
amusement
zo 15 jan 
café cheers, turfsingel 94;
zangeres judith peters ('ben weer al-
leen') en zanger roy van eldik ('bruine 
ogen huilen niet'); 16.00-21.00 uur; 
gratis.
ma 16 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
sara kroos brengt 'doorgefokt'; caba-
ret; mmv rutger hoorn (drums en per-
cussie); aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 22,50 / 2de rang € 20,50 / 3de rang 
€ 18,- / 4de rang € 11,50.
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
wo 18 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 20.00 uur; golden seats 
€ 79,- / 1ste rang € 65,- / 2de rang 
€ 55,- / 3de rang € 49,-; zie ook 19 t/m 
29 jan.
do 19 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 20.00 uur; golden seats 
€ 79,- / 1ste rang € 65,- / 2de rang 
€ 55,- / 3de rang € 49,-; zie ook 20 t/m 
29 jan.
usva, munnekeholm 10;
herman in een bakje geitenkwark 2; 
cabaret/muziek; aanv 20.30 uur; € 12,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 9,-); kaart-
verkoop via de oosterpoort.
vr 20 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 20.00 uur; golden seats 
€ 79,- / 1ste rang € 65,- / 2de rang 
€ 55,- / 3de rang € 49,-; zie ook 21 t/m 
29 jan.
oosterpoort, trompsingel 27;
percossa met 'the real deal'; spectacu-
laire percussieshow; aanv 20.30 uur; 
€ 19,50.
za 21 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;

'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 20.00 uur; golden seats 
€ 79,- / 1ste rang € 65,- / 2de rang 
€ 55,- / 3de rang € 49,-; zie ook 22 t/m 
29 jan.
zo 22 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 14.00 en 20.00 uur; gol-
den seats € 79,- / 1ste rang € 65,- / 
2de rang € 55,- / 3de rang € 49,-; zie 
ook 24 t/m 29 jan.
dot, vrydemalaan 2;
dot live: hanneke scheffers trio; easy 
listening jazz met hanneke scheffers 
(zang), hans lass (bas) en felix dege-
naar (piano); 15.00-18.00 uur; gratis.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
'stand van stad'; maandelijkse talk-
show olv bram douwes met stadse 
gasten uit de cultuur, politiek en weten-
schap, kunst en muziek, denkers en 
doeners uit achterbuurten en villawij-
ken en societyjournaliste marjolein ro-
ver; 16.30-17.15 uur; toegangskaarten 
gratis af te halen; 's avonds op oog tv.
ma 23 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jörgen raymann brengt 'zo kan het 
ook'; cabaret; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 22,50 / 2de rang € 20,50 / 3de 
rang € 18,- / 4de rang € 11,50.
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 24 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 20.00 uur; golden seats 
€ 79,- / 1ste rang € 65,- / 2de rang 
€ 55,- / 3de rang € 49,-; zie ook 25 t/m 
29 jan.
wo 25 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 20.00 uur; golden seats 
€ 79,- / 1ste rang € 65,- / 2de rang 
€ 55,- / 3de rang € 49,-; zie ook 26 t/m 
29 jan.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
youp van 't hek met 'licht'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht; ook op 26, 
27 en 28 jan.
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
comedy night met diverse stand-up co-
medians; aanv 20.30 uur; € 12,50 / di-
ner + comedy night € 25,- (diner 19.00 
of 19.30 uur); reserveren via www.
wadapartja.nl/comedy.
do 26 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 20.00 uur; golden seats 
€ 79,- / 1ste rang € 65,- / 2de rang 
€ 55,- / 3de rang € 49,-; zie ook 27, 28 

