
wereldmuziek
do 10 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
dansgezelschap ick en het amster-
dams andalusisch orkest brengen 'ziel 
| rouh' van emio greco en pieter c 
scholten (choreografie) en abderrahim 
semlali (muziek); moderne dans met 
andalusische muziek; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 22,50 / 2de rang € 18,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang € 15,50 (€ 12,50) / 4de rang 
€ 11,50 / 5de rang € 6,-; met inleiding 
(19.00 uur, € 2,50).
vr 11 jan 
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'winter socks' met mr walla-
ce (ska/reggae), jan terlouw junior & 
the nightclub (jazz/soul/blues/hiphop), 
radio esperanto (wereldmuziek) en ra-
dio utopia soundsystem; aanv 21.00 u; 
€ 10,-; dragers van kerstsokken krijgen 
een gratis drankje.
za 12 jan 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
cochon bleu, swingende cajun; aanv 
21.30 uur; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
reggae night met roots creation (roots 
reggae uit twente) en journeymen 
soundsystem; aanv 22.30 uur.
zo 13 jan 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 15 jan 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
vr 18 jan 
theater de kapel, emmastr 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van paracetamol qtet; aanv 
20.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage 
(voor de muzikanten); vooraf: dansuit-
leg (19.30 uur); na afloop: open ses-
sie.
drie gezusters, grote markt 36-39;
arcadehal 1ste etage: 'jamundo' met 
punk 'n jazz orchestra (23.00-23.45 
uur) en jamsessie (latin/afrikaans, 

23.45-02.00 uur); gratis.
zo 20 jan 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 22 jan 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 24 jan 
simplon, boterdiep 69;
tentempiés, rock/ska/reggae/rumba; 
afscheidstournee; aanv 21.00 uur; 
€ 13,50 / voorverkoop € 13,50.
za 26 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: leonor leal brengt 'noctur-
no'; flamencodans; mmv alfredo lagos 
(gitaar) en antonio moreno (slagwerk); 
aanv 20.15 uur; € 25,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 12,50).
zo 27 jan 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
friction, reggae; aanv 16.30 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
ma 28 jan 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
internationaal gitaarfestival: rafael ag-
uirre (gitaar) & nadège rochat (cello) 
spelen spaanse muziek van oa de fal-
la, granados, tárrega en cassadó; 
19.00-22.00 uur; € 17,50; voorverkoop 
via www.dutchguitarfoundation.com.
di 29 jan 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 31 jan 
vera, oosterstraat 44;
khana bierbood, psychedelische pop/
traditionele molam uit thailand; aanv 
22.00 uur; € 8,-.
vr 1 feb 
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met fhillybadass (soul/jazz/
r&b/hiphop, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.

verwacht
za 2 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
internationaal gitaarfestival: fabio za-
non speelt braziliaanse gitaarmuziek; 
19.00-22.00 uur; € 25,-; voorverkoop 
via www.dutchguitarfoundation.com.
zo 3 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 

gratis.
di 5 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.

theater
za 12 jan 
grand theatre, grote markt 35;
bovenzaal: filosoof/theatermaker ro-
nald hünneman brengt 'de flutfilosoof'; 
zoektocht naar een aantrekkelijke 
vrouw met gevoel voor ironie; 20.30-
22.30 u; € 16,- (cjp/collegekaart € 11,-).
zo 13 jan 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
'improvísame'; spaanstalig improvisa-
tietheater; aanv 19.30 uur; gratis.
vr 18 jan 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
leerlingen van vrijdag (16-20 jaar) spe-
len 'vakjes' (over vooroordelen) en 'het 
benoemen van de dingen'; aanv 20.00 
uur; € 6,-; ook op 19 jan.
za 19 jan 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
leerlingen van vrijdag (16-20 jaar) spe-
len 'vakjes' (over vooroordelen) en 'het 
benoemen van de dingen'; aanv 20.00 
uur; € 6,-.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
deelnemers van de masterclass 'gru-
welijke griezel impro' van sub rosa 
spelen griezelige, geïmproviseerde 
scènes; aanv 20.30 uur; € 7,50.
di 22 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
firma mes brengt 'rishi' van kees roor-
da; voorstelling over de surinaams-hin-
doestaanse rishi chandrikasing, die op 

station den haag hollands spoor werd 
doodgeschoten door een politieagent; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
wo 23 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
via berlin (vh orkater/de nieuwkomers) 
en cello octet amsterdam brengen 'in-
stant love' van ko van den bosch; voor-
stelling over een vrouw die onder valse 
voorwendselen de prostitutie wordt in-
gelokt; aanv 20.15 uur; € 16,- (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 10,-); toneel-op-to-
neel.
usva, munnekeholm 10;
usva en het groninger studenten to-
neel gaan 'de vloer op'; improvisatie-
theater; 20.30-22.00 uur.
za 26 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater rotterdam speelt 'heisenberg' 
van simon stephens; hans croiset en 
elsie de brauw in een onvoorspelbaar 
liefdesspel; regie: johan simons; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 24,- / 2de rang 
€ 19,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 16,50 (€ 12,50) / 
4de rang € 12,- / 5de rang € 6,-; met in-
leiding (19.15 uur, € 2,50).
ma 28 jan 
zernike college, helperbrink 30;
meeuw jonge theatermakers speelt 
'een beetje duizelig en behoorlijk in de 
war' van wessel de vries, geïnspireerd 
op highschool-filmklassiekers als 'da-
zed & confused' en 'fast times at ridge-
mont high'; voorstelling over het bijstel-
len van verwachtingen en dromen; 
voor jongeren vanaf 14 jaar; aanv 
19.30 uur; € 15,-; kaartverkoop via de 
oosterpoort.
wo 30 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
julika marijn brengt 'uit verdriet gebo-
ren'; solovoorstelling over het leven 
van powervrouw avant la lettre helene 
kröller-müller (1869-1939); aanv 20.15 
uur; € 16,- (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 10,-); toneel-op-toneel.
do 31 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
joke tjalsma en jan arendz spelen 'it 
wie op in simmerjûn' van bouke olden-
hof; friestalige tragikomedie; aanv 
20.15 uur; € 16,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 10,-); toneel-op-toneel.

verwacht
zo 3 feb 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
'improvísame'; spaanstalig improvisa-
tietheater; aanv 19.30 uur; gratis.
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Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

Indiaas restaurant 

restaurant
afhalen 

bezorgen
catering

www.tajmahalgroningen.nl   050-3147301
Veemarktstraat 94 (Oosterpoort)  Gratis parkeren

www.wassalonsmid.nl

NU GEOPEND! Zelfservice Wasserette
Wassen tot 7 kg € 4,- / tot 14 kg € 9,-

GRATIS
WASSEN OP ZATERDAG 19 en  

ZATERDAG 26 JANUARI van 09.00 tot 18.00 uur
(max. 2 wassen per klant)

Vechtstraat 72 Groningen    050 3023224
Ook voor het laten wassen en stomen van kleding

Gelkingestraat 18-20 Groningen   050-3117087   www.imono.nl

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

All YOu CAn EAt
Keuze uit meer dan 100 gerechten en desserts

Di. t/m Zo. 16.00-22.30 uur

Wij wensen iedereen  
een heel gelukkig 2019 !
Online sushi bestellen 

voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

Bezorgen di. t/m zo. 
16.00-21.30 uur

http://www.manolitos.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://wassalonsmid.nl/
http://www.imono.nl/


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

Free SOLO  a.L.
10 t/m 16 jan:  do vr za 14.00 19.10 / zo di 16.30 19.10 / ma 16.45 19.10 /  

wo 16.30 21.35 / do 10 jan 50% premièrekorting
Documentaire over de Amerikaanse rotsklimmer Alex Honnold, die zijn droom 
wil verwezenlijken: het beklimmen van El Capitan in Yosemite National Park.

the hOUSe that Jack BUILt  12gt
10 t/m 16 jan:  do za 15.45 21.00 / vr zo ma di wo 21.00 /  

do 10 jan 50% premièrekorting
Jack is een ervaren seriemoordenaar die moord ziet als een vorm van kunst. 
Terwijl de politie hem op de hielen zit neemt hij steeds meer risico.

GeNeSIS 2.0  a.L.
10 t/m 16 jan:  do 18.45 / vr 16.00 / wo 19.30 / do 10 jan 50% premièrekorting
Op de Nieuw-Siberische Eilanden vinden jagers een goed geconserveerde 
mammoet en met moderne technieken wordt geprobeerd de mammoet tot le-
ven te wekken. Regie: Christian Frei.

BUddy  a.L.
10 t/m 16 jan:  do 17.00 / vr za 15.15 / zo 11.30 / di 16.00 / wo 16.45
Documentaire van Heddy Honigmann over zes speciaal opgeleide honden die 
onmisbaar zijn voor hun eigenaars.

rOMa  16gt
10 t/m 16 jan:  do vr za zo 13.30
Een jaar uit het leven van een uiteenvallend middenklassegezin in het Mexico 
van de jaren '70. Semi-autobiografische film van Alfonso Cuarón.

wOMaN at war  9a
10 t/m 16 jan:  do vr za ma 16.30 / di 16.00
Droogkomisch drama over een IJslandse vrouw die als radicaal milieu-activiste 
de strijd aangaat met de lokale aluminiumindustrie.

wILdLIFe  9at
10 t/m 16 jan:  do vr za ma 21.25 / zo 18.45 / di 21.30
Drama over een gevoelige 14-jarige jongen die wordt gedwongen de rol van 
man in huis op zich te nemen. Naar het boek van Richard Ford.

cOLette  12st
10 t/m 16 jan:  vr za ma wo 18.40 / zo 11.15
Het fascinerende levensverhaal van één van de bekendste vrouwelijke auteurs 
van Frankrijk die het preutse land op zijn kop zette met haar sexy novelles. Al-
lesbehalve stijf kostuumdrama met Keira Knightley.

the FavOUrIte  12gasth
10 t/m 16 jan:  do vr za ma di 16.15 21.15 / zo 11.00 16.15 21.15 / wo 16.15 21.45
Hilarisch kostuumdrama dat zich afspeelt aan het Engelse hof aan het begin 
van de 18de eeuw. Met Olivia Colman, Rachel Weisz en Emma Stone.

ShOpLIFterS  12gt
10 t/m 16 jan:  do vr za 13.15 18.55 / zo 14.00 / ma 18.55 / di 18.35 / wo 16.00
Een familie in Japan verdient net genoeg met winkeldiefstal om gelukkig samen 
te leven totdat een onverwachte gebeurtenis hun hechte band hevig op de 
proef stelt. Regie: Hirokazu Koreeda. Winnaar Gouden Palm Cannes.

cOLd war  12astdh
10 t/m 16 jan:  do 15.00 20.00 / vr za 19.45 / zo 13.45 19.45 / ma 20.30 / wo 20.00
De onmogelijke liefde tussen Wiktor en Zula in het Polen ten tijde van de Kou-
de Oorlog. Een meeslepend liefdesverhaal van Pawel Pawlikowski.

BeaUtIFUL BOy  16th
10 t/m 16 jan:  vr za 21.40 
Wanneer David ontdekt dat zijn tienerzoon Nic worstelt met een drugsversla-
ving stort zijn wereld in. Biografisch drama van Felix van Groeningen.

the wIFe  a.L.t
10 t/m 16 jan: do vr za 13.00
Spannend, stijlvol drama over menselijke relaties en een vrouw die uiteindelijk 
haar eigen stem vindt. Met Glenn Close, Jonathan Pryce en Christian Slater.

wad, OverLeveN Op de  
GreNS vaN het water  6a
10 t/m 16 jan: vr za 17.15 
Documentaire van Ruben Smit over het harde en wonderlijke leven in de natuur 
van het Nederlandse Waddengebied tijdens alle vier seizoenen.

BeSt OF IdFa 2018 ON tOUr 
zo 13 jan 11.00 tot 16.00 / € 25,-
LOS reyeS Sfeervolle documentaire over het oudste skatepark van de Chi-
leense hoofdstad Santiago, de twee zwerfhonden die er wonen en de skaters.
dON't Be a dIck aBOUt It Liefdevol portret van twee roodharige broers in 
Amerika. Ondanks hun obsessies, angsten en ruzies zijn ze dol op elkaar.
ISLaNd OF the hUNGry GhOStS Film over het zwaarbewaakte Australi-
sche detentiecentrum voor illegale immigranten op Christmas Island in de Indi-
sche Oceaan. Ze worden bezocht door een idealistische traumatherapeut.
the MaN whO LOOked BeyONd the hOrIzON Documentaire over de 
mysterieuze verdwijning van solozeiler Bas Jan Ader, ruim veertig jaar geleden.

eraSMUS MILLeNNIaLS 
zo 13 jan 16.00 / Groningse Nieuwe #83 / € 2,50 / met Q&A / Engelstalig
Documentaire die vijf internationale masterstudenten van de Hanzehogeschool 
Groningen volgt tijdens hun studie. Regie: Marcel Siegmund.

vIve L'aMOUr  12ah
zo 13 jan 16.15r
Digitaal gerestaureerde klassieker uit 1994 van Tsai Ming-liang. Portret van 
drie verloren zielen in Taipei. Ze zijn op zoek zijn naar liefde, aandacht en seks.

SNeak prevIew
zo 13 jan 20.00
Voorpremière van een film die nog niet in Nederland is uitgebracht.

NOS BataILLeS  6gt
di 15 jan 19.30 / Ciné-club / ism Institut Français Groningen.
Meeslepend en hoopvol portret van een vader die een balans moet vinden tus-
sen werk en vaderschap, nadat zijn vrouw spoorloos is verdwenen.

capharNaüM  9at
wo 16 jan 19.00 / IFFR Preview Tour
Energieke en aandoenlijke film over de twaalfjarige Zain in Beiroet die opgroeit 
zonder enig perspectief. Regie: Nadine Labaki.
Verwacht:  daS SchweIGeNde kLaSSeNzIMMer 17 jan | Mary 

QUeeN OF ScOtS 17 jan | werk OhNe aUtOr 24 jan |  
capharNaüM 31 jan | cLIMax 31 jan |  
at eterNIty'S Gate 7 feb | UN aMOUr INpOSSIBLe 7 feb

pathÉZuiderdiep 78 Tel. 0900-1458 (€ 0,80 pm)

kINepOLIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

hOw tO traIN yOUr draGON 3  a.L.g
Pathé 10 t/m 16 jan: di 18.00 / wo 11.45 18.30 / 3D / originele versie
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  za zo 15.45 / wo 16.00 18.30 / 3D / originele versie
Het langverwachte nieuwe deel van de animatiefilm over de onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen een jonge Viking en een echte Helleveeg-draak.

BeN IS Back  12at
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 11.30 13.45 19.30 / vr 12.15 18.30 / za 18.15 / zo 21.30 / 

ma 11.20 13.45 18.50 / di 12.00 14.45 19.00 / wo 13.10 19.30
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 14.30 18.45 / vr wo 13.15 18.45 / za 13.00 18.45 /  

zo 13.45 19.00 / ma di 14.30 18.40
Drama over de 19-jarige drugsverslaafde Ben (Lucas Hedges) die vanuit de 
afkickkliniek terugkeert naar zijn familie. Moeder Holly (Julia Roberts) doet er 
alles aan om te voorkomen dat haar gezin uiteenvalt.

NOBOdy'S FOOL  12st
Pathé 10 t/m 16 jan:  za 23.15 / zo 21.15 / voorpremière
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr za 18.40 / voorpremière
Nieuwe komedie van Tyler Perry over Tanya (Tiffany Haddish), die net uit de 
gevangenis komt en herenigd wordt met haar zus Danica (Tika Sumpter).

creed II  12gt
Pathé 10 t/m 16 jan:  do ma 10.45 12.45 15.30 18.15 21.00 / vr 10.45 13.00 16.30 

21.30 / za 12.45 14.45 17.45 21.00 23.00 / zo 20.00 /  
di 10.45 13.00 15.45 21.30 / wo 11.00 13.00 16.00 21.00

Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 14.00 18.45 21.15 / vr 15.30 18.40 21.15 /  
za 15.35 18.45 21.15 / zo 15.15 20.00 /  
ma di 14.00 17.00 20.00 / wo 15.50 20.00

Actiedrama over bokser Adonis Creed. Zijn volgende gevecht is zeer beladen 
voor hem en zijn familie. Met Michael B. Jordan en Sylvester Stallone.

weLcOMe tO MarweN  12gt
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 11.15 13.15 16.30 21.30 / vr 11.45 14.30 20.45 /  

za 16.15 20.15 23.45 / zo 16.30 20.30 / ma 11.30 13.15 19.00 
/ di 11.15 12.45 16.30 20.15 / wo 10.45 12.45 21.30

Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 14.15 19.00 / vr 16.00 19.00 / za 19.00 /  
zo 16.10 18.40 / ma di 14.15 18.40 / wo 16.15 18.40

Het ontroerende, waargebeurde verhaal over de strijd van een gebroken man 
(Steve Carrell), die ontdekt hoe creatieve verbeeldingskracht de menselijke 
geest kan genezen. Regie: Robert Zemeckis (FOrreSt GUMp / FLIGht).

