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Cultuurhuys De Kroon 
bruist weer!

We zijn blij! Want we gaan de zomer 
inluiden met een super zonnige 
filmvoorstelling met leuke extra’s! 
Uiteraard met inachtneming van de 
RIVM-regels. 

Spannend vinden we het stiekem ook wel, 
want we vragen uiteraard ook de 
medewerking van onze bezoekers voor 
wat betreft het opvolgen van de 
maatregelen. Aan het theaterprogramma 
van seizoen 2020-2021 wordt nog druk 
gesleuteld, maar daarover binnenkort 
meer.

Ticketverkoop en 
reservering

We vragen u om bij het reserveren van de tickets 
met het volgende rekening te houden:

• Koop uw toegangskaartje(s) vooraf bij 
voorkeur online op de website of via 
de Ticketmatic App.

• Er zijn minder toegangskaarten 
beschikbaar vanwege de regels.

Bij bestelling van de toegangskaarten dient u 
met de volgende regels rekening te houden:

• Koopt u één toegangskaart: de afstand in 
de zaal tot de anderen is 1,5 m;

• Koopt u twee toegangskaarten: uw 
onderlinge afstand in de zaal zonder 1,5 
m is toegestaan, ook als u niet uit 
hetzelfde huishouden komt;

• Vanaf de aanschaf van 3 
toegangskaarten: de afstand in de zaal tot 
de anderen is 1,5 m, tenzij het gaat om 
een gezamenlijk huishouden.

Voor onze bezoekers 
theater/film



VRIJDAG 26 JUNI  en ZATERDAG 27 JUNI

20:15 | €7,00 (zaal opent 10 minuten voor aanvang 

film)

Inclusief ontvangst met cocktail, prosecco met 

Italiaanse hapjes en goodiebag

Walking on sunshine

FILM

Zon, zee en strand…… kortom VAKANTIE!

Romantiek en humor in het zonovergoten Italië.
Het verhaal gaat over twee zussen, waarvan er 
één gaat trouwen. Het enige struikelblok is dat ze 
gaat trouwen met de ex van haar zus en dan 
komt ook haar eigen ex nog opdagen.

Hoe dat afloopt….?  Een heerlijke mix van een 
zonnige, grappige film en muziek, waarin allerlei 
vrolijke jaren ’80 nummers zijn verwerkt.
Een film die je je zonder enige moeite laat 
inbeelden dat je in Italië bent. Zeker omdat we je 
ontvangen met een heerlijke zomerse cocktail en 
je tijdens de film in de watten leggen met een 
glaasje prosecco en Italiaanse hapjes! Na afloop 
krijg je ook nog een leuke goodiebag mee naar 
huis!

Kom dus in vakantiesfeer in Cultuurhuys De 
Kroon en beleef weer een heerlijk avondje uit!

Voorstelling vrijdag 26 juni is uitverkocht. 
Zaterdag 27 juni nog enkele kaarten 
beschikbaar!

U bent van harte welkom bij Cultuurhuys De 
Kroon met inachtneming van de volgende 
regels:

• Voor de korte versie van de regels van 
het RIVM zie onderaan en voor aanschaf 
van kaarten zie hierboven.

• Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang 
van de voorstelling aanwezig.

• Bij binnenkomst meldt u zich bij de entree 
bij de gastvrouw/-heer en ontsmet u uw 
handen.

• Na het controlegesprek (inschatting 
gezondheidsrisico’s) volgt u altijd de 
aanwijzingen van de gastvrouw/-heer.

• Garderobe is gesloten: neem uw tas en 
jas mee in de zaal.

• Er is geen pauze tijdens de voorstelling.
• Toiletgebruik: toegang volgens routing en 

verplicht voor en na het gebruik 
desinfecteren van de handen.

• Na afloop: Bij vertrek volgt u de routing 
naar de uitgang.

• Wanneer u zich niet houdt aan deze 
regels kan u de toegang tot het 
theater/filmzaal van De Kroon worden 
ontzegd.

Korte versie RIVM regels:

• Houd 1.5 meter afstand.
• Was vooraf thuis uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van de 

elleboog.
• Schud geen handen.
• Heeft u of iemand uit uw huishouden 

verkoudheids- of griepklachten, blijf thuis!

Inrichting theater/filmzaal



Koop hier uw kaarten Wanneer u op link klikt ziet u de film waarin we 
bezig zijn om de deuren van het theater 
Cultuurhuys De Kroon weer open te gaan stellen 
met inachtneming van de geldende RIVM regels.

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.

Voorbereidingen in de zaal
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