en 29 jan.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
youp van 't hek met 'licht'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht; ook op 27 
en 28 jan.
vr 27 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fin - de culinaire verleiding' met oa live 
muziek, activiteiten voor kinderen en 
foodtrucks; 17.00-23.00 u; € 3,50 (kin-
deren tot 17 jaar gratis); zie ook 28 en 
29 jan.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 20.00 uur; golden seats 
€ 79,- / 1ste rang € 65,- / 2de rang 
€ 55,- / 3de rang € 49,-; zie ook 28 en 
29 jan.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
youp van 't hek met 'licht'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht; ook op 28 
jan.
usva, munnekeholm 10;
jan beuving brengt 'raaklijn'; conferen-
ces, liedjes en onnavolgbare logica; 
aanv 20.30 uur; uitverkocht.
za 28 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fin - de culinaire verleiding' met oa live 
muziek, activiteiten voor kinderen en 
foodtrucks; 12.00-23.00 u; € 3,50 (kin-
deren tot 17 jaar gratis); zie ook 29 
jan.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 14.00 en 20.00 uur; gol-
den seats € 79,- / 1ste rang € 65,- / 
2de rang € 55,- / 3de rang € 49,-; zie 
ook 29 jan.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
youp van 't hek met 'licht'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
de partizanen brengen 'welkom in par-
tizanië'; cabaret met kurkdroge humor; 
aanv 20.15 uur; € 15,-.
zo 29 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fin - de culinaire verleiding' met oa live 
muziek, activiteiten voor kinderen en 
foodtrucks; 12.00-22.00 u; € 3,50 (kin-
deren tot 17 jaar gratis).
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; musical van tim 
rice en andrew lloyd webber; met ted 
neeley; aanv 14.00 uur; golden seats 
€ 79,- / 1ste rang € 65,- / 2de rang 

€ 55,- / 3de rang € 49,-.
ma 30 jan 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
do 2 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
fresku met 'welkom bij de fresku show'; 
onemanshow met rap, poëzie, video 
en satire; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 19,- / 2de rang € 17,- / 3de rang 
€ 15,- / 4de rang € 9,50.
vr 3 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
de silo, achterweg 47;
stranger things have happened; en-
gelstalige improvisatie en stand-up co-
medy; 20.00-24.00 uur; € 6,-; voorver-
koop via www.strangerthings.nl.

verwacht
za 4 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: katinka polderman met 
'polderman tiert welig'; cabaret/liedjes; 
aanv 20.15 uur; € 15,-.
ma 6 feb 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 7 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
blick théâtre (frankrijk) brengt '[hulluh]'; 
beeldend theater met acrobatiek, opti-
sche illusies en magie; aanv 20.15 uur; 
1ste en 2de rang uitverkocht / 3de 
rang € 16,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 13,75) / 4de rang € 8,50.
wo 8 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
lucky fonz 3 met 'superlekker'; one-
manshow met nederlandstalige lied-
jes, conferences en verhalen; aanv 
20.30 uur; € 16,-.
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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

Aparte zaal voor besloten feesten 
en partijen (tot 50 pers.)

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

Een klein stukje Ierland in Groningen
Enjoy a pint and taste the atmosphere

www.ocEallaIGh.nl
Ged. Kattendiep 13   Groningen   (schuin t.o. het casino)

o’cEallaIGh
traditional
music bar

www.tajmahalgroningen.nl

Vóór concert of voorstelling 
in De Oosterpoort of  

Schouwburg genieten van 
onze Indiase specialiteiten

Het gezelligste Indiase
restaurant van Groningen

reserveren gewenst

restaurant / afhalen / bezorgen / catering
Veemarktstraat 94 (Oosterpoort) - 050-3147301 - Gratis parkeren

i  i  i

http://www.imono.nl/
http://www.kosmotroniks.com/
http://www.oceallaigh.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/