StaN & OLLIe  9a
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 11.00 14.15 19.15 / vr 11.00 14.15 19.30 / za 10.30 16.45 

19.30 / zo 10.30 15.15 20.45 / ma 11.00 14.30 21.30 /  
di 10.45 14.15 19.20 / wo 10.55 16.45 19.15

Biografisch drama met het waargebeurde verhaal van 's werelds bekendste 
filmduo: Stan Laurel & Oliver Hardy (Steve Coogan en John C. Reily).

repLIcaS  12gat
Pathé 10 t/m 16 jan:  do zo di 21.50 / vr 11.00 22.00 / za 22.15 23.45 / ma wo 22.00
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do za 21.45 / vr 21.55 / zo wo 21.30 / ma di 21.25
Neurowetenschapper William weet zijn verongelukte vrouw en kinderen weer 
tot leven te brengen. Sf-actiethriller met Keanu Reeves en Alice Eve.

whIte BOy rIck  12gath
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 12.00 14.30 21.40 / vr 12.45 15.15 21.45 / za 21.30 /  

zo 21.40 / ma 12.00 14.30 21.45 / di 11.45 21.40 /  
wo 11.15 21.45 / PAC

Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do za 21.40 / vr 21.45 / zo ma di wo 20.15
Misdaaddrama naar het waargebeurde verhaal van Richard Wershe Jr (Mat-
thew McConaughey), die in de jaren '80 als informant voor de politie underco-
ver ging in de Amerikaanse drugshandel.

BUMBLeBee  12g
Pathé 10 t/m 16 jan:  vr 17.15 / za 12.15 / zo 17.45 / wo 18.00 / 3D
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 18.00 / ma 17.00 / di 16.45 / 2D
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 14.00 / vr 18.30 / 2D
Zesde film uit de Transformers-reeks. Actiefilm over autobot Bumblebee die 
zich als Volkswagen Kever schuilhoudt op een klein autokerkhof.

SecONd act  a.L.
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 18.45 / vr wo 18.15 / za di 17.30 / zo 19.15 / ma 18.00
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 18.40
Romantische feelgoodkomedie met Jennifer Lopez die een topfunctie verovert 
bij een multinational in verzorgingsproducten.

SpIder-MaN: INtO the SpIder-verSe  6ga
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 17.30 / vr 17.45 / ma 16.15 / di 15.15 / wo 11.55 / 3D / 

originele versie
Pathé 10 t/m 16 jan:  zo 12.45 / 3D / NL
Pathé 10 t/m 16 jan:  za 10.45 / 2D / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan: za 13.00 / zo 13.15 / 2D / NL
Originele en gestileerde animatiefilm waarin meerdere personen het masker 
van Spiderman dragen.

Mary pOppINS retUrNS  a.L.
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 16.15 / vr za 15.30 / zo 12.30 / ma 16.45 / di 17.45 / origi-

nele versie
Pathé 10 t/m 16 jan:  za 11.45 / wo 14.30 / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr wo 13.15 / zo 10.35 / NL
Vrolijke en nostalgische musical. In dit vervolg schiet Mary Poppins (Emily 
Blunt) de Banks-familie na een tragische gebeurtenis opnieuw te hulp.

Nachtwacht: de pOOrt der zIeLeN  6
Pathé 10 t/m 16 jan:  za 13.45 / zo 14.30 / wo 15.45
Film naar de fantasy-jeugdserie op tv. Eén van de drie helden zal de Nacht-
wacht moeten verlaten en opperdemon Nemmeza beraamt snode plannen.

aQUaMaN  12
Pathé 10 t/m 16 jan:  do ma 11.45 20.45 / vr 11.30 14.00 20.30 / za 13.30 20.45 

22.45 / zo 15.30 21.00 / di 11.30 / wo 15.15 20.45 / 3D
Pathé 10 t/m 16 jan:  do ma 14.45 / di 14.30 20.45 / wo 11.15 / 2D
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 13.45 18.30 21.00 / vr 21.15 / za 18.30 21.00 /  

zo 19.45 / ma di 13.45 19.45 / wo 20.50 / 3D
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr 15.45 / za wo 15.30 / zo 13.00 / 2D
Avontuurlijk actiespektakel dat zich afspeelt in Atlantis, een onbekend koninkrijk 
gelegen onder water. Met Jason Momoa als de beoogde troonopvolger.

BON BINI hOLLaNd 2  9at
Pathé 10 t/m 16 jan:  do di 17.15 21.15 / vr 10.45 16.15 19.15 22.15 /  

za 15.45 18.30 21.45 24.00 / zo 16.15 18.30 / ma 16.30 21.15 
/ wo 10.50 17.15 21.15

Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 14.30 18.40 21.45 / vr 13.15 16.15 19.00 21.40 /  
za 13.15 18.40 21.45 / zo 16.30 21.45 / ma 14.30 18.40 / 
di 14.30 18.40 21.30 / wo 13.00 18.30 21.30

Komedie waarin Robertico (Jandino Asporaat) vastberaden is het hart van zijn 
vriendin Noella (Liliana de Vries) opnieuw te veroveren.

raLph BreakS the INterNet  6ga
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 15.00 / vr 17.00 / 3D / originele versie
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  za wo 15.50 / 3D / originele versie
Animatiefilm. Ralph en Vanellope verlaten Litwak's Arcade om de onbekende 
en spannende wereld van het internet in te duiken.

MOrtaL eNGINeS  12g
Pathé 10 t/m 16 jan: do ma 17.45 / vr 17.00 / zo 19.00 / di 11.00 / wo 17.30 / 3D
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr 21.20 / 2D
Spectaculair sf-avonturenepos dat zich afspeelt in een apocalyptische wereld 
waarin hele steden zich op enorme rupsbanden voortbewegen.

FIrSt kISS  a.L.
Pathé 10 t/m 16 jan:  zo 12.15
Romantische film rond het kleine cosmeticabedrijf First Kiss. Met Leontine Bor-
sato, Caroline De Bruijn, Vajèn van den Bosch en Buddy Vedder.

the pOSSeSSION OF  
haNNah Grace  16ga
Pathé 10 t/m 16 jan: za 00.20
Horrorfilm. Megan Reed (Shay Mitchell) heeft nachtdienst in een mortuarium en 
krijgt afgrijselijke visioenen, vermoedelijk door een kwaadaardige geest.

aLL yOU Need IS LOve  a.L.
Pathé 10 t/m 16 jan:  do za wo 19.00 / vr 19.45 / zo 18.30 / ma 19.30 / di 19.20
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do za 21.25 / vr 18.40 / zo 19.00 / di wo 18.50
Romantische komedie met Fedja van Huêt, Bracha van Doesburgh, Waldemar 
Torenstra, Anniek Pheifer, Rop Verheijen en Annet Malherbe.

the wIFe  a.L.t
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 11.45 / vr 13.15 / zo 12.00 / ma 12.00 14.15 20.00 /  

di 13.45 / PAC
Spannend, stijlvol drama over menselijke relaties en een vrouw die uiteindelijk 
haar eigen stem vindt. Met Glenn Close, Jonathan Pryce en Christian Slater.

rOBIN hOOd  12gt
Pathé 10 t/m 16 jan:  za 23.30
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do za 18.40 / zo 21.30 / ma di 21.10 / wo 21.15
Actieavontuur met de legendarische rebel en zijn leger, vol knallende gevech-
ten en tijdloze romantiek. Met Taron Egerton en Jamie Foxx.

FaNtaStIc BeaStS: the crIMeS 
OF GrINdeLwaLd  9a
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 12.15 20.15 / vr 20.00 / za 16.30 19.15 / zo 18.45 /  

ma 13.00 18.40 / di 12.25 18.30 / wo 20.15 / 3D
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 13.45 / vr 21.15 / ma di 13.45 20.55 / wo 20.55 / 3D
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 20.00 / vr 14.30 / za 15.45 20.00 / zo wo 16.00 20.00 / 

ma 17.00 20.15 / di 17.00 / 2D
De duistere magiër Gellert Grindelwald onsnapt uit zijn gevangenschap en ver-
volgt zijn pogingen om heerschappij te krijgen over alle niet-magische wezens . 
Fantasy-avontuur met Johnny Depp, Eddie Redmayne en Jude Law.

BOheMIaN rhapSOdy  12dh
Pathé 10 t/m 16 jan:  do za di wo 14.00 17.00 20.00 / vr 11.00 13.45 16.45 20.15 / 

zo 14.00 17.00 20.15 / ma 14.00 17.15 20.15
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 14.00 20.15 / vr za 15.45 20.15 / zo wo 15.30 20.15 / 

ma di 14.00 17.00 20.15
Biografische film over de Britse rockband Queen, met name over hun excen-
trieke zanger Freddie Mercury, gespeeld door Rami Malek.

a Star IS BOrN  12ath
Pathé 10 t/m 16 jan:  do za ma di wo 20.30 / vr 21.00 / zo 18.15
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 21.15 / vr za 21.20 / zo 19.45 / ma di 14.00 17.00 20.00
Muzikaal en romantisch drama over een in verval geraakte country-ster (Brad-
ley Cooper) die het muzikale talent Ally (Lady Gaga) ontdekt.

the GUerNSey LIterary SOcIety  12at
Pathé 10 t/m 16 jan: do di 13.30 / 50plus Bios
Romantisch drama over een vrijgevochten journaliste die verliefd wordt op een 
fascinerende boekenclub, die is opgericht om de oorlog te kunnen verdragen.

Free SOLO  a.L.
Pathé 10 t/m 16 jan:  do 15.45 / zo 16.45 / di wo 18.45 / Docs
Documentaire over de Amerikaanse rotsklimmer Alex Honnold, die zijn droom 
wil verwezenlijken: het beklimmen van El Capitan in Yosemite National Park.

aNdrÉ rIeU NIeUwJaarScONcert 2019
Pathé 10 t/m 16 jan:  vr 19.00 / zo 15.00 / Muziek
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr 19.00 / zo 15.00
Opgenomen in Sydney. Met shownummers en feestelijke klassieke muziek.

vISwaSaM  12
Kinepolis 10 t/m 16 jan: za 15.30 / Engels ondertiteld
Indian Tamil language action film written and directed by Siva. The film features 
Ajith Kumar in a dual role along with Nayanthara playing the female lead.

adrIaNa LecOUvreUr
Pathé 10 t/m 16 jan: za 19.00 / Opera
Opera van Cilea. Met oprechte emoties, vloeiende lyriek en pseudo-historisch 
spektakel. Gebaseerd op een toneelstuk van Eugène Scribe.

zaBawa zaBawa  16
Pathé 10 t/m 16 jan:  zo 18.00
Poolse film over drie zeer verschillende vrouwen die één ding gemeen hebben: 
alcoholverslaving.

SNeak prevIew 16adghst
Pathé: di 21.00
Elke dinsdag een verrassende voorpremière.

erNeSt & ceLeStINe wINterpret  a.L.
Pathé 10 t/m 16 jan:  zo 10.30 / Kleuterbios
Lieve animatiefilm in zachte pasteltinten met de avonturen van Beer Ernest en 
het vrolijke weesmuisje Celestine. Naar prentenboeken van Gabrielle Vincent.

hOe teM Je eeN draak 3  a.L.g
Pathé 10 t/m 16 jan:  za 12.35 15.00 / zo 13.40 16.10 / ma 15.45 / wo 14.15 15.50 

/ 3D / NL
Pathé 10 t/m 16 jan:  za 10.15 / zo 11.30 / di 15.30 / 2D / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr za 16.00 / zo 16.15 / wo 16.00 / 3D / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr za 13.15 / zo 10.45 13.15 / wo 13.15 / 2D / NL
Het langverwachte nieuwe deel van de animatiefilm over de onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen een jonge Viking en een echte Helleveeg-draak.

NIck Jr. wINterBIOS  a.L.
Pathé 10 t/m 16 jan:  do vr 10.45 / za 10.15 / zo 11.00 12.10 / ma 11.30 / di 10.50 

/ wo 11.15
Met nooit eerder vertoonde afleveringen van PAW Patrol - Mighty Pups en de 
nieuwste hitserie Top Wing.

de FaBeLtJeSkraNt & de  
GrOte dIereNBOS-SpeLeN  a.L.
Pathé 10 t/m 16 jan: za zo 10.15 / wo 14.15 / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  zo 10.30 / NL
Animatiefilm naar de beroemde poppenserie op televisie. Met Juffrouw Ooie-
vaar, Bor de Wolf, Meneer de Raaf, Zoef de Haas en alle andere dieren.

raLph BreakS the INterNet  6ga
Pathé 10 t/m 16 jan:  vr za 16.00 / zo 15.45 / wo 13.30 / 3D / NL
Pathé 10 t/m 16 jan:  do ma di 16.00 / vr 13.30 / za 11.15 13.30 / zo 11.15 13.45 / 

wo 16.15 / 2D / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr za wo 13.15 / zo 13.30 / 3D / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  do 14.45 / vr 15.55 / zo 10.45 15.50 / wo 15.50 / 2D / NL
Animatiefilm. Ralph en Vanellope verlaten Litwak's Arcade om de onbekende 
en spannende wereld van het internet in te duiken.

aSterIx - het GeheIM vaN  
de tOverdraNk  6ga
Pathé 10 t/m 16 jan:  za 14.30 / zo 14.15 / wo 15.30 / 3D / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  za zo wo 13.30 / 3D / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  zo 11.15 / 2D / NL
Animatiefilm voor de hele familie. Een nieuw avontuur met de bekende Gal-
lische stripfiguren Asterix en Obelix.

de GrINch  6a
Pathé 10 t/m 16 jan:  vr 14.45 / za 13.15 / zo 13.00 / wo 13.45 / 3D / NL
Pathé 10 t/m 16 jan: za zo 11.00 / 2D / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan: vr 13.15 15.45 / zo wo 13.00 / 3D / NL
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr za 13.15 / zo 10.40 12.45 / wo 13.30 / 2D / NL
Animatiefilm rond het bekende kerstverhaal over een mopperkont die van plan 
is om het kerstfeest te stelen maar op andere gedachten wordt gebracht door 
het vrolijke meisje Cindy-Lou.

BUUrMaN & BUUrMaN wINterpret  a.L.
Pathé 10 t/m 16 jan:  do ma di 11.00 / vr 11.15 / za 10.15 11.55 / zo 10.15 13.15
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  vr za 13.30 / zo 11.30 13.15 / wo 14.00
De buurmannen hebben hun handen vol aan de kerst en aan de sneeuw.

SMaLLFOOt  6
Pathé 10 t/m 16 jan:  za 11.30 / zo 10.45 / 2D / NL
Animatie-avontuur over een slimme jonge Yeti die iets ontdekt wat de hele Yeti-
gemeenschap in rep en roer brengt: een mens.

