
NIEUWSBRIEF ZATERDAG 21 NOVEMBER
Programma t/m 31 december 2020

Heel  fijn  dat  we  de  deuren  weer  mogen
openen voor onze bezoekers en weer samen
kunnen genieten van muziek,  theater,  media
en kunst! Uiteraard met gepaste maatregelen
en  veilig  volgens  de  voorschriften  van  de
overheid. 

Onderstaand  zie  je  ons  programma  t/m  eind
2020, voor sommige voorstellingen is nog maar
een beperkt aantal kaarten beschikbaar. In onze
volgende nieuwsbrief  vertellen wij  je  meer over
ons prachtige programma januari t/m maart 2021.

Welkom in Cultuurhuys De Kroon!  

  VRIJDAG 27 NOV 2020 | voorstelling 1 19:30 |

voorstelling 2 21:15 | €10,00

Wim Daniëls
Lezing over/uit eigen werk

LEZING

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.

     WOENSDAG 9 DEC 2020 | 20:15 | €7,00

After the Wedding

AVONDFILM

Isabel, manager van een weeshuis, staat voor een

moeilijke keuze. Gaat ze in op het voorstel van

zakenvrouw Theresa om zo het weeshuis financieel

te redden?



Wim Daniëls is bekend van het Groot Dictee der

Nederlandse Taal en komt vertellen over zijn leven als

auteur en bekende Nederlander. Boekhandel Burger

is aanwezig en Wim Daniëls zal na afloop je aankoop

signeren. Deze lezing wordt georganiseerd door de

Bibliotheek in samenwerking met Cultuurhuys De

Kroon en Boekhandel Burger.

     ZATERDAG 28 NOV 2020 | voorstelling 1 19:30 |

voorstelling 2 21:15 | €18,50

(Inclusief drankje)

Labryénco
Flamenco avond

 MUZIEK

Labryénco is een flamenco band opgericht door

gitarist/componist Alain Labrie, die de beste

muzikanten om zich heen heeft verzameld. Hun

koop hier je kaarten -
Voorstelling 1 - 19:30

koop hier je kaarten -
Voorstelling 2 - 21:15

   ZATERDAG 12 DEC 2020 | voorstelling 1 19:30 |

voorstelling 2 21:15 | €20,00

(Inclusief drankje)

Jan Rot, piano Jakob Klaasse
Alle tijd

MUZIEK 

‘Alle tijd en het leven een makkie’, zingt Jan Rot op de

wijs van ‘Summertime’ uit Porgy & Bess en glijdt met

zijn publiek in een warm bad van heimwee naar een

tijd die we niet eens hebben meegemaakt. En gek is

dat, in de eigen taal, en ‘gewoon’ gezongen, worden

die liedjes ineens van nu, en gaan over ons en onze

toekomst. Want hoe minder jaren er voor je liggen,

hoe minder haast je moet maken. Neem de tijd. Alle

tijd...

koop hier je kaarten

koop hier je kaarten -
Voorstelling 1 - 19:30

koop hier je kaarten -
Voorstelling 2 - 21:15



muziek is een overweldigende mix van flamenco

gitaar, vette groovy percussie, warme fretloze bas,

virtuoze viool en fantastische flamenco vocalen. Live

brengt dit gezelschap een wervelende muzikale show

aangevuld met spetterende dans.

     DONDERDAG 3 DEC 2020 | 14:00 | €7,00

(Inclusief een kopje koffie of thee)

Les Innocentes

 MIDDAGFILM

Warschau, Polen 1945: Mathilde is dokter bij het

Rode Kruis. Er komt een non naar het hospitaal die

haar om hulp vraagt. Mathilde volgt haar naar het

klooster waar ze een schokkend geheim ontdekt.

koop hier je kaarten -
Voorstelling 1 - 19:30

koop hier je kaarten -
Voorstelling 2 - 21:15

UITVERKOCHT

   ZATERDAG 19 DEC 2020 | voorstelling 1 19:30 |

voorstelling 2 21:15 | €21,00

(Inclusief drankje)

Niels van der Gulik en band
Ik blijf hier! Een ode aan

Ramses Shaffy

MUZIEK

Een ode aan Ramses. In ‘ Ik blijf hier!’ brengt Niels,

vergezeld door drie topmuzikanten, bekend en minder

bekend werk van Shaffy en net als toen komen

liederen als ‘ De een wil de ander’ of ‘Zing, vecht, bid’,

weer helemaal tot leven. Tien jaar na Shaffys dood,

blikt Niels terug op de momenten samen, achter de

sjoelbak tot aan de muzikale Ramsesavonden die

Niels verzorgde. Met Ramses op de eerste rij,

uiteraard voorzien van zijn wijntje en peuk!

koop hier je kaarten -
Voorstelling 1 - 19:30

koop hier je kaarten -
Voorstelling 2 - 21:15



     ZONDAG 6 DEC 2020 | 15:00 | €15,00

(Inclusief drankje)

Dries

MUZIEKCAFÉ

Dries Bongaerts is een ruwe diamant die de voorbije

jaren werd geslepen in kroegen, clubs en op festivals.

Zang, gitaar, mondharmonica en een niet te vermijden

stem. Donkere Indiefolk met invloeden van Bob

Dylan, Will Oldham en Ry Cooder zoals hij zelf zegt.

koop hier je kaarten

     WOENSDAG 23 DEC 2020 | 20:15 | €7,00

De beentjes van Sint-
Hildegard

Film met Herman Finkers en
Johanna ter Steege

 AVONDFILM

Jan is al 35 jaar getrouwd met Gedda. Zijn vrouw

houdt zóveel van hem dat hij er benauwd van wordt.

Jan ontsnapt aan de overzorgzaamheid, wanneer hij

in een verzorgingshuis belandt. Tussen zijn demente

medebewoners lijkt Jan zijn eigen stem terug te

vinden, en dankzij een bevriende arts gaat hij als een

vrij man door de achterdeur weer naar buiten. Maar

hoe lang kan hij zijn vrouw ontvluchten?

koop hier je kaarten



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

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