film
za 14 jan 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'levende rivier' (2015) van ruben smit; 
documentaire over het nederlandse ri-
vierenlandschap gefilmd vanuit een 
kano tijdens alle vier seizoenen; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 16 jan.
ma 16 jan 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'levende rivier' (2015) van ruben smit; 
documentaire over het nederlandse ri-
vierenlandschap gefilmd vanuit een 
kano tijdens alle vier seizoenen; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
di 17 jan 
vera zienema, oosterstraat 44;
'the tree of life' (2011) van terrence ma-
lick; origineel romantisch drama over 
een gezin in het texas van de jaren '50; 
met brad pitt, sean penn en jessica 
chastain; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/
stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 18 jan 
dot, vrydemalaan 2;
dot film: 'the boy' (2016) van william 
brent bell; horrorfilm rond een kinder-
juffrouw en een levensechte porselei-
nen pop; aanv 20.00 uur; € 5,-.
do 19 jan 
simplon, boterdiep 69;
short movie night met korte sci-fi-films; 
aanv 21.30 uur; gratis.
za 21 jan 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'walking distance' (2015) van alejandro 
guzmán alvarez; bitterzoet mexicaans 
stadssprookje over drie vrienden en de 
liefde voor fotografie; aanv 20.30 uur; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); ook 
op 23 jan.
zo 22 jan 
grand theatre, grote markt 35;
'återträffen' (2013) van anna odell; dra-
ma rond een reünie van een school in 
stockholm waaraan niet elke leerling 
louter goede herinneringen blijkt te 
hebben; aanv 14.00 uur; € 8,- (cjp/col-
legekaart € 6,-); vooraf: scandinavi-
sche brunch (11.30 uur); brunch + film 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
ma 23 jan 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
mijlpalen in de film: 'trainspotting' 
(1996) van danny boyle; drama/kome-
die over de werkloze mark die voor 
een nieuw leven naar londen vertrekt 
maar zijn oude schotse vriendenclub 
achter zich aan krijgt; 19.00-21.05 uur; 
€ 9,50 (stadjerspas/jongeren tot 25 
jaar/studenten € 7,50 / kinderen tot 18 
jaar € 6,50); met inleiding door film-
journalist joost broeren.
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'kedma' (2002) van amos gitai; histori-
sche tragedie die zich afspeelt tijdens 
het begin van israëls onafhankelijk-
heidsoorlog in 1948; engels onderti-
teld; aanv 19.15 uur; € 3,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'walking distance' (2015) van alejandro 
guzmán alvarez; bitterzoet mexicaans 
stadssprookje over drie vrienden en de 
liefde voor fotografie; aanv 20.30 uur; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 24 jan 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;

ciné-club: 'camille claudel 1915' (2013) 
van bruno dumont; verontrustend dra-
ma over een beeldhouwster (juliette bi-
noche) die in het begin van de 20ste 
eeuw wordt opgesloten in een inrich-
ting; aanv 19.30 uur; € 9,50 (stadjers-
pas/jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50).
vera zienema, oosterstraat 44;
'this ain't california' (2012) van marten 
persiel; documentaire over een groep 
rebellerende jongeren op skateboards 
in het oost-berlijn van de jaren '80; 
aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/
studenten € 5,-).
wo 25 jan 
dot, vrydemalaan 2;
dot film; aanv 20.00 uur; € 5,-.
za 28 jan 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'silent ones' (2013) van ricky rijneke; 
hongaars mysterydrama waarin de 
jonge oost-europese csilla tevergeefs 
probeert haar land en haar verleden 
achter zich te laten door naar west-eu-
ropa te vluchten; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook op 
30 jan.
zo 29 jan 
dot, vrydemalaan 2;
dot film: stranger things marathon; 
acht afleveringen van de tv-serie 
'stranger things' (2016) over de myste-
rieuze verdwijning van een amerikaan-
se jongen in de jaren '80; 14.00-22.00 
uur (met pauzes); € 15,-.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
groningse nieuwe #70: 'de stille be-
ving' (2016) van piet hein van der 
hoek; documentaire waarin twee jaar 
lang de bewoners van een door aard-
bevingen getroffen boerderij in bedum 
worden gevolgd; aanv 17.00 u; € 9,50 
(stadjerspas/jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 6,50).
ma 30 jan 
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'ushpizin' (2004) van gidi dar; een or-
thodox joods echtpaar krijgt onver-
wacht gasten, wat leidt tot moeilijke si-
tuaties; engels ondertiteld; aanv 19.15 
uur; € 3,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'silent ones' (2013) van ricky rijneke; 
hongaars mysterydrama waarin de 
jonge oost-europese csilla tevergeefs 
probeert haar land en haar verleden 
achter zich te laten door naar west-eu-
ropa te vluchten; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 31 jan 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinemadiner: 'la la land' (2016) van da-
mien chazelle; moderne variant op de 
klassieke hollywoodmusical; met 
emma stone en ryan gosling; 18.30-
22.30 uur; € 35,- incl. 3-gangendiner.
vera zienema, oosterstraat 44;
'sympathy for lady vengeance' (2005) 
van park chan wook; zuid-koreaans 
misdaaddrama waarin een onterecht 
veroordeelde vrouw na vrijlating uit de 
gevangenis zint op wraak; aanv 20.30 
uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
wo 1 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dot film; aanv 20.00 uur; € 5,-.
vr 3 feb 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
internationaal film festival rotterdam in 
groningen: 'häxan' (1922) van benja-
min christensen; absurde documentai-
re/horrorfilm over heksenjachten tij-
dens de middeleeuwen; met live 
soundtrack van kinetophone; aanv 
20.30 uur; € 15,-; kaartverkoop start 25 
jan bij het groninger forum (hereplein) 
en via www.groningerforum.nl.
verwacht
za 4 feb 
vera zienema, oosterstraat 44;
internationaal film festival rotterdam in 
groningen: 'coffee and cigarettes' 
(2003) van jim jarmusch; cultklassieker 
met steve buscemi, tom waits, iggy 
pop en cate blanchett; engels gespro-

GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

lION 12
12 t/m 18 jan:  do vr 15.15 19.50 / za 16.40 19.05 / zo 16.00 18.35 /  

ma di wo 16.00 19.05 / do 12 jan 50% premièrekorting
Een 30-jarige Australiër keert terug naar India, waar hij als 5-jarige jongen 
in een weeshuis belandde, op zoek naar zijn familie. Regie: Garth Davis.

the vIOlIN teacher 12
12 t/m 18 jan:  do 15.50 / vr 13.15 19.30 / za 19.30 / zo 14.05 19.15 / ma di 16.15 19.30 

/ wo 16.15
Een jonge violist wordt muziekleraar in een sloppenwijk in São Paolo. 
Feelgood-film naar een waargebeurd verhaal. Regie: Sérgio Machado.

POesía sIN FIN 
12 t/m 18 jan:  do 13.15 19.30 / vr 15.30 / za 15.30 21.40 / zo 16.20 21.30 /  

ma di wo 21.40
Verrassend toegankelijk zelfportret van regisseur Alejandro Jodorowsky.

a street cat NaMed BOB 6
12 t/m 18 jan: do vr 13.00 17.40 / za 14.40 / zo 14.20
Het hartverwarmende verhaal van straatkat Bob en methadonverslaafde 
en straatmuzikant James Bowen die onafscheidelijk worden.

la la laNd a.l.
12 t/m 18 jan: do vr 20.00 / za 14.15 21.30 / zo 13.25 21.00 / ma di wo 21.30
Moderne variant op de klassieke Hollywoodmusical. Met Emma Stone.

cézaNNe et MOI 6
12 t/m 18 jan: do vr 13.45 / za 12.15 18.55 / zo 11.30 18.55 / ma di wo 18.55
Biografisch drama over schilder Paul Cézanne en dichter Émile Zola.

FaI BeI sOGNI 12
12 t/m 18 jan: za 17.00
Bitterzoet Italiaans drama naar de autobiografische bestseller van journa-
list Massimo Gramellini. Regie: Marco Bellocchio.

NerUda 12
12 t/m 18 jan: di 17.00
Biopic van Pablo Larraín over dichter en Nobelprijswinnaar Neruda.

the salesMaN 12
12 t/m 18 jan: wo 20.30
Ingetogen drama dat zich afspeelt in het hedendaagse Iran.

waterBOys a.l.
12 t/m 18 jan: zo 20.30
Grappige en ontroerende Nederlandse film over een vader en een zoon.

