NIEUWSBRIEF MEI 2020
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

Voor meer informatie bekijk de betreffende
websites: Cultuurhuys De Kroon - de Bibliotheek
De Groene Venen - Stichting VONK Vrijwilligerswerk Waddinxveen.

Update

Reikhalzend kijken wij, alle betrokkenen
van Cultuurhuys De Kroon, uit naar betere
tijden, want wij missen u!
Het is een onwerkelijke tijd - een situatie die

te vinden.

Uitgelichte voorstellingen

je anders alleen maar in films tegenkwam en
waarvan je dacht dat dit in het echt niet kon
gebeuren. Maar het kan wel - en voorlopig is
De Kroon volgens de maatregelen rondom
het coronavirus nog gesloten tot en met
19 mei en zijn alle voorstellingen tot 1
september afgelast.
In de afgelopen periode is voor het komend seizoen
2020 – 2021 een bruisend programma met muziek,
cabaret, lezingen en films, met oude en jonge,
bekende en onbekende, ervaren en onervaren,
Nederlandse en buitenlandse artiesten samengesteld.
Graag tillen wij alvast een stukje van het
“theaterdoek” op om u alvast te enthousiasmeren
voor het komende seizoen.
Helaas, alles onder voorbehoud en rekening houdend
met de toekomstige maatregelen rondom het
coronavirus. Middels de nieuwsbrief, social media en
brochure zullen wij u op de hoogte brengen over de
startdatum van de kaartverkoop.

Ons theaterseizoen hopen wij officieel 26 september
2020 te openen met The U2 Tribute, de meest
ervaren U2-tributeband van Europa.
Uiteraard is de populaire Pubquiz ook weer in ons
programma terug te vinden. Vanaf oktober kunnen
teams weer als rivalen aan de slag, waarbij plezier,
gezelligheid en hilariteit de boventoon zullen spelen.
Ook zijn films weer ruim vertegenwoordigd in ons
programma, in oktober de film Downton Abbey, waar
de romantiek en intriges in het Engelse koninklijk huis
van het scherm druipen.
Marlon Kicken komt eind oktober met zijn nieuwe
show ‘Draadloos’ naar De Kroon om zijn vreugde voor
het leven, zijn gekke visie en zijn kromme inzichten
met veel humor met ons te delen.
Hopelijk kunnen onze heupen in november helemaal
los bij het optreden van Labryenco Flamenco, een
spetterende show met muziek en dans!

Previews tijdens
WadCultureel!

De komende periode zullen wij regelmatig
een stukje van ons programma delen en
hopen op betere tijden voor iedereen.
Wij ontmoeten u graag binnenkort weer in
het bruisende hart van Waddinxveen!

Voor het eerst in de geschiedenis van De Kroon kunt
u zaterdag 12 september vanaf 15.00 uur tijdens
WadCultureel voorproeven van een aantal
voorstellingen van het komende seizoen. Pieter

Jouke zal het programma op zijn eigen wijze
presenteren. Hij houdt korte interviews met de
artiesten die ter plaatse live optreden en praat de
video voorstellingen aan elkaar. Daarnaast zullen
ook Ed Struijlaart (Muziek) en Jeroen’s clan
(Cabaret) live optreden.
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Wilt u wijziging aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?
Hier kunt u uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven uit deze lijst

