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THEATERPROGRAMMA
2020 - 2021

Verheugd zijn wij  dat wij eind augustus, ondanks de

maatregelen, met een zeer aantrekkelijk aanbod van

theatervoorstellingen  naar  buiten  komen.  Onze

theaterbrochure  met  het  programmaoverzicht  tot

medio november 2020 wordt dan als bijlage van het

Hart van Holland huis-aan-huis verspreid. Je kunt de

brochure  natuurlijk  ook  afhalen  bij  de  balie  in  ons

Cultuurhuys De Kroon.

Onze programmaraad heeft inmiddels voor het zesde

seizoen  een  gevarieerd  programma  samengesteld,

waarin  zeker  iets  naar  je  smaak  te  vinden  is.  De

voorstellingen  zullen  met  een  beperkter  bezoek

tweemaal op een avond gedraaid worden, en wel om

19.30  uur  (1e  voorstelling)  en  om  21.15  uur  (2e

voorstelling). Bij ontvangst zal het drankje aangereikt

worden,  omdat  er  vanwege  twee  voorstellingen  op

één avond geen pauze in te plannen is. Helaas is het

niet mogelijk na de 1e voorstelling een drankje in de

foyer te drinken, echter na de 2e voorstelling is een

drankje nuttigen in de foyer wel mogelijk.

Met  een  beperkter  publiek  gaan  we  ook  de

woensdagavond- en donderdagmiddagfilms weer met

veel plezier draaien.

Vanaf  25  augustus  kun  je  De  Kroon  prominent  in

beeld op de buitenreclameborden door Waddinxveen

zien.  Een  mooie  start  om  ons  bruisende,  nieuwe

programma te laten zien aan alle Waddinxveners. Met

veel plezier kijken wij ernaar uit om onze artiesten en

jullie  allemaal  weer  te  mogen  ontvangen  in  onze

theaterzaal!

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.

GOUWEPLEIN
Lucky Summer Weken

In  samenwerking  met  ons  Kroonjuweel  Gouweplein

nemen wij deel aan de actie: Lucky Summer Weken.

Deze  vinden  plaats  van  maandag  27  juli  t/m  22

augustus.  Cultuurhuys  De  Kroon  heeft  7

theaterbonnen  ter  waarde  van  €  15,-  als  prijs  ter

beschikking gesteld.

Vier  jij  de  zomer  dit  jaar  gewoon  lekker  thuis?

Speciaal  voor  jou  organiseert  Winkelcentrum

Gouweplein de Lucky Summer Weken! Maak van 27

juli t/m 22 augustus 2020 kans op één van de ruim

300 zomerse prijzen aangeboden door de winkeliers

uit het centrum.

Wat moet je doen? Bij iedere aankoop van €10,- euro

of  meer  ontvang  je  een  voucher  met  een  unieke

Lucky  Code.  Voer  deze  code  in  op

www.luckysummerweken.nl en controleer direct of je

een van de prachtige prijzen hebt gewonnen.

Ook  deze  zomer  heten  de  winkeliers  van  het

Gouweplein je van harte welkom in hét winkelcentrum

van de regio.  En ben jij  een van de gelukkigen die

een theaterbon heeft gewonnen, dan zien we je graag

in Cultuurhuys De Kroon.



THEATERPOSTER

Voor in onze vitrines en ter aankleding van de entree

en foyer  is  een  prachtige  poster  samengesteld  met

foto’s  gemaakt  door  onze  eigen

Cultuurhuysfotografen. De foto’s zijn gemaakt tijdens

voorstellingen  in  de  afgelopen  theaterseizoenen  en

geven een  goed  beeld  van  hetgeen in  Theater  De

Kroon  te  doen  is.   De  posters  in  de  goudkleurige

lijsten geven een sfeervolle aanblik.

CULTUURHUYS CAFÉ

Combineer je bezoek aan de bibliotheek of Vonk eens

met een bezoek aan het Cultuurhuys Café.

Je bent van harte welkom!

Geopend:

maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot

17.00 uur.

VRIJDAG 28 Aug 2020 | 20:15 | €10,00

FILM
Hors normes

Al meer dan 20 jaar runt Bruno (Vincent Cassel) een

opvang voor autistische kinderen die nergens anders

terecht kunnen. Wanneer ouders en zorginstellingen

het echt niet meer weten, geeft Bruno hen een thuis.

Zijn goede vriend Malek (Reda Kateb) leidt met zijn

organisatie  jongeren  uit  moeilijke  buurten  op  tot

begeleiders  van  deze  kinderen.  Tijdens  dit  traject

wisselen  humoristische  en  confronterende  situaties

zich af en ontstaan er bijzondere vriendschappen.

Via deze maandelijkse nieuwsbrief brengen wij u

op  de  hoogte  van  ons  theaterprogramma  en

ander nieuws over Cultuurhuys De Kroon.

Wilt u deze informatie niet (meer) ontvangen,

dan  kunt  u  zich  uitschrijven  via  de  link

onderaan de nieuwsbrief.



zaterdag van 10.00 uur tot 13.30 uur.

Let op! De nieuwsbrief wordt gestuurd door een GEEN ANTWOORD (no reply) adres.

Voor vragen of reacties kunt u een mail sturen naar: info@cultuurhuysdekroon.nl
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