I, daNIel Blake a.l.
12 t/m 18 jan:  do vr 16.30 / za 16.50 21.20 / zo ma di wo 16.30 21.20 
Daniel en Katie raken verstrikt in de Engelse bureaucratie.

PerFettI scONOscIUtI a.l.
12 t/m 18 jan: ma wo 17.00 
Komisch drama waarin een gezellig etentje met bevriende echtparen pijn-
lijke situaties oplevert. Regie: Paolo Genovese.

caPtaIN FaNtastIc 12
12 t/m 18 jan: za 20.30
Een vader en zijn zes jonge kinderen leven geïsoleerd in de bossen.

tONI erdMaNN 12
12 t/m 18 jan: za 12.25 / zo 11.00 
Bitterzoete Duitse tragikomedie over een vader en zijn volwassen dochter.

a UNIted kINGdOM 12
za 14 jan 12.00 / Happinez Cinema
In 1947 ontmoet de prins van Botswana een jonge vrouw uit Londen. Het 
geplande (biraciale) huwelijk stuit op veel verzet. Regie: Amma Asante.

de kINdereN vaN jUF kIet 12
12 t/m 18 jan: za 14.30 / zo 12.00 / Docs
Peter en Petra Lataster volgden een jaar lang een speciale instroomklas 
met gevluchte kinderen uit Syrië, Irak en andere oorlogsgebieden.

dOwN tO earth 6
zo 15 jan 11.15 / Docs
Documentaire over een Nederlandse familie die gedurende vijf jaar de 
meest afgelegen plekken van de aarde bezoekt. Regie: Renata Heinen.

MUsIcal chaIrs 12
zo 15 jan 14.30 / special
Film over de liefde voor ballroomdansen, al dan niet in een rolstoel.  
Regie: Susan Seidelman (desPerately seekING sUsaN).

de laatste BOer vaN eUvelGUNNe a.l.
zo 15 jan 16.45 18.00 / € 2,50 (16.45 uitverkocht) / Groningse Nieuwe #69 / Docs
Documentaire van Tom Tieman over de bewoner van een statige Groning-
se hoeve die tegenwoordig midden in het industrieterrein Eemspoort ligt.

hOw tO Meet a MerMaId a.l.
wo 18 jan 19.30 / Docs
Filmmaakster Coco Schrijber keert na 15 jaar terug naar de plek aan de 
Rode Zee waar haar duikende broer Lex voor het laatst gezien is.

sePP de wOlveNvrIeNd a.l.
12 t/m 18 jan: za 12.30 / kinderfilm
Betoverend en avontuurlijk wintersprookje over een jongen in de Alpen.
Verwacht vanaf 19 jan:  tOUr de FraNce / MaGNUs /  

MaNchester By the sea
                1 t/m 5 feb: IFFriG

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

kINePOlIs GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

XXX: retUrN OF XaNder caGe 12gat
Pathé 12 t/m 18 jan: wo 10.45 15.30 18.10 21.00 / 3D / voorpremière
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  wo 20.00 / 3D / voorpremière
Actiethriller. Vin Diesel is terug als de beruchte extreme sporter.

allIed 12gat
Pathé 12 t/m 18 jan:  do 12.40 15.30 21.30 / vr ma di 12.45 15.30 21.30 /  

za 13.00 20.45 23.30 / zo 11.10 13.30 21.30 / wo 12.45 21.30
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do ma di 13.15 16.15 20.15 / vr 13.15 16.00 18.50 21.45 /  

za 16.00 18.50 21.45 / zo wo 16.15 20.15
Romantisch drama over een geheim agent (Brad Pitt) die in 1942 in 
Noord-Afrika een Franse verzetsstrijdster (Marion Cotillard) ontmoet.