SUperJUFFIe  6a
Kinepolis 10 t/m 16 jan:  zo 10.45
Juf Josje is een heel gewone juf totdat ze verandert in Superjuffie. Dan vliegt ze 
door de lucht, kan met dieren praten en komt in actie als die in gevaar zijn.

caSper & eMMa MakeN theater  a.L.
Kinepolis 10 t/m 16 jan: zo 11.00
Vrolijk avontuur waarin de klas van Casper en Emma een toneelstuk maakt.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN
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film
za 12 jan 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'anna and the apocalypse' (2017) van 
john mcphail; muzikale horrorkomedie 
waarin een groep middelbareschool-
leerlingen het opnemen tegen een hor-
de zombies; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook op 
14 jan.
ma 14 jan 
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'styx' (2018) van 
wolfgang fisher; drama over een solo-
zeilster die stuit op een overladen boot 
met vluchtelingen die niet door de 
kustwacht worden geholpen; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'anna and the apocalypse' (2017) van 
john mcphail; muzikale horrorkomedie 
waarin een groep middelbareschool-
leerlingen het opnemen tegen een hor-
de zombies; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 16 jan 
dot, vrydemalaan 2;
'hotel rwanda' (2004) van terry george; 
drama naar een waargebeurd verhaal 
over een hotelmanager die tijdens de 
burgeroorlog in rwanda de levens van 
honderden mensen redt; 20.00-22.00 
uur; € 5,-.
za 19 jan 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'this magnificent cake!' (2018) van 
emma de swaef en marc james roels; 
animatiefilm over de belgische heer-
schappij over congo, door koning leo-
pold 2 'een stuk van de afrikaanse 
taart' genoemd; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); met 
voorfilmpje 'bloeistraat 11' en een spe-
ciale traktatie na de pauze; ook op 21 
jan.
ma 21 jan 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'this magnificent cake!' (2018) van 
emma de swaef en marc james roels; 
animatiefilm over de belgische heer-
schappij over congo, door koning leo-
pold 2 'een stuk van de afrikaanse 
taart' genoemd; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); met 
voorfilmpje 'bloeistraat 11' en een spe-
ciale traktatie na de pauze.
di 22 jan 
vera zienema, oosterstraat 44;
'the great dictator' (1940) van en met 
charles chaplin; bijtende politieke pa-
rodie op het naziregime; vertoning dmv 
klassieke 35 mm-projector; engels ge-

sproken, niet ondertiteld; met inleiding; 
aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/
studenten € 5,-).
usva, munnekeholm 10;
usva film night; aanv 20.30 uur.
wo 23 jan 
groninger forum, hereplein 73;
'kabul, city in the wind' (2018) van 
aboozar amini; documentaire over een 
buschauffeur en twee broertjes die le-
ven in een afghaanse nachtmerrie; 
voorpremière; 19.30-21.00 u; € 10,50 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); zie ook 24 jan.
dot, vrydemalaan 2;
'pulp fiction' (1994) van quentin taranti-
no; misdaadklassieker met john travol-
ta, samuel l jackson, uma thurman en 
bruce willis; 20.00-21.30 uur; € 5,-.
do 24 jan 
groninger forum, hereplein 73;
'kabul, city in the wind' (2018) van 
aboozar amini; documentaire over een 
buschauffeur en twee broertjes die le-
ven in een afghaanse nachtmerrie; 
landelijke première; 16.30-18.00 uur; 
€ 5,25 (premièrekorting).
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'a royal affair' (2012) van nikolaj arcel; 
het deense hof rond 1770 in rep en 
roer vanwege de affaire van de konin-
gin met de lijfarts van de geesteszieke 
koning; met mads mikkelsen en alicia 
vikander; aanv 20.00 uur; € 0,50 incl. 
koffie/thee; reserveren niet mogelijk.
za 26 jan 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'kursk' (2018) van thomas vinterberg; 
drama over de ramp in 2000 met de 
k-141 kursk onderzeeër in de ba-
rentszzee, waarbij 118 russische zee-
lieden stierven; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook op 
28 jan.
ma 28 jan 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'kursk' (2018) van thomas vinterberg; 
drama over de ramp in 2000 met de 
k-141 kursk onderzeeër in de ba-
rentszzee, waarbij 118 russische zee-
lieden stierven; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 29 jan 
vera zienema, oosterstraat 44;
'nymphomaniac' (2013) deel 1 en 2 
van lars von trier; drama over een 
seksverslaafde jonge vrouw die haar 
levensverhaal vertelt aan een barm-
hartige samaritaan; met charlotte 
gainsbourg, willem dafoe en stellan 
skarsgård; engels gesproken, niet on-
dertiteld; aanv 19.30 uur (wegens 
lengte film vervroegde aanvangstijd); 
€ 6,- (cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).

verwacht
za 2 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'free solo' (2018) van elizabeth chai va-
sarhelyi en jimmy chin; documentaire 
over de amerikaanse rotsklimmer alex 
honnold; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-); ook op 4 feb.
ma 4 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'free solo' (2018) van elizabeth chai va-
sarhelyi en jimmy chin; documentaire 
over de amerikaanse rotsklimmer alex 
honnold; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-).

jazz
do 10 jan 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ensemblezaal (222): lunchconcert 
door pedro pablo cámara (sax); aanv 
12.30 uur; gratis; met masterclasses 
door pedro pablo cámara (do 10 jan 
10.00-16.00 uur, vr 11 jan 10.00-11.00 
en 14.00-16.00 uur, vrij toegankelijk).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
sander baan (sax), giacomo caruso 
(piano) & jan ruerd oosterhaven (con-
trabas); 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
roos galjaard & sebastiaan wiering; ei-
genzinnige folk/jazz met zang, gitaar 
en cello; 21.30-23.30 uur.
vr 11 jan 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstuden-
ten; 13.00-15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
niko sax quintet; aanv 22.00 uur.
za 12 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met vincent 
grit (piano), jan ruerd oosterhaven 
(contrabas) en jeroen van olphen 
(drums); 21.30-00.30 uur; € 3,-.
ma 14 jan 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 15 jan 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met j t hwang (piano), vlad 
psaruk (trombone), andrea caruso 
(bas) en petr agapov (drums); aanv 
22.00 uur; € 3,-.
wo 16 jan 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
graansonic met diverse bands; jazz/fu-
sion/experimenteel; 22.00-01.00 uur.
do 17 jan 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
live jazz; 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit sonic: zoë quartet; 21.30-23.30 
uur.
vr 18 jan 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstuden-
ten; 13.00-15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit sonic: shjazz & grit; 21.30-
00.30 uur.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
graansonic: gerben wasser kwartet; 
22.00-01.00 uur.
za 19 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit sonic jazz; 21.30-00.30 uur.
zo 20 jan 
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
shjazz; met oa sharon doelwijt (zang); 
aanv 15.30 uur; gratis.

ma 21 jan 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 22 jan 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: ensemble evening jazz de-
partment; 17.00-22.00 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
joris teepe quartet; michael ph moss-
man (trompet), miquel martinez (sax), 
joris teepe (bas) en joost van schaik 
(drums); aanv 22.00 uur; € 5,-.
wo 23 jan 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
reinier baas (gitaar), ben van gelder 
(altsax) & kit downes (piano); aanv 
20.30 uur; ism stichting jazz in gronin-
gen.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
yasar kan; aanv 22.00 uur.
do 24 jan 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
linda's jazz; linda molenkamp (zang), 
vincent grit (piano) en bert van erk 
(contrabas); 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met love through 
my eyes extended; stefano minder 
(zang/pads), pedro millan (alt-/tenor-
sax), javier merino cárdenas (gitaar), 
sandra ruibal puertas (contrabas) en 
ignacio ampurdanés ruz (drums); 
21.30-23.30 uur; € 3,-.
vr 25 jan 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstuden-
ten; 13.00-15.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
iakovos symeonidis; aanv 22.00 uur.
za 26 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met play it 
hard en sessie; vincent grit (piano), 
theo kamminga (drums), philip baumg-
arten (contrabas), harry broekman 
(sax) en pavel sherbakov (trompet); 
21.30-00.30 uur; € 3,-.
ma 28 jan 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 29 jan 
café de smederij, tuinstraat 2;
boom xl + hans wijnbergen; benson 
itoe (bas), diederik idema (toetsen), 
claude ciza (drums) en hans wijnber-
gen (sax); aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 30 jan 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
kirill mikhnevich; aanv 22.00 uur.
do 31 jan 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
live jazz; 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met diverse muzi-
kanten; 21.30-23.30 uur; € 3,-.
vr 1 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstuden-
ten; 13.00-15.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
vasilis gkagkavouzis; aanv 22.00 uur.

verwacht
za 2 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
zo 3 feb 
poortershoes, oosterweg 13;
jerôme hol trio, pop/jazz; jerôme hol 
(gitaar), glenn gaddum jr (bas) en erik 
kooger (drums); aanv 13.30 u; € 10,-; 
kaartverkoop via liveopzondag@
gmail.com of tel. 06-22948431 (bas).
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz; met oa felix dege-
naar (piano) en ruud vleij (contrabas); 
15.00-17.15 uur; gratis.
ma 4 feb 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 5 feb 
café de smederij, tuinstraat 2;
kurt weiss met arrangers d'lite; aanv 
22.00 uur; € 3,-.

diversen
dans / literair / multimedia

do 10 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'dichter van geluk'; rense sinkgraven 
spreekt met dichters obe alkema en li-
lian zielstra over hun actuele werk en 
over hun interpretatie van geluk; 
12.15-13.15 uur; gratis.
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
annet mooij presenteert haar boek 'de 
eeuw van gisèle', een biografie over 
kunstenares gisèle d'ailly van water-
schoot van der gracht (1912-2013); 
aanv 17.00 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
dansgezelschap ick en het amster-
dams andalusisch orkest brengen 'ziel 
| rouh' van emio greco en pieter c 
scholten (choreografie) en abderrahim 
semlali (muziek); moderne dans met 
andalusische muziek; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 22,50 / 2de rang € 18,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang € 15,50 (€ 12,50) / 4de rang 
€ 11,50 / 5de rang € 6,-; met inleiding 
(19.00 uur, € 2,50).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en 
kees de vries; aanv 20.30 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
colin dunne, sidi larbi cherkaoui ea 
brengen 'session' (try-out); moderne 
dans op experimentele muziek; aanv 
20.30 uur; € 9,- (cjp/collegekaart € 7,-).
di 15 jan 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
flanor-avond met de jonge schrijfster 
lotte kok (debuutroman 'skydancer'); 
20.30-22.30 u; € 5,- (studenten € 3,-).
do 17 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppe-
lenbos en roos custers bespreken de 
roman 'oblomov' van ivan gontsjarov; 
20.00-22.00 uur; € 10,-.
zo 20 jan 
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: mezrab brengt 'a night of 
stories and music'; verhalen, muziek 
en eten; engelstalig; aanv 19.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 22 jan 
groninger forum, hereplein 73;
peter vandermeesch spreekt over de 
toekomst van de journalistiek; 19.30-
21.30 uur; uitverkocht.
do 24 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
begane grond: 'naked lunch'; rense 
sinkgraven ontvangt schrijfster nina 
polak ('we zullen niet te pletter slaan') 
voor een goed gesprek; 12.15-13.15 u; 

gratis.
academiegebouw, broerstraat 5;
serie 'spraakmakende boeken': dr ma-
rijke meijer drees bespreekt 'ik, vondel' 
van hans croiset; 19.45-21.30 u; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
club guy & roni en slagwerk den haag 
brengen 'mechanical ecstasy'; dans-
theater/dancefeest rond de opkomst 
van dancemuziek in de jaren '80; met 
muziek van noisia; aanv 20.15 uur; uit-
verkocht; ook op 25 jan.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zui-
derbaan, josé cutileiro, jirke poetijn en 
gasten dragen nieuwe columns of kor-
te verhalen voor; aanv 20.30 u; gratis.
vr 25 jan 
vrijdag, sint jansstraat 7;
vrijdag presenteert 'beverly home'; be-
wegingstheater van een grimmige 
schoonheid, begeleid met live muziek; 
aanv 20.00 uur; € 5,-; ook op 26 jan.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
club guy & roni en slagwerk den haag 
brengen 'mechanical ecstasy'; dans-
theater/dancefeest rond de opkomst 
van dancemuziek in de jaren '80; met 
muziek van noisia; aanv 20.15 uur; uit-
verkocht.
vera, oosterstraat 44;
de grote meindert talma voetbal show; 
liedjes, filmpjes, anekdotes en presen-
tatie van elpee en boek 'balsturig'; 
aanv 21.00 uur; € 8,-.
za 26 jan 
vrijdag, sint jansstraat 7;
vrijdag presenteert 'beverly home'; be-
wegingstheater van een grimmige 
schoonheid, begeleid met live muziek; 
aanv 20.00 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: leonor leal brengt 'noctur-
no'; flamencodans; mmv alfredo lagos 
(gitaar) en antonio moreno (slagwerk); 
aanv 20.15 uur; € 25,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 12,50).
do 31 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
poëzieweek: 'naked lunch'; rense sink-
graven spreekt met schrijfster/dichte-
res sabine van den berg over haar po-
eziedebuut 'nestvinders'; 12.15-13.15 
uur; gratis; aansluitend: boekpresenta-
tie van 'nestvlinders' en opening van 
de gelijknamige tentoonstelling.
stadhuis, grote markt 1;
poëzieweek: dichtgroep wp99 brengt 
een gevarieerd poëzieprogramma in 
de raadzaal; 14.00-17.00 uur; gratis.
boekhandel godert walter, o ebbin-
gestraat 53;
poëzieweek: avond rond de literair-ge-
ografische kaart 'leesbaar groningen'; 
mmv redacteur louis stiller, groninger 
dichters aly freije, jan siebo uffen, ton-
ko ufkes en zanger/liedjesschrijver 
bert hadders; 19.00-20.00 uur.
poortershoes, oosterweg 13;
samiera leest voor uit het manuscript 
van haar boek 'dansen met slangen en 
vuur', over haar ervaringen en avontu-
ren als buikdanseres, slangenbe-
zweerster, vuurspuugster en fakir; 
aanv 20.30 uur; gratis.

verwacht
za 2 feb 
grafisch centrum, warmoesstraat 41;
poëzieweek: 'vis-u-ele poes-ie', visue-
le poëzie uit 18 jaar tijdschrift kladblok; 
beeldpresentatie middels de toverlan-
taarn; 20.00-22.00 uur; € 1,50 incl. kof-
fie/thee en kaakje.
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Uitgaanskrant Groningen
Bij de Sluis 7,  9726 aN  Groningen
tel. 050-3130222
info@uitgaanskrantgroningen.nl
De Uitgaanskrant verschijnt 3-wekelijks en is gratis  
verkrijgbaar bij VVV, supermarkten, bioscopen,  
cultuur- en jongerencentra, universiteitsfaculteiten,  
bibliotheken en horeca in de stad Groningen en is  
online beschikbaar via www.uitgaanskrantgroningen.nl.

Opgave voor de agenda (gratis) dient te geschiede n 
vóór de deadline-datum, bij voorkeur via email.

Voor edities en deadlines van het hele jaar 
zie www.uitgaanskrantgroningen.nl.

Oplage: 5.000 exemplaren.
Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord.
Advertentietarieven op aanvraag.
Een uitgave van Uitgeverij Sennema, Groningen.
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden  
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

editie deadline
31 jan - 22 feb '19 wo 23 jan
21 feb - 15 mrt '19 wo 13 feb
14 mrt - 5 apr '19 wo 6 mrt
4 - 26 apr '19 wo 27 mrt

But ik Nord
O.a. delicatessen & linnen uit Zweden!

Wij staan elke zaterdag tijdens de Warenmarkt op
de stoep van de Vismarkt t.o. het Kruidvat.

w w w . b u t i k n o r d . n l

Tekinev Restaurant

True Eating Experience  
From Fine Turkish Cuisine

Nieuwe kaart !
Gelkingestraat 24     Groningen

Tel. 050 - 3111230     www.tekinev.nl

http://uit050.nl/
http://www.uitgaanskrantgroningen.nl/
http://www.hoekstrakrantendruk.nl/
http://www.noorderlicht.com/
http://www.butiknord.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.zinnebeeld.info/
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pop
do 10 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: paul de munnik (piano/
zang) & wouter planteijdt (gitaar); 
kleinkunstliedjes/nederlandstalige pop; 
aanv 20.30 uur; € 21,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
roos galjaard & sebastiaan wiering; ei-
genzinnige folk/jazz met zang, gitaar 
en cello; 21.30-23.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met ten years 
today (powerpop) en murakumo (dro-
merige dance/pop); aanv 21.30 uur; 
€ 3,- / voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 11 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
night fever met 'nights on braodway'; 
bee gees tribute; aanv 20.00 uur; 1ste 
rang € 41,50 / 2de rang € 36,50 / 3de 
rang € 31,50 incl. servicekosten.
oosterpoort, trompsingel 27;
johan derksen keeps the blues alive; 
met diverse muzikanten; aanv 20.30 u; 
uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'winter socks' met mr walla-
ce (ska/reggae), jan terlouw junior & 
the nightclub (jazz/soul/blues/hiphop), 
radio esperanto (wereldmuziek) en ra-
dio utopia soundsystem; aanv 21.00 u; 
€ 10,-; dragers van kerstsokken krijgen 
een gratis drankje.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
za 12 jan 
simplon, boterdiep 69;
presentatie popbands van muziek-
school vrijdag; met jupiter, lifft, shiver, 
blue yellow, mind fuji, glims, basement 
four, no sugah, wanderoo, the black lo-
tus, wall of music, l e m o n attack, vin-
tage lab, rising seconds en the incom-
plete; aanv 18.30 uur; € 3,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
blues encore; swingende blues met 
rudmer van der meer (gitaar), gerrit 
veen (bas), wessel batista (drums) en 
harm brinksma (zang/bluesharp); 
19.00-22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
yungblud, alternatieve rock uit enge-
land; met voorprogramma; aanv 20.30 
uur; uitverkocht.
em2, suikerlaan 6;
starmen, david bowie tribute; 22.30-
00.30 uur; voorverkoop € 10,99 via 
yourticketprovider.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
elton & friends, soul/funk/pop; 23.00-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: the mudd, indierock; aanv 
23.30 uur; € 2,- (met vera-clubkaart 
gratis).
zo 13 jan 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
cat fever band, groovy blues; 15.00-
19.00 uur.
eetcafé roezemoes, zuiderdiep 15;
mannen met kleintjes, feestelijke uke-
lele-band; 16.00-18.00 uur.
dot, vrydemalaan 2;
'music & wine' met singer-songwriter 
martijn van der zande en i took your 
name; relaxed akoestisch; 16.00-
19.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
united kinksdom, kinks-coverband; 
16.00-18.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
gett off; soul/funk met monique bakker, 
jeffrey smith, sonny wemay, willem 
nuruwe en georgio bletterman; aanv 
16.30 uur; gratis.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
the como mamas, gospel/soul uit mis-
sissippi; aanv 20.30 u; € 18,50; kaart-
verkoop via de oosterpoort.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 14 jan 
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 
20.00-23.00 uur; gratis.
wo 16 jan 
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
magners music sessions met diverse 
bands; 16.00-23.30 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
office/pleuropsonic: moon almighty 
(16.00 uur), carmen hamer (17.00 u), 
hangover paradise (pop/rock, 19.00 u), 
ilja's playhouse (rock, 21.00 uur) en mr 

