief (pauze) drankje

Vera van Heeringen

MUZIEKCAFÉ

Vera is een buitengewone en veelzijdige muzikant,

die door haar tijdgenoten bewonderd wordt. In de

woorden van Tim O'Brien's: 'Ze kan alles spelen waar

snaren op zitten, geweldige nummers schrijven en ze

kan ook nog eens zingen. Je moet haar gewoon live

zien.'

Haar roots liggen in de Keltische folk en dat wordt

duidelijk in alles wat ze speelt. Bezield, intens. Haar

gitaarspel is subliem en niet te evenaren.

Ze combineert haar eigen bezielde songwriting met

de mooiste klanken op gitaar, mandoline en viool, met

virtuoze ondersteuning van haar trio.

Ja, ze is Nederlands. Maar ze woont in Wales, waar

ze ook geregeld optreedt. En de muziek die Vera van

Heeringen maakt is op en top Amerikaans. Zelden

klonk een landgenote zo authentiek. Aanbevolen,

zeker als je fan bent van Gillian Welch en Diana

Jones. Verwacht een fraaie verzameling rootsy songs,

waarvan Appalachenfolk en bluegrass de

belangrijkste ingrediënten zijn.

koop hier uw kaarten

publieksprijs van Cameretten in 2015. Ging succesvol

in première met ‘Weg’ in 2016 en nu is ze terug met

Hit me baby one more time. Hit me met die

antikraakwoningen waar je van ellende in je slof kakt

omdat je niet met je Kurt-Cobain-kater, terwijl je met

je hand je kont dicht drukt, vier nieuwe huisgenoten

wil ontmoeten op de gang. Hit me met die goedkope

kut auto’s die altijd ‘s nachts terug van een optreden

kapot gaan. Hit me met dat liefdesverdriet. Hit me met

het leven. Hit me. Hit me. Hit me. One more time.

Regie: Hanneke Braam

koop hier uw kaarten
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