BrIMstONe 16gat
Pathé 12 t/m  18 jan: do vr 10.45 14.00 17.15 20.30 / za 11.10 17.00 20.15 / zo 17.15 

20.30 / ma 12.30 16.50 20.15 / di 12.30 16.00 20.50 / wo 10.45 20.50
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do zo ma di wo 20.00 / vr za 21.15
Duistere westernthriller van Martin Koolhoven over een jonge vrouw en 
een huiveringwekkende dominee. Met Dakota Fanning en Guy Pearce.

the Bye Bye MaN 16gat
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr 10.50 13.30 22.00 / za 11.30 22.15 00.20 / zo 22.00 /  

ma 10.50 15.00 22.00 / di 10.50 13.30 22.10 / wo 11.00 22.00
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do zo ma di wo 20.45 / vr za 21.50
Bovennatuurlijke horrorfilm over de vloek van de Bye Bye Man.

PatrIOts day 12gat
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr ma 12.15 15.15 20.50 / za 11.50 15.00 22.00 23.40 / zo 

12.15 15.40 20.50 / di 12.15 15.15 21.10 / wo 12.30 15.00 20.40
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do ma di 13.30 16.00 20.30 / zo wo 16.00 20.30 /  

vr 13.15 16.00 18.40 21.35 / za 16.00 18.40 21.35
Actiethriller over de bomaanslagen tijdens de Boston Marathon in 2013.

assassIN's creed 16g
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr zo ma di 16.20 18.10 21.50 / za 11.25 18.00 21.50 /  

wo 16.20 18.00 21.50 / 3D
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr di 13.40 / za 23.40 / wo 11.05 / 2D
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do ma di 16.15 20.30 / zo wo 20.30 / vr za 18.45 21.40 / 3D
Actieavontuur waarin Callum Lynch (Michael Fassbender) in de huid kruipt 
van zijn voorvader Aguilar tijdens de 15de eeuw in Spanje.

the FOUNder a.l.
Pathé 12 t/m 18 jan:  do di 10.55 18.40 / vr za zo wo 18.40 / ma 10.45 18.40 / PAC
Het waargebeurde verhaal van het ontstaan van fastfoodketen McDo-
nalds. Met Michael Keaton als mislukte deur-aan-deurverkoper.

ONze jONGeNs 12st
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr zo ma wo 16.10 21.10 / za 16.10 21.30 / di 16.10 21.20
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do ma di wo 13.30 16.15 20.15 / vr za 13.10 16.00 18.55 21.30 

/ zo 10.45 13.30 16.15 20.15
De stoere boys van bouwbedrijf Onze Jongens stoppen met klussen en 
gaan strippen. Met Jim Bakkum, Martijn Fischer en Juvat Westendorp.

why hIM? 12gsth
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr za  wo 18.20 / zo 21.10 / ma 13.40 / di 22.00
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  vr za 21.30
Komedie. Een overbezorgde vader (Bryan Cranston) ziet de excentrieke 
nieuwe vriend van zijn studerende dochter totaal niet zitten.

la la laNd a.l.t
Pathé 12 t/m 18 jan:  do ma di wo 13.15 19.00 / vr 13.10 19.00 / za 19.10 / zo 19.00
Kinepolis 12 t/m 18 jan: do zo ma di wo 16.15 / vr za 16.00
Moderne variant op de klassieke Hollywoodmusical. Met Emma Stone.

PasseNGers 12ga
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr zo di wo 16.30 21.40 / za 16.45 21.40 /  

ma 13.00 16.30 21.40 / 3D
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do ma di 13.30 20.15 / vr 13.15 19.00 21.45 / za 19.00 21.45 / 

zo wo 20.15 / 3D
Romantisch sf-avontuur met Chris Pratt Jennifer Lawrence.

kaPPeN 9at
Pathé 12 t/m 18 jan:  za 14.30 / zo 13.10 / di 15.50 / wo 15.55
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  dag. 13.30
Nederlands tienerdrama naar het boek van Carry Slee.

cOllateral BeaUty a.l.t
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr ma di wo 14.10 19.15 / za 19.20 / zo 19.15
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  vr za 18.45
Een succesvolle reclameman raakt door een tragedie in een emotionele 
crisis. Drama met Will Smith, Kate Winslet en Keira Knightley.