knowhow (rock, 23.00 uur) ; gratis; zie 
ook 17, 18 en 19 jan.
binnenstad;
eurosonic met phoenician drive, 
klangstof, weed & dolphins, linn koch-
emmery, her skin, long tall jefferson, 
maarja nuut & ruum, perro, amilli, shht, 
helen, molly, the grand east, marc me-
lià, fangclub, yegor zabelov, nova 
twins, queen zee, jungle by night, ha-
nia rani, warhola, the ills, konni kass, 
powersolo, jansky, sasha boole, the 
pier, une misère, anna leone, pitou, 
mahalia, kokoroko, blanco white, lord 
kesseli & the drums, alien tango, vul-
pynes, muyayo rif, sem & stènn, black 
midi, black futures, delgres, o gajo, ka-
wala, antonia vai, bohemian cristal in-
strument, lion, klimaforandringer, kiddy 
smile, sons, ivan dorn, cassia, iris gold 
en villejuif underground; op diverse lo-
caties; 20.00-03.00 uur; € 28,50 / pas-
se-partout eurosonic (16 + 17 + 18 jan) 
uitverkocht / passe-partout eurosonic 
+ noorderslag (16 t/m 19 jan) € 158,50; 
kaartverkoop via www.esns.nl.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
house of the north: lester blackfield (al-
ternatieve rock, 20.00-20.20 uur), 
mary confurius (singer-songwriter, 
20.50-21.10 uur), cirrus minor (alterna-
tieve stonerrock, 21.40-22.00 uur), es-
ther de jong (singer-songwriter, 22.30-
23.10 uur) en hollow men (alternatieve 
rock, 23.40-00.20 uur); gratis.
em2, suikerlaan 6;
nathan green & band, pop uit assen; 
aanv 20.00 uur; € 5,-.
metalcafé de witte wolf, o boteringe-
straat 51;
wolfsonic: silent bishop (20.30 uur), 
this ends today (21.35 uur) en mouflon 
(22.40 uur); metal; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
pinguin radio showcases met diverse 
bands; 20.30-24.00 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
cleopatra, kleine pelsterstraat 5/5a;
grunnsonic 2019: long way down 
(21.30 uur), hackberry (22.45 uur) en 
atgmc (24.00 uur); gratis.
warhol, papengang 6;
grunnsonic 2019: van marban (21.30 
uur) en the desmonds (22.45 u); gratis.
café de zolder, papengang 3a;
pleuropsonic: radicle (reggae uit gro-
ningen, 22.30 uur), nancy kleurenblind 
& de zingende roadie (spacepop uit 
rotterdam, 23.30 uur) en the bluprint 
(pop/rock uit groningen, 00.30 uur); 
gratis; zie ook 17, 18 en 19 jan.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
grunnsonic 2019: shabby cabs (22.30 
uur) en the mudd (23.45 uur); gratis.
do 17 jan 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
platosonic met iris gold (12.00 uur), 
molly (akoestisch, 13.00 uur), manon 
meurt (14.00 uur), eut (15.00 uur), boy 
azooga (15.50 uur), fontaines d c 
(16.40 uur), juniore (17.30 uur), shht 
(18.20 uur en woodgrain (19.00 uur); 
gratis; zie ook 18 en 19 jan.
coffee company, o ebbingestraat 39;
platosonic met kawala (12.20 uur), vio-
letta zironi (13.20 uur), eli (14.20 uur), 
thom artway (solo, 15.20 u), thorsteinn 
einarsson (16.10 uur), pavvla (akoes-
tisch, 17.00 uur), hugo barriol (17.50 u) 
en babe sila (akoestisch, 18.40 uur); 
gratis; zie ook 18 en 19 jan.
house of chambers, o ebbingestr 36;
platosonic met dvtch norris (12.40 u), 
amilli (13.40 uur) en danitsa (14.40 u); 
urban/hiphop; gratis; zie ook 18 en 19 
jan.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
office/pleuropsonic: harry loco (cd-pre-
sentatie, 13.00 uur), wouter marije 
(troubadour, 14.30 uur), sunroots (ska, 
16.00 uur), three little clouds (17.15 u), 
the sign of leo (18.30 uur), stingers 
(rock & blues & jump, 20.00 uur), ska-
piche (ska, 22.00 uur), noint ? (23.30 
uur) en flashbang (00.45 uur); gratis; 
zie ook 18 en 19 jan.
kledingwinkel recessie, oude kijk in 't 
jatstraat 54;
recessie-sonic met cashmyra (15.00 
uur), joost dijkema (17.00 uur) en ei-
gen risico (18.00 uur); gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
magners music sessions met diverse 
bands; 16.00-23.30 uur; gratis.
bax brouwerij, friesestraatweg 201/2a;
'live @ the brewery' met jonge talen-
ten: polycentric, untold stories, van 
marban, sam & carlijn, merusla, citi-
zens of tranquility en wouter maryne; 
diverse genres; 18.00-24.00 uur; € 6,-.
binnenstad;
eurosonic met vinila von bismark, mio, 
apre, emma-jean thackray's walrus, in-
dianizer, deluge, mavi phoenix, apey, 
holy motors, portland, ruthanne, juicy, 
albin lee meldau, pavvla, adam naas, 
hyperculte, federico albanese, nvmeri, 
dvtch norris, maike zazie, akkan, ruth 
koleva & the fingertones, any other, to-
rul, haerts, blind channel, juniore, sa-
sha boole, naked cameo, the canyon 
observer, chloé & vassilena serafimo-
va: sequenza live, eli, kara marni, cyril 
cyril, wild youth, lxandra, crimer, briet, 
noah carter, danitsa, komfortrauschen, 
perro, thom artway, solo ansamblis, ra-
diant children, niklas paschburg, weed 
& dolphins, portugal, sibiir, tatum rush, 
tittingur, yegor zabelov, bishop briggs, 
boy azooga, moncrieff, fontaines d c, 
fogo fogo, petrol girls, say yes dog, 
eut, violetta zironi, vulpynes, avec, at 
pavillon, grant, the murder capital, 

thorsteinn einarsson, disiz la peste, 
nova materia, long tall jefferson, ko-
jaque, kælan mikla, bass astral x igo, 
5k hd, isama zing, remy, eerie wanda, 
lafawndah, implore, kykia, hildur, laura 
misch, gerry cinnamon, de sluwe vos 
live, very cool people, thisnis, the blin-
ders, fjørt, hugo barriol, lazer viking, 
mydy rabycad, pip blom, belle mt, 
drahla, hatari, ina wroldsen, arp frique 
& family, die wilde jagd, lonker see, 
ocean wisdom, onipa, dorian concept, 
sea girls, machweo, circus brothers, 
scúru fitchádu, maika, la fraicheur, 
karpov not kasparov en pushin wood 
soundsystem; op diverse locaties; 
20.00-03.00 uur; passe-partout euro-
sonic 17 + 18 jan € 78,50 / passe-par-
tout eurosonic 16 + 17 + 18 jan uitver-
kocht / passe-partout eurosonic + 
noorderslag (16 t/m 19 jan) € 158,50; 
kaartverkoop via www.esns.nl.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
house of the north: meadowlake 
(shoegaze/rock, 20.00-20.20 uur), yvi 
(indiefolk, 20.50-21.10 uur), daisy 
(jazz/folk, 21.40-22.00 uur), pendants 
(indierock, 22.30-23.10 uur) en the 
heck (garagepunk, 23.40-00.20 uur); 
gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
toetersonic met oa wouter maryne 
(20.00 uur) en dor (21.00 uur); 20.00-
24.00 uur; gratis.
oosterstraat 52;
electrosonic 2019 met oa alcuna wilds; 
electropop; 20.00-24.00 uur; gratis.
grote markt;
eurosonic air: jebroer 4 life (elektro-
nisch, 20.25-21.10 uur), michelle david 
& the gospel sessions (gospel/soul, 
21.50-22.35 uur) en reykjavíkurdaetur 
(rap uit ijsland, 23.15-24.00 u); gratis.
metalcafé de witte wolf, o boteringe-
straat 51;
wolfsonic: infantry (20.30 uur), procre-
ation (21.35 uur) en torrential (22.40 
uur); metal; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
pinguin radio showcases met diverse 
bands; 20.30-24.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven en beneden: 'the sound of 
young holland' met the homesick 
(20.30 uur), de messen (21.05 uur), 
neighbours burning neighbours (21.40 
uur), bawrence of aralia (22.15 uur) en 
steve french (22.50 uur); showcase 
van subroutine records; gratis; zie ook 
kult en 18 jan.
benzinebar, hoekstraat 44;
strik beats sonic 2019 met black mon-
soon (21.00 uur), drive by wire (22.00 
uur), tony clifton (23.00 uur), money & 
the man (24.00 uur) en price (01.00 u); 
gratis; ism white russian records; zie 
ook 18 jan.
warhol, papengang 6;
grunnsonic 2019: small town bandits 
(21.30 uur) en the vices (22.45 uur); 
gratis.
idenza, guldenstraat 15;
grunnsonic 2019: joost dijkema (21.30 
uur) en willie darktrousers (22.45 uur); 
gratis.
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
grunnsonic 2019: ooo (out of order, 
21.45 uur), the monroes (23.00 uur) en 
chief of smoke (00.15 uur); gratis.
café de zolder, papengang 3a;
pleuropsonic: evilmrsod (rock/blues/
country uit spanje, 22.00 uur), brow-
sing collection (hardrock uit zweden, 
23.00 uur) en de jeugd (punkrock uit 
vlaardingen, 24.00 uur); gratis; zie ook 
18 en 19 jan.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
animal sonic met certain animals (rock 
uit rotterdam), grim tim (alternatieve 
rock uit eindhoven), boskat (harde rock 
uit antwerpen) en rhinorino (sexy sto-
nerrock uit utrecht); 22.00-01.00 uur; 
gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
graansonic: canada hiphop showcase 
met d o gibson, illvibe, mo moshiri, d ru 
bex + promise, keith mullins, angela 
saini en astin clark + speciale gasten; 
22.00-01.00 uur.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
grunnsonic 2019: the first wolf (22.05 
uur), lesley baker (23.10 uur) en mar-
tijn van der zande (00.15 uur); gratis.
café kult, steentilstraat 36/1;
'the sound of young holland' met glint-
shake (23.40 uur) en the sweet re-
lease of death (00.25 uur); showcase 
van subroutine records; gratis; zie ook 
18 jan en irish pub o'ceallaigh.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
'de garage van klaas' met fuck fuck 
fuck, mark lada's golden arches en j c 
thomas & the missing slippers; garage-
rock op het biljart; 01.00-03.00 uur; 
gratis; vooraf en erna draaien de dj's 
van volcanoboys lekkere partyhits; zie 
ook 18 jan.

vr 18 jan 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
platosonic met very cool people (12.00 
uur), mambe & danochilango duo 

(13.00 uur), the entrepreneurs (14.00 
uur), mdc 3 (15.00 uur), penelope isles 
(15.50 uur), pillow queens (16.40 uur) 
en the mauskovic dance band (17.30 
uur); gratis; zie ook 19 jan.
coffee company, o ebbingestraat 39;
platosonic met belle mt (12.20 uur), 
apey (solo, 13.20 uur), vivii (14.20 u), 
portland (akoestisch, 15.20 uur), ferris 
& sylvester (16.10 uur), wannes cap-
pelle, broeder dieleman & frans grap-
perhaus (17.00 uur) en katarína máli-
ková (17.50 uur); gratis; zie ook 19 jan.
house of chambers, o ebbingestr 36;
platosonic met bríet (12.40 uur), k-
phax (13.40 uur) en blu samu (14.40 
uur); urban/hiphop; gratis; zie ook 19 
jan.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
office/pleuropsonic: bottle cap (gara-
gerock uit zweden, 14.00 uur), brow-
sing collection (hardrock uit zweden, 
15.15 uur), roos galjaard & sebastiaan 
wiering (16.45 uur), bluescloud/short-
break? (18.15 uur), evilmrsod (rock/
blues/country uit spanje, 21.00 uur), 
marvin dee band (22.30 uur) en kaizer 
crow (24.00 uur); gratis; zie ook 19 jan.
busstation, stationsweg;
kiosk: q-link bus sessions met waiting 
for the sun (14.20 uur), the mudd 
(14.30 uur), first wolf (14.40 uur), audio 
adam (14.50 uur), martijn van der zan-
de (15.20 uur), revo (15.00 uur) en 
small town bandits (15.10 uur); gratis.
busstation, stationsweg;
vertrekpunt q-link bus sessions; met 
waiting for the sun (14.40 uur, q-link 5 
naar annen, perron q), the mudd 
(14.55 uur, q-link 3 naar leek, perron 
e), first wolf (15.00 uur, q-link 4 naar 
roden, perron e), audio adam (15.17 
uur, q-link 6 naar delfzijl, perron j), revo 
(15.19 uur, q-link 1 en 16.00 uur, q-link 
15 naar p+r zernike), martijn van der 
zande (15.45 uur, q-link 1 naar zuid-
horn, perron t) en small town bandits 
(15.55 uur vanaf europapark, q-link 2 
naar p+r reitdiep).
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
magners music sessions met diverse 
bands; 16.00-23.30 uur; gratis.
galerie sign, winschoterkade 10;
'noise, soup & knowledge' met live mu-
ziek, kennis en soep; 16.00-20.00 uur; 
gratis; ism academie popcultuur leeu-
warden.
kledingwinkel recessie, oude kijk in 't 
jatstraat 54;
recessie-sonic met no no & the sinking 
ship (16.00 uur), radio esperanto 
(17.00 uur) en the wild berry's (17.45 
uur); gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
draaibar: soz concerts / the syndicate 
of melodies / pinguin radio showscase 
met e1 ten & the lovefunk (alternatieve 
rock), the muff (progpunk) en spitfire 
(grooverock uit belgië); 17.00-20.00 u.
em2, suikerlaan 6;
hooghoudt, grasnapolsky, on track 
agency en cloudhead presenteren de 
likt (futuristische funk), loft, indian as-
kin (grind lounge), umeme (hybrid 
electronic), anemone (psychedelische 
britpop), personal trainer (pop uit am-
sterdam), the glücks (garagepunk), het 
gezelschap en dwayne franklin & dad-
dy jacob; 17.00-03.00 uur; gratis; met 
gratis pendelbus (zie www.hooghoudt.
nl).
binnenstad;
eurosonic met the entrepreneurs, pe-
nelope isles, cavetown, louise lemón, 
babé sila, floex & tom hodge, lenny, 
jimi somewhere, lisa morgenstern, kel-
vyn colt, becky and the birds, stikstof, 
lewis ofman, pieter de graaf, blue lab 
beats, annabel allum, wannes cappel-
le, broeder dieleman en frans grapper-
haus, someone, lilla vargen, lass, hila-
ry woods, gold, rimon, napoleon gold, 
sonnfjord, girl in red, lord esperanza, 
john moods, bülow, the slow readers 
club, laura perrudin, ferris & sylvester, 
sports team, sarah klang, amanda ten-
fjord, katarína máliková & endelaporte, 
mdc iii, lova, blu samu, k-phax, odd be-
holder, ilgen-nur, nico casal, yellows-
traps, etella, alessio bondì, free love, 
l'impératrice, æ mak, blackwave, lyz-
za, gurr, whales, vivii, möbius, belako, 
annelie, mnnqns, plàsi, elderbrook, fle-
che love, whenyoung, sea moya, andr-
ra, eliza, flohio, tomat petrella, hellwa-
na, esinam, battle beast, rendez vous, 
hugar, puncke, balcony, jacco gard-
ner's somnium, our stories, erki pärno-
ja: efterglow, tversky, de beren gieren, 
ondt blod, feet, octavian, kompromat, 
zabelov group, keep razors sharp, pi-
pes and pints, jungstötter, gato preto, 
rews, glass museum, fieh, the holy, jar-
reau vandal live, autumnist, pillow 
queens, apey & the pea, mambe & da-
nochilango, borokov borokov, farve-
blind, the mauskovic dance band, 
whispering sons, diron animal, the psy-
chotic monks, boxinbox, de rooie jager 
roodshow en b-complex; op diverse lo-
caties; 20.00-03.00 uur; passe-partout 
eurosonic 17 + 18 jan € 78,50 / passe-
partout eurosonic 16 + 17 + 18 jan uit-
verkocht / passe-partout eurosonic + 