sING 6a
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr ma di 11.40 / 3D / originele versie
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  vr za 18.55 / 2D / originele versie
Muzikale animatiefilm waarin dieren meedoen aan een talentenjacht.

rOGUe ONe: a star wars stOry 12ga
Pathé 12 t/m 18 jan:  do 13.00 18.30 21.20 / vr 12.30 18.30 21.20 / za 13.15 18.30 21.20 

/ zo 15.15 18.35 21.20 / ma 18.30 21.20 / di 13.00 18.30 /  
wo 12.00 18.30 21.20 / 3D

Pathé 12 t/m 18 jan:  ma 12.00 / 2D
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do zo ma di wo 13.15 16.00 20.00 /  

vr za 13.15 16.00 18.40 21.15 / 3D
Een groep onwaarschijnlijke helden op een haast onmogelijke missie.

OFFIce chrIstMas Party 12th
Pathé 12 t/m 18 jan:  za 00.15
Een bescheiden kerstborrel van een Amerikaans bedrijf loopt volledig uit 
de hand. Komedie met T.J. Miller en Jennifer Aniston.

sOOF 2 12gat
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr 18.45 21.00 / za 19.30 21.00 / zo ma wo 18.45 / di 18.50
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do ma di wo 13.30 16.00 20.30 / vr za 13.30 16.00 18.45 21.35 

/ zo 11.00 13.30 16.00 20.30
Romantische komedie over Soof en haar huwelijksproblemen.

NOctUrNal aNIMals 16gt
Pathé 12 t/m 18 jan:  do vr ma di 11.00 / wo 11.20
Thriller met Amy Adams en Jake Gyllenhaal als gescheiden echtpaar.

I, daNIel Blake a.l.t
Pathé 12 t/m 18 jan:  vr 10.45 / ma 10.45 20.00 / di 11.10
Daniel en Katie raken verstrikt in de Engelse bureaucratie.

de zeveNde heMel a.l.t
Pathé 12 t/m 18 jan:  do za 15.50 / vr 11.00 / zo 10.50 / ma 17.30 / di 18.20 / wo 11.10
Muzikale ode aan liefde en familie, met liedjes van o.a. Nick & Simon.

FaNtastIc Beasts  
aNd where tO FINd theM 9a
Pathé 12 t/m 18 jan:  do 12.50 18.50 / vr 18.50 / za 12.30 15.30 18.50 /  

zo 12.30 15.40 18.50 / ma di wo 15.40 18.50 / 3D
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do zo ma di wo 16.15 / vr 16.00 18.45 / za 15.45 18.45 / 3D
Fantasyfilm rond een magische koffer en ontsnapte fabeldieren.

hacksaw rIdGe 16gat
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do zo ma di 20.00
Het waargebeurde verhaal van de soldaat die tijdens de slag om Okinawa 
in de WOII 75 man redde zonder een wapen te dragen of af te vuren.

OasIs: sUPersONIc 12th
Pathé 12 t/m 18 jan:  do 15.40 / vr 13.20 / za 24.00 / Pathé Music
Documentaire over supergroep Oasis in de periode 1991 tot 2009.

calGI ceNGI IkIMIz 12g
Pathé 12 t/m 18 jan:  za 16.30 / zo 18.30
Turkse komedie over twee neven die beroemde muzikanten willen zijn.

NaBUccO
Pathé: zo 15 jan 11.00 / Pathé Opera
De opera van Verdi, met Plácido Domingo en Liudmyla Monastyrska.

the Beatles: eIGht days a week a.l.
Pathé: zo 15 jan 15.30 / Pathé Music
Documentaire van Ron Howard over de live concerten van The Beatles.

eye IN the sky 12ga
Pathé 12 t/m 18 jan: ma 13.30 / di 13.30 19.15 / 50Plus
Beklemmende actiethriller met Helen Mirren.

sNeak PrevIew 16adghst
Pathé: di 21.00 / Elke dinsdag een verrassende voorpremière.