noorderslag (16 t/m 19 jan) € 158,50; 
kaartverkoop via www.esns.nl.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
house of the north: nadua (pop, 20.00-
20.20 uur), woe blind birds (alternatie-
ve rock, 20.50-21.10 uur), small town 
bandits (pop, 21.40-22.00 uur), sorry 
john (pop/rock, 22.30-23.10 uur), clou-
dy diow (alternatieve pop, 23.30-00.10 
uur) en fenn (indie/elektronica/triphop, 
00.40-01.20 uur); gratis.
metalcafé de witte wolf, o boteringe-
straat 51;
wolfsonic: hvalross (20.00 uur), the 
ballet bombs (21.00 uur), black fuse 
(22.00 uur) en atomic vulture (23.00 
uur); metal; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
toetersonic met marvin dee band 
(20.00 uur), laura liz (21.00 uur), 
abalone (22.00 uur) en sun roots 
(23.00 uur); gratis.
cleopatra, kleine pelsterstraat 5/5a;
regiosonic met dor, feral tides, a liquid 
landscape en blackbriar; 20.00-24.00 
uur.
grote markt;
eurosonic air: brides of lucifer (belgië, 
20.25-21.10 uur), jett rebel (pop/rock, 
21.50-22.35 uur) en san holo (23.15-
24.00 uur); gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
grunnsonic 2019: marlene bakker 
(20.30 uur), waiting for the sun (21.35 
uur), meadowlake (22.40 uur) en 
maaris (23.45 uur); gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
pinguin radio showcases met diverse 
bands; 20.30-24.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven en beneden: 'the sound of 
young holland' met the avonden (20.30 
uur), lena hessels (21.05 uur), price 
(21.40 uur), red brut (22.15 uur) en 
canshaker pi (22.50 uur); showcase 
van subroutine records; gratis; zie ook 
kult.
benzinebar, hoekstraat 44;
strik beats sonic 2019 met ravenna 
(21.00 uur), switch bones (22.00 uur), i 
against i (23.00 uur), magnetic space-
men (24.00 uur), rebel radio (01.00 u) 
en knars (02.00 uur); gratis; ism white 
russian records.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
warhol, papengang 6;
grunnsonic 2019: hollow men (21.40 
u) en audio adam (22.50 uur); gratis.
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
grunnsonic 2019: cirrus minor (21.45 
uur), super star gods (23.00 uur) en 
onhou (00.15 uur); gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
pleuropsonic: internationaal hiphop-
programma; aanv 22.00 uur; gratis; zie 
ook 19 jan (orkz-bar).
sunny beach, peperstraat 31;
grunnsonic 2019: cloudy diow (22.00 
uur), revo (22.45 uur), rossabarba 
(23.30 uur) en rooks (00.15 uur); hip-
hop; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
grunnsonic 2019: oes (22.30 uur) en 
70 mile house (23.45 uur); gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
arcadehal 1ste etage: 'jamundo' met 
punk ’n jazz orchestra (23.00-23.45 u) 
en jamsessie (latin/afrikaans, 23.45-
02.00 uur); gratis.
café kult, steentilstraat 36/1;
'the sound of young holland' met real 
farmer (23.40 uur) en pig frenzy (00.25 
uur); showcase van subroutine re-
cords; gratis; zie irish pub o’ceallaigh.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
'de garage van klaas' met tony clifton, 
ploegendienst en canshaker pi; gara-
gerock op het biljart; 01.00-03.00 uur; 
gratis; vooraf en erna draaien de dj's 
van volcanoboys lekkere partyhits.

za 19 jan 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
platosonic met feng suave (12.00 uur), 
yïn yïn (13.00 uur), son mieux (14.00 
uur), dawn brothers (15.00 uur), donna 
blue (15.50 uur) en nona (16.40 uur); 
gratis.
kledingwinkel recessie, oude kijk in 't 
jatstraat 54;
recessie-sonic met price (12.00 uur), 
rc sullivan (13.00 uur), shoe eating 
rabbits (14.00 uur), pelle kuipers 
(15.00 uur) en shitfaced mermaids 
(16.00 uur); gratis.
coffee company, o ebbingestraat 39;
platosonic met marlene bakker (12.20 
uur), the visual (13.20 uur), judy blank 
(14.20 uur), van wyck (15.20 uur) en 
bernard hering (16.10 uur); gratis.
vera, oosterstraat 44;
de rooie jager presenteert jagersonic; 

met pressure pact, danny panadero, 
ploegendienst, dewolff, de esperan-
dos, hermann der polkamann, kurt ba-
ker combo, green lizard + rudeboy, po-
wernap, the heck, tim knol & blue 
grass boogiemen, mark lada's golden 
arches, harm jan, une misère, imca 
marina en bierviltjes; aanv 12.30 uur; 
gratis.
house of chambers, o ebbingestr 36;
platosonic met jay-way (dj-set, 12.40 
uur) en s10 (13.40 uur); urban/hiphop; 
gratis.
galerie sign, winschoterkade 10;
whamwham / subbacultcha dayparty 
met undergroundmuziek, kunst en 
bier; 13.00-18.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
office/pleuropsonic: slamgang (13.00 
uur), wanton (14.00 uur), braindrive 
(15.15 uur), jbr (16.30 uur), untold sto-
ries (17.45 uur), dr justice and the 
smooth operators (19.00 uur), un-
placeables (20.15 uur), daniel plooster 
a k a rock 'n' roll daddy (21.30 uur), the 
samuels (22.45 uur) en mama maffia 
(24.00 uur); gratis; zie ook 19 jan.
grote markt;
eurosonic air: inge van calkar (alterna-
tieve pop, 14.00-14,45 uur), blackbird 
(pop, 15.15-16.00 uur) en douwe bob 
(pop, 16.30-17.15 uur); gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
live muziek; 18.00-22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
lola sessie x money jam; open sessie 
met oa colored monkeys; 19.00-03.00 
uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
noorderslag 2019 met fais, niels broos 
x jamie peet, dave budha, s10, van 
common, tape toy, marlene bakker, 
rondé, famke louise, son mieux, jay-
way, nona, quessswho, willem, ares, 
kita menari, donna blue, kovacs, kubi-
lay kaya, jiri11, jacin trill, valvetronic 
brassband, for i am king, rimon, niel-
son, young ellens, sheila and the kit, 
lewsberg, the visual, ploegendienst, 
jeangu macrooy, idaly, jarreau vandal 
live, dawn brothers, kenny b, karel, 
thomas azier, feng suave, jason water-
falls, judy blank, frenna, latifah, lyzza, 
benjamin herman’s bughouse, amy 
root, ten times a million, shirak, sam 
feldt live, yîn yîn en fata boom; 19.45-
03.15 uur; € 79,50 (jongeren tot 21 jaar 
€ 28,50.
metalcafé de witte wolf, o boteringe-
straat 51;
wolfsonic: radiathor (20.00 uur), over-
ruled (21.00 uur), in manus tuas (22.00 
uur) en morvigor (23.00 uur); metal; 
gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
toetersonic met wanton (20.00 uur), 
dabba roots (21.00 uur), dr justice & 
the smooth operators (22.00 uur) en 
two and a half girl (23.00 uur); gratis.
benzinebar, hoekstraat 44;
the tumblin' gogo's (rockabilly/psycho-
billy) en hammeroidz (rock & roll); aanv 
20.30 uur.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'dansen in de fabriek' met room 2 roam 
(pop/rockcovers) en dj; 21.00-03.00 u; 
voorverkoop € 4,50 (incl. drankje) via 
ticketconnect.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
graansonic: sheepskin wolves (21.00-
22.00 uur) en the mudd (23.00-24.00 
uur).
bambara, roeierspad 1;
noise night met fucking bastards, maja 
bolier, terbeschikkingstelling, lik de kik-
ker, mr filler's monologues en locura; 
aanv 21.00 uur.
orkz-bar, emmastraat 15;
pleuropsonic: girlpower surprise 
(21.30 uur), evilmrsod (rock/blues/
country uit spanje, 22.30 uur), bottle 
cap (garagerock uit zweden, healer of 
bastards (punkrock uit birmingham, 
00.30 uur) en cenobites (psychobilly 
uit rotterdam, 01.30 uur); gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
cornbread kitchen; soul/blues/funk met 
oa theo houtkoop (zang/gitaar); aanv 
21.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/
r&b met jordy en larissa; 23.00-01.00 
uur; gratis.

zo 20 jan 
buurt- en speeltuinvereniging help-
man-oost, groenesteinlaan 16;
podium zuid: sunroadtrip (alternatieve 
roots/pop) en the greendogs (rock & 
roll/rockabilly); 15.00-17.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
jakedogs, southern rock/countryrock; 
15.00-19.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'acoustic sundays'; akoestische open 
sessie rond de tafel, olv harold stap; 
16.00-19.00 uur; gratis.
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vals alarm musicaltheater speelt 'pip-
pin'; komisch-absurdistische musical 
over het fictieve leven van pippin, de 
zoon van karel de grote; aanv 14.00 en 
20.00 uur; € 22,- (cjp/collegekaart 
€ 19,50).
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
15.00 en 20.00 uur; top seats € 76,10 / 
1ste rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 / 
3de rang € 54,50 / 4de rang uitver-
kocht incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; ook op 27, 30 en 31 
jan en 1, 2 en 3 feb (verschillende aan-
vangstijden en toegangsprijzen).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
jakob & friends, karaoke-show; 23.00-
01.00 uur; gratis.
zo 27 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
15.00 uur; top seats € 76,10 / 1ste 
rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 / 3de 
rang € 54,50 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 30 en 31 jan en 1, 2 
en 3 feb (verschillende aanvangstijden 
en toegangsprijzen).
ma 28 jan 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
wo 30 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
20.00 uur; top seats € 70,96 / 1ste 
rang € 59,64 / 2de rang € 54,50 / 3de 
rang € 49,36 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 31 jan en 1, 2 en 3 
feb (verschillende aanvangstijden en 
toegangsprijzen).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jörgen raymann met 
'schudden aan die boom'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; € 19,-.
do 31 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
20.00 uur; top seats € 70,96 / 1ste 
rang € 59,64 / 2de rang € 54,50 / 3de 
rang € 49,36 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 1, 2 en 3 feb (ver-
schillende aanvangstijden en toe-
gangsprijzen).
usva, munnekeholm 10;
kiki schippers brengt 'waar'; cabaret/
kleinkunst; aanv 20.30 u; uitverkocht.
vr 1 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
20.00 uur; top seats € 76,10 / 1ste 
rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 / 3de 
rang € 54,50 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 2 en 3 feb (verschil-
lende aanvangstijden).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
erik van muiswinkel brengt 'de oplos-
sing'; cabaret/verhalen; aanv 20.15 u; 
1ste rang € 23,- / 2de rang € 21,- / 3de 
rang € 18,50 / 4de rang € 16,50 / 5de 
rang € 11,50.
verwacht
za 2 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
15.00 en 20.00 uur; top seats € 76,10 / 
1ste rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 / 
3de rang € 54,50 / 4de rang uitver-
kocht incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; ook op 3 feb (15.00 
uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: vrijdag & sandifort brengen 
'voorlopig voor altijd'; cabaret; aanv 
20.15 uur; € 19,-.
zo 3 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
15.00 uur; top seats € 76,10 / 1ste 
rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 / 3de 
rang € 54,50 / 4de rang uitverkocht.

jeugd
do 10 jan 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 
4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
ma 14 jan 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende ac-
tiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
di 15 jan 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
vr 18 jan 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
zo 20 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
striptekenen met tekenaar dim junius; 
vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 uur; gratis.
wo 23 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
het nationale voorleesontbijt 2019: 
(oud-)wetouder paul de rook leest voor 
uit het prentenboek 'een huis voor har-
ry' van leo timmers; 09.30-10.30 uur; 
toegangskaarten gratis af te halen 
(op=op).
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
het nationale voorleesontbijt 2019: 
dichter kasper peters leest voor uit het 
prentenboek 'een huis voor harry' van 
leo timmers; 09.30-10.30 uur; toe-
gangskaarten gratis af te halen 
(op=op).
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
het nationale voorleesontbijt 2019: ie-
mand van kattencafé op z'n kop leest 
voor uit het prentenboek 'een huis voor 
harry' van leo timmers; 09.30-10.30 
uur; toegangskaarten gratis af te halen 
(op=op).
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
het nationale voorleesontbijt 2019: ma-
rije van der heide leest voor uit het 
prentenboek 'een huis voor harry' van 
leo timmers; 09.30-10.30 uur; toe-
gangskaarten gratis af te halen 
(op=op).
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
het nationale voorleesontbijt 2019: ka-
rin kwant (kattencafé poeslief) leest 

buckshot café, zuiderdiep 58;
we ghosts, blues/jazz/pop/folk uit en-
geland/zweden; aanv 16.30 uur; gratis.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
joshua hyslop, akoestische folkpop uit 
canada; aanv 20.30 uur; € 10,-; kaart-
verkoop via de oosterpoort.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 21 jan 
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: leah senior, psychedelische 
folk uit melbourne; voorprogramma: lo/
now (groningen); aanv 23.30 uur; € 5,-; 
geen voorverkoop.
wo 23 jan 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 24 jan 
simplon, boterdiep 69;
tentempiés, rock/ska/reggae/rumba; 
afscheidstournee; aanv 21.00 uur; 
€ 13,50 / voorverkoop € 13,50.
vera, oosterstraat 44;
spidergawd, rock uit trondheim (noor-
wegen); met voorprogramma; aanv 
21.00 uur; € 16,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met oa whati-
meant (synthpop met nadine appel-
doorn); aanv 21.30 uur; € 3,- / voorver-
koop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 25 jan 
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: groninger voorronde van 
metal battle met baas, hopeless dra-
matica, axis mundi en silent bishop; 
aanv 20.30 uur; € 2,50.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
de grote meindert talma voetbal show; 
liedjes, filmpjes, anekdotes en presen-
tatie van elpee en boek 'balsturig'; 
aanv 21.00 uur; € 8,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
za 26 jan 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
live muziek; 18.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: a bowie celebration - the 
david bowie alumni tour; david bowie 
tribute met oa oud-begeleiders mike 
garson, earl slick, mark plati, carmine 
rojas en bernard fowler; aanv 20.30 u; 
€ 42,50.
vera, oosterstraat 44;
air waves, folk/country/indierock uit 
amerika; voorprogramma: alcuna wilds 
(triprock); aanv 21.00 uur; € 9,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
c t heida & band, meerstemmige soul/
blues/gospel/pop/rock; aanv 21.30 u; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
jakob & friends, karaoke-show; 23.00-
01.00 uur; gratis.
café de zolder, papengang 3a;
the vibez of hip-hop jamsession met 
oa lil denzo, lokoo beatz en open mic; 
24.00-03.00 uur; gratis.
zo 27 jan 
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' met traffic jam (pop/rock 
classics, 16.00 uur) en planet orange 
(indiepop/rock, 17.30 uur); € 5,- incl. 1 
consumptie.
buckshot café, zuiderdiep 58;
friction, reggae; aanv 16.30 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
k's choice, pop uit antwerpen; akoesti-
sche theatertour; aanv 20.00 u; € 32,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
whiskey shivers, trashgrass/bluegrass/
country/folk uit texas; voorprogramma: 
anna coogan; aanv 21.30 uur; € 8,- / 
voorverkoop € 6,-.
di 29 jan 
bambara, roeierspad 1;
jucifer, sludge metal/eclectic duo uit 
amerika; aanv 20.30 uur.
wo 30 jan 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 31 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: nathaniel rateliff & the night 
sweats, up-tempo soul/rhythm & blues 
uit amerika; voorprogramma: lion; 
aanv 20.00 uur; € 28,-.
simplon, boterdiep 69;

kleine zaal: 'simplon up' met oa urban 
grey (new wave/synthpop/postpunk uit 
amsterdam); aanv 21.30 uur; € 3,- / 
voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
khana bierbood, psychedelische pop/
traditionele molam uit thailand; aanv 
22.00 uur; € 8,-.
vr 1 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: joost (eenhoornjoost), rap; 
support: rarri jackson en mick spek; 
aanv 20.00 uur; € 18,50.
vera, oosterstraat 44;
autumn, rock/metal; voorprogramma: 
habitants; aanv 20.30 uur; € 12,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
joy killed the duke, garagerock uit 
utrecht; met voorprogramma; aanv 
21.00 uur.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met fhillybadass (soul/jazz/
r&b/hiphop, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.
verwacht
za 2 feb 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
live muziek; 18.00-22.00 uur; gratis.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
andrew combs (country/pop) en willie 
watson (folk/bluegrass/rock), beide uit 
amerika; voorprogramma: charlie whit-
ten; aanv 20.00 uur; € 14,-; kaartver-
koop via de oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: the tightropes, funk/rock/
blues; presentatie album 'on fire'; aanv 
20.30 uur; € 10,50 / voorverkoop 
€ 10,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 21.30 u; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: en attendant ana, indierock 
uit frankrijk; aanv 23.30 uur; € 2,- (met 
vera-clubkaart gratis).
zo 3 feb 
poortershoes, oosterweg 13;
jerôme hol trio, pop/jazz; jerôme hol 
(gitaar), glenn gaddum jr (bas) en erik 
kooger (drums); aanv 13.30 u; € 10,-; 
kaartverkoop via liveopzondag@
gmail.com of tel. 06-22948431 (bas).
buckshot café, zuiderdiep 58;
live soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: jeremy loops, pop; aanv 
20.00 uur; € 32,-.
vera, oosterstraat 44;
blood red shoes, garagerock uit enge-
land; voorprogramma: john j presley; 
aanv 20.30 uur; € 16,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; de deelnemende singer-
songwriters spelen elk twee eigen 
nummers, waarvan tenminste één 
nieuw is; met c t heida, annemarieke 
coenders, lex koopman, george wel-
ling, josé cutileiro, lesley baker, jeroen 
de jong, robin ijzerman en abel de 
kam; aanv 22.00 uur; gratis.
ma 4 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
dayna kurtz, singer-songwriter uit 
amerika; aanv 20.00 uur; € 19,50.
vera, oosterstraat 44;
low, slowcore uit amerika; met voor-
programma; aanv 20.30 uur; € 19,-.

amusement
do 10 jan 
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert met 
honderden kaarsjes; 20.00-22.30 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: paul de munnik (piano/
zang) & wouter planteijdt (gitaar); 
kleinkunstliedjes/nederlandstalige pop; 
aanv 20.30 uur; € 21,-.
usva, munnekeholm 10;
spruijt en opperman brengen 'zij en ik'; 
cabaret/sketches; aanv 20.30 uur; uit-
verkocht.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en 
kees de vries; aanv 20.30 uur; gratis.
vr 11 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
night fever met 'nights on braodway'; 
bee gees tribute; aanv 20.00 uur; 1ste 
rang € 41,50 / 2de rang € 36,50 / 3de 
rang € 31,50 incl. servicekosten.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
richard groenendijk met 'om alles!'; ca-
baret; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 21,- 
/ 2de rang € 19,- / 3de rang € 17,- / 4de 
rang € 15,- / 5de rang € 10,50.
usva, munnekeholm 10;
friends of mine met 'dark secrets'; en-
gelstalige comedy show; 21.00-23.00 
uur; € 7,- (studenten € 6,-).
bar players, poelestraat 22;
zanger marco tc ('in m'n eentje'), ne-
derlandstalig; aanv 23.00 uur.
za 12 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
jörgen raymann brengt 'wubbo's last 
words: save the earth!'; show rond wij-
len astronaut wubbo ockels, met me-
gavideoscherm en live muziek van oa 
bert heerink & band; 20.00-22.00 uur; 
€ 31,50 incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje.
het kasteel, melkweg 1;
zangpedagoge lea schepel presen-
teert 'kasteel in beweging'; zangspek-
takel met 15 solisten in 5 voorstellin-
gen; aanv 20.00 uur; € 22,50; voorver-
koop bij keymusic (a-straat 15).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
peter pannekoek brengt 'later was al-
les beter'; cabaret/stand-up comedy; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
ma 14 jan 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 15 jan 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'moons of the solar system'; live 
planetariumshow; engelstalig; 20.00-
21.00 uur; € 6,-.
wo 16 jan 
de witte schuit, timpweg 3;
open repetitie van homomannenkoor 
zangzaad; 20.00-22.00 uur.
do 17 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
20.00 uur; top seats € 70,96 / 1ste 
rang € 59,64 / 2de rang € 54,50 / 3de 
rang € 49,36 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 18, 19, 20, 22, 24, 
25, 26, 27, 30 en 31 jan en 1, 2 en 3 
feb (verschillende aanvangstijden en 
toegangsprijzen).
vr 18 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
20.00 uur; top seats € 76,10 / 1ste 
rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 / 3de 
rang € 54,50 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 19, 20, 22, 24, 25, 

26, 27, 30 en 31 jan en 1, 2 en 3 feb 
(verschillende aanvangstijden en toe-
gangsprijzen).
za 19 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
15.00 en 20.00 uur; top seats € 76,10 / 
1ste rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 / 
3de rang € 54,50 / 4de rang uitver-
kocht incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; ook op 20, 22, 24, 
25, 26, 27, 30 en 31 jan en 1, 2 en 3 
feb (verschillende aanvangstijden en 
toegangsprijzen).
zo 20 jan 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
nijjoarsverziede van de grunneger 
sproak mmv manlu (winnaar grunne-
ger laidjesfestival 2018) en steernvan-
ger (winnaar 2017); aanv 14.30 uur; 
€ 10,- incl. kovvie en zeupke.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
15.00 uur; top seats € 76,10 / 1ste 
rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 / 3de 
rang € 54,50 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 22, 24, 25, 26, 27, 
30 en 31 jan en 1, 2 en 3 feb (verschil-
lende aanvangstijden en toegangsprij-
zen).
ma 21 jan 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 22 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
20.00 uur; top seats € 70,96 / 1ste 
rang € 59,64 / 2de rang € 54,50 / 3de 
rang € 49,36 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 24, 25, 26, 27, 30 en 
31 jan en 1, 2 en 3 feb (verschillende 
aanvangstijden en toegangsprijzen).
do 24 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
20.00 uur; top seats € 70,96 / 1ste 
rang € 59,64 / 2de rang € 54,50 / 3de 
rang € 49,36 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 25, 26, 27, 30 en 31 
jan en 1, 2 en 3 feb (verschillende aan-
vangstijden en toegangsprijzen).
usva, munnekeholm 10;
pepijn schoneveld brengt 'stante 
pede'; cabaret/stand-up comedy; aanv 
20.30 uur; € 12,- (studenten € 9,-).
vr 25 jan 
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humoris-
tische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; aanv 
20.00 uur; top seats € 76,10 / 1ste 
rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 / 3de 
rang € 54,50 / 4de rang uitverkocht 
incl. servicekosten, garderobe en pau-
zedrankje; ook op 26, 27, 30 en 31 jan 
en 1, 2 en 3 feb (verschillende aan-
vangstijden en toegangsprijzen).
grand theatre, grote markt 35;
vals alarm musicaltheater speelt 'pip-
pin'; komisch-absurdistische musical 
over het fictieve leven van pippin, de 
zoon van karel de grote; aanv 20.00 u; 
€ 22,- (cjp/collegekaart € 19,50); zie 
ook 26 jan.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: koninklijke militaire kapel 
johan willem friso olv tijmen botma 
speelt oa 'four temperaments' van 
brand en blaasmuziek van barenes en 
morricone; solist: matthijs leffers 
(tuba); aanv 20.15 uur; € 22,50 (jonge-
ren tot 30 jaar € 12,50) incl. pauze-
drankje en garderobe.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'in vertrouwen'; theatercollege door 
strafrechtadvocaat mr gerard spong; 
aanv 20.30 uur; € 30,34.
vera, oosterstraat 44;
de grote meindert talma voetbal show; 
liedjes, filmpjes, anekdotes en presen-
tatie van elpee en boek 'balsturig'; 
aanv 21.00 uur; € 8,-.
za 26 jan 
grand theatre, grote markt 35; vervolg op pagina 6
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De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

Elke dag geopend
van 11.00 tot

01.00 - 02.00 uur

Zondags vanaf
12.00 uur

 www.eetcafestadtlander.nl

Po e l e s t r a a t  3 5  G r o n i n g e n
Een klein stukje Ierland in Groningen
Enjoy a pint and taste the atmosphere

www.ocEallaIGh.nl
Gedempte Kattendiep 13   Groningen 

o’cEallaIGh
traditional
music bar

Restaurant

De Gulzige
Kater

7 dagen per week  
(h)eerlijk dineren van onze 

gevarieerde menukaart

Bovenverdieping 
ideaal voor groepen

Groepsdiners vanaf 
€ 25,- p.p.

Kijk op www.gulzigekater.nl 
voor jouw mogelijkheden

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

Gedempte Kattendiep 33
Telefoon (050) 318 43 02

http://www.moghul.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.oceallaigh.nl/
http://www.gulzigekater.nl/
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voor uit het prentenboek 'een huis voor 
harry' van leo timmers; 09.30-10.30 
uur; toegangskaarten gratis af te halen 
(op=op).
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
het nationale voorleesontbijt 2019: 
sandra ros leest voor uit het prenten-
boek 'een huis voor harry' van leo tim-
mers; 09.30-10.30 uur; toegangskaar-
ten gratis af te halen (op=op).
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
clubhuis beijum met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 24 jan 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 
4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 25 jan 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstelling 
over een meisje dat teveel haast heeft; 
14.00-14.30 uur; gratis.
zo 27 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: filosoferen met kinder- 
en jongerefilosoof ankeniete wienen; 6 
tot 12 jaar; 14.30-15.30 uur; gratis; ook 
voor ouders.
ma 28 jan 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende ac-
tiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 31 jan 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstelling 
over een meisje dat teveel haast heeft; 
14.00-14.30 uur; gratis.
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstelling 
over een meisje dat teveel haast heeft; 
16.00-16.30 uur; gratis.
vr 1 feb 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstelling 
over een meisje dat teveel haast heeft; 
14.00-14.30 uur; gratis.
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstelling 
over een meisje dat teveel haast heeft; 
16.00-16.30 uur; gratis.

verwacht
za 2 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: theater pannenkoek 
speelt 'schone draak!'; sprookjesachti-
ge voorstelling over een meisje dat te-
veel haast heeft; 14.30-15.00 u; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
matzer theaterproducties brengt 
'alone@home'; komedie met slapstick, 
live muziek, stunts en een vette knip-
oog naar de bijna gelijknamige film-
klassieker uit 1990; vanaf 8 jaar; aanv 
19.30 uur; 1ste rang € 19,- / 2de rang 
€ 15,50 / 3de rang € 13,- / 4de rang 
€ 9,50 / 5de rang uitverkocht; met live 
audiobeschrijving voor blinden en 
slechtzienden.

zo 3 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
dichten en zingen met dichter kasper 
peters en muzikant hans de trouba-
dour; vanaf 4 jaar; 14.30-15.00 uur; 
gratis.
di 5 feb 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.

exposities
cbk, trompsingel 27; 
t/m 12 jan: werk van genomineerden 
voor het hendrik de vriesstipendium 
2017 (koos buist en nick ter wal) en 
2018 (esmé van den boom, rosa 
everts, marthe van de grift, jelte hom-
mes en wim warrink); open wo-za 
12.00-17.00 uur; op feestdagen geslo-
ten.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen 
en tekeningen; open op afspraak (tel. 
050-5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
tot eind feb: 'licht & kleur', kleurrijk 
nieuw werk van erik zwezerijnen; open 
do vr za vanaf 12.00 uur.
galerie/atelier erika stulp, o kijk in 't 
jatstraat 62; 
tot eind jan: eigen werk met veel kleur; 
open indien aanwezig (deurbel) en op 
afspraak (tel. 06-36167686).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 20 jan: jubileumexpositie van de 
holtgroep (hoogdruk); 27 jan t/m 24 
feb: werk van margreet doornbos, mar-
jan schaap en ala khonikava; open do-
zo 13.00-17.00 uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 27 jan: beelden van mette bus en 
aquarellen van hans van der veen; ga-
lerie is gesloten, het werk is door de 
ramen te zien.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
16 jan t/m 8 feb: tessa rose jackson, 
kunstwerken met een mix van muziek, 
grafiek en beweging; do 17 jan 16.30 
uur: opening tentoonstelling met muzi-
kale performance; open 16 t/m 19 jan 
dag. 12.00-18.00 uur, 22 jan t/m 8 feb 
di do vr 11.00-16.30 uur.
grid, st jansstraat 2; 
do 17 + vr 18 + za 19 jan: 'european 
poster explosion', muziekposters van 
meer dan 70 ontwerpers uit europa; 
wo 16 jan 17.00 uur: opening exposi-
tie; open do vr 12.00-19.00, za 12.00-
21.00 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 
t/m 10 feb: jip de beer, 'new manhattan 
- the web space never sleeps' (3d-ge-
print schaalmodel van een fictieve 
stad); 31 jan t/m 1 mrt: sabine van den 
berg, 'nestvinders' (illustraties bij ge-
dichten); open ma di wo vr 09.00-
18.00, do 09.00-20.00, za 10.00-
17.00, zo 13.00-17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit 
eigen collectie; t/m 10 mrt: 'de wereld 
in huis', aziatisch porselein en delfts 
aardewerk; t/m 20 jan: 'tendensen', 
werk van de ploeg na 1928 (van jan al-
tink, jannes de vries, ekke kleima, jan 

wiegers, hendrik nicolaas werkman, 
jan jordens, job hansen, wobbe al-
kema en jan van der zee); t/m 31 mrt: 
'grrrom! - een tentoonstelling met een 
staartje', kunst uit het depot van het 
museum waarin dieren een hoofdrol 
spelen; t/m 5 mei: 'chihuly', sensatio-
nele glascreaties van dale chihuly 
(amerika, 1941); 17 jan t/m 24 mrt: 
claude vanheye, 'dvotion' (fotoportret-
ten van beroemde dj's); elke zo: in-
staprondleiding langs hoogtepunten 
van het gebouw en de verschillende 
tentoonstellingen (14.00 uur, € 3,- / tot 
18 jaar gratis); vr 1 + vr 8 + vr 15 + vr 
22 feb: kunstcolleges over het werk 
achter de schermen van het museum 
(10.30-12.30 uur, € 75,-, inschrijven via 
tickets.groningermuseum.nl); open di-
zo 10.00-17.00 uur; € 20,- (studenten 
studerend buiten groningen/cjp € 10,- / 
museumkaart € 5,- / stadjerspas/gro-
ninger studenten/kinderen tot 19 jaar 
gratis).
de harmonie, o kijk in 't jatstraat 26; 
ma 4 + di 5 + wo 6 feb: sofia manouki 
(huisdichter rug), gedichten en anima-
ties; open dag. 09.00-21.30 uur; gratis.
atelier henk kraayenzank, vissers-
traat 40; 
t/m 17 feb: werk van drewes de wit (re-
cent werk) en henk kraayenzank (ge-
mengde techniek); open za zo 13.00-
17.30 uur en op afspraak (tel. 050-
3135798).
vm koelhuis, westerhavenstraat 16; 
t/m 27 jan: harry arling, kosmotroniks; 
open vr-zo 15.00-18.00 uur.
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van arda barten (keramiek), 
els brouwer (schilderijen), reny kramer 
(schilderijen), greetje hoving (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), koos bladt (glas) en 
may den arend (keramiek); open di-vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 28 jan: 'bomen', jaarlijkse expositie 
van de fotobespreekgroep (pim benus, 
kees faber, willem van der velde, jan 
kruize, klaas van slooten, henny b 
stern, aeilko timersma en arjo stok-
man); open wo-zo 12.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 27 jan: (theaterlounge) 'mens in 
beweging', schilderijen van willy 
peetsma, paul la poutré, max de winter 

en joke schepers en foto's van ewoud 
broeksma, jaap de jonge en kees win-
kelman; 2 feb t/m 2 juni: (theater-
lounge) 'dualisme in het landschap', fo-
to's van rein paalman, bo scheringa, 
ron buist, joop siepel, koos boertjens, 
gerard kingma, bas meelker en jaap 
de jonge.
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 2 mrt: 'wévé - plenty plaatjes', 
strips en illustraties van willem vlee-
schouwer; t/m 2 mrt: 'van penseel naar 
kwast', schilderkunst van stripteke-
naars (oa hans g kresse, marten toon-
der, peter pontiac, hergé, joseph gillain 
(jijé), hermann, jean giraud, grzegorz 
rosinski, don lawrence en enki bilal); 
t/m 2 mrt: frans le roux, 'oh? ..aha!' 
(overzichtstentoonstelling); open di-vr 
12.30-17.00, za zo 10.00-17.00 uur / 
tijdens vakanties (regio noord) ma 
12.30-17.00, di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 8,95 (60+/3 tot 12 jaar € 7,50 / cjp va-
riabele korting / studenten € 5,- / mjk/
tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
doorlopend: tekeningen van nelleke al-
lersma in de etalage; bezoek op af-
spraak (tel. 06-22617929) en indien 
aanwezig.
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 31 jan: 'nature morte/still life', werk 
van coren geus, flip drukker en hans 
van asch; open wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 10 feb: 'made in stad - stoelen van 
meubelfabriek huizinga', tentoonstel-
ling over de groningse meubelfabriek 
die werd opgericht in 1889; zo 13 jan: 
richard meulenbeek en yvonne nijlun-
sing geven een lezing over het restau-
reren van antiek meubilair (13.30 uur, 
€ 7,50 / mjk € 2,- incl. koffie/thee en 
rondleiding, aanmelden via info@noor-
delijkscheepvaartmuseum.nl); za 19 
jan: stadswandeling 'sporen van j a 
huizinga' (13.30-15.00 uur, start bij 
bleekerstraat 12, € 7,50 incl. toegang 
noordelijk scheepvaartmuseum, aan-
melden noodzakelijk via info@noorde-
lijkscheepvaartmuseum.nl); open di-za 
10.00-17.00, zo 13.00-17.00 uur; op 
feestdagen gesloten; € 6,- (65+/7 tot 
15 jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 

16 jan t/m 10 mrt: rahi rezvani (iran, 
1978), oa pop- en filmfotografie; open 
wo-zo 12.00-18.00 uur; € 4,- (studen-
ten € 2,- / stadjerspas/kinderen tot 13 
jaar gratis).
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichts-
tentoonstelling van foto-contourograaf 
theo knoope; elke za: presentatie 
voortgang nieuw groeiproject 'en dat 
fokt maar door' (over overbevolking); 
open di-zo 13.00-18.00 uur.
kunsthandel peter ter braak, noor-
derhaven 50; 
t/m 13 jan: gert sennema, vrijstaande 
beelden en wandobjecten; open vr za 
zo 12.00-18.00 uur.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 20 jan: 'diversiteit van aa tot hun-
ze', werk van leden van de stichting 
beeldend kunstenaars aa en hunze 
(oa eveline bekkering, dinie ten brink, 
manuel claasen, cees drubbel, tedja 
duyvesteijn, wiel franssen, fons van 
hamersveld, cis koetse, jolein lande-
weer, willy peetsma, sonja de ridder, 
kees van rijen, wikje schoon, diet tap-
pel, wilma van der vliet en geert de 
weerd); t/m 20 jan: annemarie timmer 
en martin tervoort, 'voor de mist uit' 
(schilderkunst en poëzie met natuur-
beleving als belangrijk raakvlak); t/m 
20 jan: (de witte doos) werk van lam-
mert boerma; 27 jan t/m 10 mrt: 'be-
vings', werk van noordelijke kunste-
naars over groningen als aardbevings-
gebied; open wo-zo 13.00-17.00 uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
18 jan t/m 17 feb: 'filler 3', muurcon-
stellaties van hans hoekstra, jur de 
vries en lisa smithson en (vanaf 22 jan) 
films van oscar juul-sørensen en ryan 
cherewaty; vr 18 jan 16.00-20.00 uur: 
'noise, soup & knowledge' met live mu-
ziek, kennis en soep (ism academie 
popcultuur leeuwarden); za 19 jan 
13.00-18.00 uur: whamwham / subba-
cultcha dayparty met undergroundmu-
ziek, kunst en bier; open di-za 12.00-
17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot eind jan: jan faber, kleine schilderij-
en.
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 3 mrt: geert mul, 'off grid' (installa-
tie met prints en ledlicht).
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 14 apr: 'beyond the lab - the diy 

science revolution', zeven verhalen 
over doe-het-zelf-wetenschappers; 
open di-zo 13.00-17.00 uur; op feest-
dagen gesloten; gratis.
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 23 jan: (kelder) bas steens alias 
locks, 'moving paintings' (illustraties, 
schilderijen, muurschilderingen en be-
schilderde jackets); do 17 jan: kunste-
nares noor nuyten geeft een lezing 
over haar werk en haar inspiratiebron-
nen (20.00-22.00 uur, € 7,50 / studen-
ten/cursisten € 5,-, reserveren aanbe-
volen via doen@bijvrijdag.nl of tel. 
050-3051400); vr 18 jan: bas steens 
geeft de workshop 'moving jacket' 
(16.00-19.00 uur, € 5,- incl. soep en 
broodje, aanmelden vóór 17 jan via 
amateurkunst@bijvrijdag.nl); open 
ma-vr 09.00-23.00, za 09.00-14.00 u; 
tijdens feestdagen en vakanties geslo-
ten.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
19 jan t/m 16 feb: erik buijs en roosma-
rijn schoonewelle, 'stand ground' 
(beelden en werk op papier); open wo 
do vr 12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
wout wessemius, voor 't voormalig 
klein poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurob-
jecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.
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jeugd (vervolg)

zie ook: 
uit050.nl

Eetcafé Roezemoes
Gedempte Zuiderdiep 15
9711 HA  Groningen
Tel. 050-3148854 
www.roezemoesgroningen.nl
Open: ma. vanaf 16.00 / di. t/m zo. vanaf 11.00 uur

Ouderwetse gezelligheid in de sfeer van een bruine kroeg. 
Uitgebreide menukaart met het hele jaar door stamppot!

Café-restaurant Goudkantoor
Waagplein 1
9712 JZ  Groningen
Tel. 050-5891888
www.goudkantoor.nl 
Open:  di. t/m za. vanaf 10.00 uur 

zo. 12.00-18.00 uur / ma. vanaf 12.00 uur

Het bijna 400 jaar oude monumentale Goudkantoor is een  
café-restaurant dat u de hele dag wat te bieden heeft. Van 
een goede koffie 's ochtends tot een verzorgd diner 's avonds.

Indiaas restaurant Taj Mahal
Veemarktstraat 94
9724 GC  Groningen
Tel. 050-3147301
www.tajmahalgroningen.nl
Open: di. t/m zo. 17.00-22.00 uur
 

i  i  i
Het gezelligste Indiase restaurant van Groningen. Tandoori, 
curries en vegetarisch. Ook afhalen, bezorgen en catering.

Cave Oporto
Brugstraat 17
9712 AA  Groningen
Tel. 050-3131819
www.caveoporto.nl
Open: di. t/m zo. v/a 17.00 uur 

Gevestigd in een voor Groningen unieke gewelvenkelder.
Gerechten gebaseerd op Portugese receptuur waaronder 
veel vis, kip en vlees. Voldoende keuze voor iedereen.

Eetcafé Stadtlander
Poelestraat 35
9711 PJ  Groningen
Tel. 050-3127191
www.eetcafestadtlander.nl
Open:  ma. t/m za. vanaf 11.00 uur 

zo. vanaf 12.00 uur
 
Het pronkjuweel van de Poelestraat met de kenmerkende 
serre. Voor lunch, borrel en diner in een gemoedelijke sfeer.

Asia today
Nieuwe Ebbingestraat 74
9712 NN  Groningen
Tel. 050-3118991                 Asia today
www.asia-today.nl
Open: wo. t/m ma. vanaf 17.00 uur

Proef het "Beste van Azië": de lekkerste gerechten uit  
verschillende Oosterse landen op authentieke wijze bereid.
3 gangen Shared Dining Menu p.p. € 24,50
4 gangen Shared Dining Menu p.p. € 29,50

De Kleine Moghul
Nieuwe Boteringestraat 62
9712 PP  Groningen
Tel. 050-3188905
www.moghul.nl                             
Open:  do. t/m di. 14.00-22.00 uur        De Kleine Moghul 

restaurant vanaf 17.00 uur

Het kleurrijkste restaurant van Groningen. Heerlijke gerechten 
uit alle windstreken van India. Restaurant / afhaal / catering.

Restaurant Imono
Gelkingestraat 18-20
9711 NC  Groningen
Tel. 050-3117087 
www.imono.nl
Open: di. t/m zo. vanaf 16.00 uur

Asian bar & restaurant. All You Can Eat: onbeperkt eten voor 
een vast bedrag. Keuze uit ruim 100 gerechten en desserts.

Via Vecchia
Ged. Kattendiep 23
9711 PL  Groningen
www.viavecchia.nl            

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

Via Vecchia, hèt Mediterrane eetstraatje van Groningen! 
Met restaurants Cervantes (Spaans), Boccaccio (Toscaans), 
Hemingway's (Cubaans) en Moro (Mediterraans).

Restaurant Tekinev
Gelkingestraat 24
9711 NC  Groningen
Tel. 050-3111230
www.tekinev.nl
Open: dag. vanaf 16.30 uur
 
Traditionele en moderne keuken met een Turks hart.
Aparte bovenzaal voor besloten feesten en bijeenkomsten.
Tekinev, het best bewaarde geheim van Groningen!

Uit eten in GroningenInlijsten?
Een omlijsting kiezen is
een persoonlijke aangelegenheid.
Met de honderden modellen en ontelbaar
mogelijke combinaties gaat dat bij
De Lijstenmakerij Groningen altijd lukken.
Kom gerust vrijblijvend langs en laat u
inspireren door de verrassende
mogelijkheden.

Grote Leliestraat 47  Groningen
Tel.  050 3642088  /  06 407 835 41
www.delijstenmakerijgroningen.nl
Open: wo., do., vr.: 10-18 u., za.: 10-17 u.

http://uit050.nl/
https://roezemoes.leukeetcafe.nl/
https://roezemoes.leukeetcafe.nl/
http://www.goudkantoor.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.asia-today.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/
http://www.zinnebeeld.info/


klassiek
do 10 jan 
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert met 
honderden kaarsjes; 20.00-22.30 uur; 
gratis.
za 12 jan 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
marco beasley (zang), stefano rocco 
(theorbe/barokgitaar) en fabio accurso 
(luit) brengen 'la clessidra'; muziek uit 
italië op de drempel van de 17de eeuw 
(van caccini, peri en monteverdi); aanv 
20.00 uur; € 30,- (tot 30 jaar/stadjers-
pas € 15,-); kaartverkoop via www.mu-
sicaantiquanova.nl.
zo 13 jan 
vrijdag, sint jansstraat 7;
het koor en orkest der romantiek 
brengt het 27ste pianoconcert en de 
ouverture uit 'die zauberflöte' van mo-
zart en muziek uit de romantiek; solist: 
aleg tryfanenkau (piano); 14.00-17.00 
uur; € 17,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
barokopera amsterdam olv frédérique 
chauvet brengt 'de ontmaskering van 
peter de grote'; muziektheater geba-
seerd op opera's van donizetti, grétry 
en lortzing; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 33,50 / 2de rang € 27,- (cjp/studen-
ten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 22,50 (€ 12,50) / 4de rang € 17,- 
(€ 12,50) / 5de rang € 8,50; met inlei-
ding (19.15 uur).
di 22 jan 
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'the queen of spades', tsjai-
kovski's doorleefde opera over beze-
tenheid en het bovennatuurlijke; live 
vanuit het royal opera house te londen; 
19.40-22.40 uur; € 24,50.
wo 23 jan 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
het nederlands kamerkoor olv peter 
dijkstra brengt een reconstructie van 
een 17-de-eeuws russisch requiem en 
het 'concert voor koor' van schnittke; 
voorzanger: daniil sayapin; vooraf 
zingt kamerkoor dualis olv geert-jan 
van beijeren bergen en henegouwen 
werken van sjostakovitsj en tsjaikovs-
ky; aanv 20.15; € 29,50 (jongeren tot 
30 jaar € 12,50); kaartverkoop via de 
oosterpoort.
za 26 jan 
oosterkerk, e th à thuessinklaan 1;
gemengd koor kwajr olv merlijn wac-
kers brengt het 'requiem' van faure; 
mmv eline jongsma (sopraan), ries 
buckers (bariton), saxofoonkwartet in-
tersaxion en mannes hofsink (orgel); 
aanv 19.30 uur; € 12,50 (kinderen 
€ 10,-); met koffie, thee en taart na.
zo 27 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
serie 'sunday morning classics' (vh 
'koffie klassiek'): gitaarrecital door con-
servatoriumstudenten; aanv 11.00 uur; 
€ 15,- (jongeren tot 30 jaar € 10,-).
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
ensemble josquin desprez olv andré 
cats brengt de 'missa maria zart' van 
obrecht (1457-1505); aanv 15.00 uur; 
€ 12,- / voorverkoop € 10,- via www.
catskoren.com.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
arte cordae brengt een afwisselend 
concert voor piano, viool en cello; aanv 
15.00 uur; gratis; met collecte.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: claron mcfadden (so-
praan), alexander melnikov (piano) en 
aleksander madzar (piano) brengen 
romantische muziek van rachmaninov; 
aanv 20.15 uur; € 31,50 (jongeren tot 
30 jaar € 12,50) incl. pauzedrankje en 
garderobe.
ma 28 jan 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
internationaal gitaarfestival: rafael ag-
uirre (gitaar) & nadège rochat (cello) 
spelen spaanse muziek van oa de fal-
la, granados, tárrega en cassadó; 
19.00-22.00 uur; € 17,50; voorverkoop 
via www.dutchguitarfoundation.com.
di 29 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het brodsky quartet speelt 
'at the grave of beethoven' van tanaka 
en strijkkwartetten van sjostakovitsj, 
beethoven en mendelssohn; aanv 
20.15 uur; € 33,- (jongeren tot 30 jaar 

€ 12,50).
wo 30 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door conservatori-
umstudenten; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
do 31 jan 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
internationaal gitaarfestival: duo melis 
speelt muziek van oa l'hoyer, grana-
dos, piazzolla en ginastera; 19.00-
22.00 uur; € 17,50; voorverkoop via 
www.dutchguitarfoundation.com.

verwacht
za 2 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
internationaal gitaarfestival: fabio za-
non speelt braziliaanse gitaarmuziek; 
19.00-22.00 uur; € 25,-; voorverkoop 
via www.dutchguitarfoundation.com.
zo 3 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
internationaal gitaarfestival: concert 
door deelnemers aan de gitaarconcert-
competitie; 13.00-17.00 uur; € 15,-; 
voorverkoop via www.dutchguitarfoun-
dation.com.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: cantate consort en ba-
rokorkest olv jelte hulzebos brengen 
'ach gott, wie manches herzeleid' en 
'was mein gott will, das g'scheh allzeit' 
van bach; solisten: agnes van laar (so-
praan), david van laar (altus), sebasti-
an brouwer (tenor) en jasper schwep-
pe (bas); aanv 17.00 uur; gratis; col-
lecte bij de uitgang.

uitgaan
do 10 jan 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 11 jan 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj orchid; aanv 
17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'winter socks' met radio uto-
pia soundsystem en live: mr wallace 
(ska/reggae), jan terlouw junior & the 
nightclub (jazz/soul/blues/hiphop) en 
radio esperanto (wereldmuziek); aanv 
21.00 uur; € 10,-; dragers van kerst-
sokken krijgen een gratis drankje.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj wout; aanv 21.00 u; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
aesty & friends - bday bash met dj 
oatsfield; edm/future house/deep 
house/urban; 22.00-03.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-

anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'lekkage x twidl 050' met dj's loes van 
rijsewijk, 2junxion, gixxer en thorin van 
gelden; harde en obscure techno; 
23.00-05.00 uur; toegang: vrije gift.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'moonlight' met scarface, didi jordens 
en shayú; techno/klassiek; 23.00-
04.00 uur; voorverkoop € 7,50 (early 
bird € 5,-) via ticketconnect.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's sandrien en kabor; 
house; 24.00-06.00 uur; € 8,-; alleen 
deurverkoop.
za 12 jan 
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj jeroen s; aanv 
20.00 uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj, hapjes en boekentafel; 21.00-
01.00 uur; € 10,-; vooraf: meditatie 
(19.30 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
fiesta de gala y champan met dj's cara-
melo en el huracan del ritmo, dansde-
mo en workshop afrohouse; 22.00-
03.00 uur; € 7,- (cursisten € 5,-); dress-
code: gala.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
reggae night met roots creation (live 
roots reggae uit twente) en journey-
men soundsystem; aanv 22.30 uur.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'bassface 20' met dj's deft, 
tim parker, corteks en bassface crew; 
bass; 23.00-05.30 uur; € 12,- / voor-
verkoop € 10,-.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's nomad, duke hugh, pu-
shin wood soundsystem en black dy-
namite soundsystem; funk/hiphop/
soul; 23.00-05.00 uur; € 3,- (met vera-
clubkaart gratis); geen voorverkoop.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'kings of core - the dj-contest'; hard-
core; 23.00-06.00 uur; € 2,- (tot 23.30 
uur gratis).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's the futurist 
en long bram; electro/techno; 24.00-
06.00 uur; € 6,- (bij aanmelding via fa-
cebook vóór 14.00 uur gratis).
zo 13 jan 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur; vooraf: gratis proefles ar-
gentijnse tango (14.00 uur, opgave/re-
serveren via tango@rob-inez.com).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 14 jan 
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reser-
veren gewenst: tel. 050-5260724 of via 
felix@singelier.nl.
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 

team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 15 jan 
usva, munnekeholm 10;
usva quiz night; 20.30-23.00 uur; € 5,- 
(studenten € 4,-).
wo 16 jan 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
quiz'm muziekquiz; aanv 19.30 uur; 
deelname € 10,- per team (max. 5 
pers.); kaartverkoop via www.ticket-
kantoor.nl.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;

karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 uur; 
gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
bowling groningen, kattendiep 4;
club cafetaria - de eierbal editie met 
dj's bunkerface, wunterschlaus, gullie 
en axel; techno; 01.00-04.00 uur; 
kaartverkoop via www.lifes-a-beach.nl.
do 17 jan 
donovan's, peperstraat 15;
koninkrijk van muziek showcase met 
diverse dj's; hiphop/r&b; 17.00-20.00 
uur; gratis.
donovan's, peperstraat 15;
'smèrrig' met diverse dj's; hiphop/r&b; 
20.00-24.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.

nachtclub oost, oosterstraat 13a;
appelsap eurosonic met poke pokro, 
yung felix, master peace, 808milli, wal-
ly asm, luc, sankoffa dj, paquito moniz 
b2b odin music, skeer&boos, bananaz 
b2b jasper staal music, eycee en hap-
py boys; hiphop; 23.00-04.00 uur; 
voorverkoop € 12,50 via paylogic.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 18 jan 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj bojan aleksan-
der; aanv 17.00 uur; gratis.
't vinkhuys, diamantlaan 94;
countrylinedanceavond; aanv 20.00 
uur.
theater de kapel, emmastr 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van paracetamol qtet; aanv 
20.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage 
(voor de muzikanten); vooraf: dansuit-
leg (19.30 uur); na afloop: open ses-
sie.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met djosz; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
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Aan de Paterswoldseweg nabij de 
Westerhaven en 5 minuten wande-
len van het hoofdstation en Martini 
Plaza vindt u Café - Eterij  
De Kornuiten van Groningen.

De opzet is ruim en de lage prijzen 
in combinatie met goed eten is 
waar het bij ons om draait. 
Wees welkom en loop eens binnen. 
Vraag naar de kaart of proef de 
sfeer tijdens een lekker koud pilsje 
of een glas goede wijn.

Café - Eterij De Kornuiten van Groningen
Paterswoldseweg 36    050-3131866    www.dekornuiten.nl

VOORGERECHTEN
Ovenvers brood met smeerlijkheden € 5,95
Libanese pizza * met paprika, rode ui en chorizo € 5,25
Syrische kippensoep met vermicelli € 5,25
Mosterdsoep * met gerookt spek en lente-ui € 4,95
Gambasalade met cocktailsaus en verse knoflook € 9,00
Couscoussalade  
       met tomaat, komkommer, peterselie en lente-ui € 6,00
Olijvensalade  bereid op Syrische wijze € 5,25
Syrische mezza  hummus, tarator, tzatziki en mtabel 
       vanaf 2 personen                                                    p.p. € 8,50
Steak tartaar met garnering € 9,00

HOOFDGERECHTEN
Kornuiten Dagschotel  di. t/m do.                             vanaf € 10,00
Saté van kippendij met kroepoek en gebakken uitjes € 14,75
Gemarineerde spare ribs met aïoli € 16,25
Kalfsoester met ratatouille en pepersaus € 18,00
O'Sullivan kogelbiefstuk met kruidenboter of pepersaus € 17,95
Lamsburger met sla, rode ui, tomaat en keuze uit mayo,  
       ketchup of aïoli € 13,00
Gestoofd geitenvlees met bulgur € 18,00
Zalmfilet met doperwtencrème en basilicumsaus € 17,00
Rode mul met huisgemaakte wortel-limoenmayo € 16,50
Vegetarische pasta met verse spinazie, knoflook  
      en Parmigiano € 12,00
Lasagne met tomaat, courgette, witte ui, champignons,  
       aubergine en gorgonzola € 12,00
Gevulde portobello met ratatouille, peterselie,  
       zongedroogde tomaat, basilicum en mozzarella € 12,95
Pasta gamba met roomsaus, verse knoflook,  
       champignons, paprika en rode ui € 16,00
Runderkebab met salsa van witte ui, paprika,  
       tomaat en verse knoflook € 15,00
Hoofdgerechten worden geserveerd met verse salade en frietjes
* Gerechten met een ster kunnen ook vegetarisch besteld worden

SPECIALITEITEN
Spetterpan  getrancheerde kogelbiefstuk met groenten € 19,00
Mix grill  kalfsoester, biefstuk en spareribs € 19,50
Kornuiten Tower  proeverij van de kaart (vanaf 2 pers.) p.p. € 22,95
  

KINDERMENU'S
Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise € 5,75
Frikandel met frietjes, appelmoes en mayonaise € 5,50
Pannenkoek met stroop en poedersuiker € 5,00
Pasta Bolognese  keuze uit penne en spaghetti € 6,75

NAGERECHTEN
Keuze uit diverse nagerechten: o.a. Tiramisú, Brownie, Dame Blanche, 
Torta Chocomello, Harissa en Tartufo Amaretto.  
Speciaal voor de kleintjes is er Coppa Sorpresa en Mr. Eggy.

BINNENKORTNIEUWE KAART !

DORPSKERKCONCERT
* * *  hareN  * * *  NNO-trIO * * *

27 januari 2019  aanvang 15.30 uur 
Sergei Bolotny viool
Ulrike adam altviool

Noelle weidmann cello
spelen composities van

Schubert - Beethoven - dohnanyi
Toegangsprijzen:

Volwassenen € 15,00  /  Scholieren/studenten € 7,50
Kaarten verkrijgbaar vanaf 14 dagen vóór het concert in 
de voorverkoop bij Boekhandel Boomker te Haren; op de 

dag zelf aan de Kerk.

http://dekornuiten.nl/
http://dekornuiten.nl/
http://www.viavecchia.nl/
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crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
subbacultcha eurosonic met dj's lyzza, 
flohio, zachte man, de witte kunst, 
rouzbeh, karel, tv-tas, partners en latin 
lovers; underground; 23.00-06.00 uur; 
€ 8,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'ongehoord - eurosonic af-
ter' met dj ganz en ongehoord resi-
dents; electro/beats/techno/drum & 
bass; 24.00-06.00 uur; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
rimboe riddim showcase met zep & 
friends (live, 01.00-02.00 uur) en kd 
soundsystem (02.00-03.00 uur); afro/
caribbean/dancehall/bass/hiphop.
za 19 jan 
galerie sign, winschoterkade 10;
whamwham / subbacultcha dayparty 
met undergroundmuziek, kunst en 
bier; 13.00-18.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj rohbadobh; aanv 
20.00 uur; gratis.
mfc de wijert, p c hooftlaan 1;
fiesta alegría; zuid-amerikaanse dans-
avond met oa workshop bachata 
(20.45 uur); aanv 20.30 uur; € 7,-.
huize maas, vismarkt 52;
'disco-train'; '70's-'80's disco; 21.00-
03.00 uur; € 16,- / voorverkoop € 12,50 
via www.disco-train.nl en bij oa huize 
maas en plato.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'dansen in de fabriek' met dj en live: 
room 2 roam (pop/rockcovers); 21.00-
03.00 uur; voorverkoop € 4,50 (incl. 
drankje) via ticketconnect.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
red light radio eurosonic met dj's iden-
tified patient, orpheu the wizard, soul-
seek, pig frenzy, richie dagger, real far-
mer en daisy daisy en live: stallion's 
stud; underground; 23.00-06.00 uur; 
€ 8,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
zo 20 jan 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 21 jan 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 22 jan 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (trivia); 
aanv 20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / 
team max. 5 personen; opgave via 
kroegvanklaas2@gmail.com.
wo 23 jan 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 24 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
club guy & roni en slagwerk den haag 
brengen 'mechanical ecstasy'; dans-
theater/dancefeest rond de opkomst 
van dancemuziek in de jaren '80; met 
muziek van noisia; aanv 20.15 uur; uit-
verkocht; ook op 25 jan.
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: post-truth pubquiz olv filo-
soof drs edward van der tuuk en kun-
stenares/schrijfster jantine wijnja; ver-
warrende avond waar je toch iets wij-
zer van wordt; mmv dj antipanda; aanv 

20.30 uur; € 3,-; teams worden terplek-
ke gevormd.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 25 jan 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj stefan de ko-
ning; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
club guy & roni en slagwerk den haag 
brengen 'mechanical ecstasy'; dans-
theater/dancefeest rond de opkomst 
van dancemuziek in de jaren '80; met 
muziek van noisia; aanv 20.15 uur; uit-
verkocht.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 uur; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joop; aanv 21.00 u; 
€ 4,-.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'elevate - dj-contest' met dj's nrk, the 
mediq, total anarchy, d-struction, the 
consequence en crystalize; hardstyle/
hardcore; 22.00-06.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'uhm' met dj's matham ohm, nuno dos 
santos en stroppekop en live: loop al-
ley; melodieuze techno; 23.00-06.00 u; 
voorverkoop € 12,50 (early birds 
€ 11,25) via www.uhmpire.com.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'r&b exclusive'; 23.30-05.00 uur; kaart-
verkoop via facebook.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
eclectic theory met dj's freddy k en len-
nart wiehe; house/techno; 24.00-06.00 
uur; € 8,-; alleen deurverkoop.
za 26 jan 
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met nykkyo energy dj; 
dans/meditatie; 19.30-22.00 uur; 
€ 15,-; kaartverkoop via www.judithsfa-
vorites.com; met openings- en slui-
tingsceremonie.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj jeroen s; aanv 
20.00 uur; gratis.
puddingfabriek, viaductstraat 3a;
'de microclub' met microclub melodies 
en malbetrieb; house; 20.00-24.00 uur 
(toegang tot 22.00 uur); voorverkoop 
€ 12,- via eventgoose; minimum leef-
tijd 25 jaar.
synagoge, folkingestraat 60;
stag tangosalon met dj hans; 20.00-
24.00 uur; € 5,-.
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
'050 danst door' met dj eric; dansfeest 
met pop, rock, disco, funk house etc 
vanaf de jaren '60 tot nu; aanv 21.00 
uur; € 4,- (tot 22.00 uur € 2,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'like the '90's'; '80's/'90's; 22.00-04.00 
uur; voorverkoop € 7,50 via ticketcon-
nect.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites ruben van der 
meer (+dj dekker); support: dj cuerno; 
23.00-05.00 uur; € 3,- (tot 24.00 uur 
gratis).
huize maas, vismarkt 52;
'notorious'; hiphop/r&b; 23.00-05.00 
uur; voorverkoop € 13,- (early bird 

€ 10,-) via eventix.
simplon, boterdiep 69;
'vunzige deuntjes' met diverse dj's; 
r&b/urban; 23.00-04.00 uur; voorver-
koop € 11,97 (vroege vogel € 9,97).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht: miss jay invites gigsta; 
24.00-06.00 uur; € 6,-; alleen deurver-
koop.
zo 27 jan 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
wadapartja quiz night voor het goede 
doel; aanv 19.30 uur; € 5,- p.p. (teams 
van 5 personen) tbv stichting waar ont-
wikkeling werkt.
ma 28 jan 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reser-
veren gewenst: tel. 050-5260724 of via 
felix@singelier.nl.

ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
wo 30 jan 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
café de koffer, nwe blekerstraat 1;
international quiznight (engelstalig); 
20.00-23.00 u; € 2,50 pp, max. 5 per-
sonen per team; reserveren gewenst 
via info@dekoffer.nl of aan de bar.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 31 jan 
dot, vrydemalaan 2;
'dot hop' met dj lost perfection; smooth 
instrumental hip-hop/jazz/soul/funk 
(uitsluitend vinyl); aanv 19.00 u; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;

'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 1 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj; aanv 17.00 u; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joost brunsting; 
aanv 21.00 uur; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
esn introductieweek party; 24.00-
05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'for the ravers' met dj's randomer, leo-
nie van der laag en jorn; 24.00-06.00 
uur; € 8,-; alleen deurverkoop.

verwacht
za 2 feb 
helper westsingel 98, ingang aan het 

boutenspad;
'milonga 007' met dj albert en/of gastdj; 
neo-, non- en klassieke tango; 19.30-
23.30 uur; € 3,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: '40up'; dansfeest voor 
40-plussers; 21.00-03.00 uur; € 14,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
simplon, boterdiep 69;
'machtig' met dj's joe ford, bou, rachel 
green, karimooo en saint grey; drum & 
bass; 23.00-05.00 uur; € 15,- / voor-
verkoop € 13,-.
huize maas, vismarkt 52;
'de glijbaan'; hiphop/r&b/glibberige hit-
jes; 23.00-04.00 uur; voorverkoop 
€ 11,- (vroege glijders € 6,-).
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'psychedelic journeys - a psychedelic 
trance experience' met dj's corka'an, 
dr fluffy, psymax, tranceluz en stepha-
ne holweck en live: kirril; psytrance; 
23.00-07.00 uur; € 20,- / voorverkoop 
€ 15,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.

8   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

uitgaan (vervolg)

Huize Maas Zaalverhuur
Vismarkt 52
9711 KV  Groningen
Tel. 050-3123621 
www.huizemaas.nl

Zaalgrootte:  50 tot 750 pers., lunch/diner/buffet tot 500 pers.
Prijs-indicatie: geen zaalhuur.
Voor bruiloften, studenten-, school- en bedrijfsfeesten,  
concerten (podium aanwezig!) etc. 
Alles is mogelijk bij Huize Maas! Kom langs of bel even.

Proeflokaal 't Kantoor
Kolendrift 19
9712 TM  Groningen
Tel. 06-21418050
                                                  
Gevestigd in het prachtige, monumentale regulateurshuis in 
het Ebbingekwartier. Een knusse locatie met een groot terras 
(100 zitplaatsen) voor borrels, feesten en buffetten.
Overtuig uzelf, kom eens langs! Of bel voor meer informatie.

Partycafé De Doos
Gelkingestraat 11
9711 NA  Groningen
Tel. 06-25526696
www.cafededoos.com
 
Zaalgrootte: tot 100 personen.
Feestje? Geef het in Café De Doos!
Borrels, afstudeerfeesten, verjaardagen en themafeesten.
Gezellige locatie tot 100 personen. Catering mogelijk.

Hemingway's Cuba
Cocktailbar & Music-restaurant
Ged. Kattendiep 23-1
9711 PL  Groningen
Tel. 050-5893409
www.viavecchia.nl 

Zaalgrootte: tot 100 personen, groepsdiners in overleg.
Geen zaalhuur. Eten en drinken in Mediterrane sferen.
Cubaans/Caribische gerechten en tapas.

Louis XV/El Txoko
Oude Kijk in 't Jatstraat 47-53
050-3116951 / 050-3114555
www.louisxv.nl / www.eltxoko.nl
info@louisxv.nl / info@eltxoko.nl

Zaalgrootte: 6 tot 500 personen. 
Wij hebben beamers, schermen, dj-sets tot onze beschikking.
Bij ons is bijna alles mogelijk.  
Bel, mail of kom langs voor de mogelijkheden.

Restaurant Land van Kokanje 
& Bar Bubbels
Oude Boteringestraat 9 
9712 GB Groningen
Tel. 050-3180622
                                                  
Land van Kokanje beschikt over verschillende ruimtes die 
beschikbaar zijn voor al uw diners, lunches, vergaderingen, 
feesten en borrels. 
Kies uit de klassieke bovenzaal (40p), de moderne bar  
Bubbels (80p), of het gehele pand (180p). In overleg kan 
(bijna) alles. Voor meer informatie: www.landvankokanje.nl, 
of neem contact op: info@landvankokanje.nl / 050-3180622.

Café De Brouwerij
Poelestraat 27
9711 PH  Groningen
Tel. 050-5892828

Zaalgrootte: tot 100 personen. 
Geen zaalhuur. Bel voor Informatie.

Beachclub Ocean 41
Grote Markt 41
9711 LV  Groningen
Tel. 06-50528693
info@ocean41.nl 

Feesten 150 tot 300 pers. / cocktailtrainingen tot 50 pers.
Gratis zaalhuur. Mogelijkheden tot aankleding!

Lola
Pelsterdwarsstraat 11
9711 KP Groningen 
06-28655824
www.lola050.nl
050lola050@gmail.com
 
Dus jij zoekt een zaal met een plafond zoals de Spiegelzaal 
in Versailles, voor maximaal 200 personen, met een podium 
voor live muziek, waar professioneel licht en geluid aanwezig 
is, met ervaren barpersoneel en eventueel een buffet. 
Maar je weet niet of dit in je budget past? 
Lola heeft voor jou de oplossing! Bel of mail me. Liefs x   Lola

Club Kokomo Groningen
Gelkingestraat 1  
9711 NA  Groningen
Tel. 06-55155500
www.clubkokomo.nl
 
Moderne/hippe club, capaciteit 150-1200 gasten.
Dj booth, 1 podium. Licht, laser en geluidshow aanwezig.  
Incl. DJ/LJ. Geen zaalhuur. Wij denken graag met u mee! 
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Borrelcafé Oblomov
Poelestraat 11
9711 PG  Groningen
Tel. 06-24687659
info@oblomovgroningen.nl
 
Zaalgrootte: 20-60 personen. Afgesloten ruimte met beamer.

Café de Keyzer
Turftorenstraat 4
9712 BP  Groningen
Tel. 050-3129194

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

Club Kiwi
Peperstraat 19
9711 PC  Groningen
Tel.  050-3132690 

of 06-51385036
                                  
Zaalgrootte: 30 tot 500 personen.
Geef je eigen feest! Geen zaalhuur. Eventueel inclusief DJ. 
Bel voor de mogelijkheden.

Z A A L V E R H U U RZ A A L V E R H U U RLekker slapen en/of eten 
aan het Boterdiep 73-2

Boterdiep 73-2,  9712 LL Groningen
(050) 313 52 21

www.eetcafe73-2.nl
www.simplonjongerenhotel.nl

Simplon Jongerenhotel
& Eetcafé 73-2

http://www.huizemaas.nl/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
https://www.facebook.com/partycafededoos/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.louisxv.nl/
http://www.landvankokanje.nl/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
http://www.ocean41.nl/
https://www.facebook.com/Lola050
http://kokomogroningen.nl/
https://www.facebook.com/BorrelcafeOblomov/
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-de-Keyzer-179028908787811/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.simplonjongerenhotel.nl