Masha eN de Beer a.l.
Pathé 12 t/m 18 jan:  zo 10.30 / Kleuterbios
Avontuurlijke animatiefilm voor de allerkleinsten.

BallerINa a.l.
Pathé 12 t/m 18 jan:  za 14.10 / 3D / NL
Pathé 12 t/m 18 jan:  za 10.45 / zo 14.00 / wo 13.40 / 2D / NL
Kinepolis 12 t/m 18 jan: za 13.30 / zo 11.00 13.45 / wo 13.45 / 3D / NL
Animatiefilm over een weesmeisje dat sterdanseres wil worden.

sING 6a
Pathé 12 t/m 18 jan:  za 14.15 / zo 13.15 / wo 13.30 / 3D / NL
Pathé 12 t/m 18 jan:  do ma di wo 16.00 / vr 15.45 / za 11.45 16.00 / zo 10.50 15.45 / 

2D / NL
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do vr ma di wo 13.30 16.15 / za 13.15 16.00 /  

zo 10.55 13.30 16.15 / 3D / NL 
Kinepolis 12 t/m 18 jan: za 13.15 / zo 10.55 13.30 / wo 13.30 / 2D / NL 
Muzikale animatiefilm waarin dieren meedoen aan een talentenjacht.

Mees kees laNGs de lIjN a.l.
Pathé 12 t/m 18 jan:  do di 11.05 / vr 16.00 / za 11.15 14.00 / zo 10.30 14.15 15.00 /  

ma 10.55 / wo 14.00 / NL
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do ma di wo 13.45 16.15 / vr za 13.30 16.00 /  

zo 11.30 13.45 16.15 / NL
De school van Meester Kees doet mee aan een toekomstproject.

vaIaNa 6a
Pathé 12 t/m 18 jan:  vr 16.00 / za 13.30 / zo 11.30 / wo 15.50 / 3D / NL
Pathé 12 t/m 18 jan:  za 11.00 16.15 / zo 13.00 / wo 13.45 / 2D / NL
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  do ma di 13.30 / vr za 13.15 16.00 / zo 10.45 13.30 16.15 / 

3D / NL
Disney-animatiefilm over de avontuurlijke tiener Vaiana en halfgod Maui.

trOlls 6a
Pathé 12 t/m 18 jan: zo 10.40 / NL
Kinepolis 12 t/m 18 jan:  za 13.45 / zo 11.00 13.45 / NL
Muzikale animatiefilm van de makers van shrek.
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ken, niet ondertiteld; aanv 15.30 uur; 
€ 7,50; kaartverkoop via het groninger 
forum (hereplein).
vera zienema, oosterstraat 44;
internationaal film festival rotterdam in 
groningen: 'cinema curioso'; hilarische 
miskleunen en tenenkrommende pulp-
meuk uit de filmgeschiedenis; aanv 
20.30 uur; € 7,50; kaartverkoop via het 
groninger forum (hereplein).
ma 6 feb 
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'turn left at the end of the world' (2004) 
van avi nesher; romantisch drama over 
een indiaas en een frans meisje in is-
raël in de jaren '60; engels ondertiteld; 
aanv 19.15 uur; € 3,-.
wo 8 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dot film; aanv 20.00 uur; € 5,-.

jazz
vr 13 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit sonic: shjazz & grit; aanv 21.00 
uur.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
yiorgos and kirill duo; met sessie; aanv 
21.00 uur.
za 14 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit sonic: live jazz; aanv 21.30 u.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
wrang; instrumentale jazz/fusion/funk/
new wave met niek poelstra (gitaar), 
peter kooi (toetsen), ferdinand rikkers 
(bas) en john le grand (drums); aanv 
22.00 uur; gratis.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
le gris ensemble; aanv 23.00 u; € 5,-.
zo 15 jan 
huize maas, vismarkt 52;
hans dulfer & band; jazz/funk/hiphop 
met hans dulfer (sax), jerome hol (gi-
taar), harry emmery (bas) en erik 
kooger (drums); aanv 15.30 u; € 15,-; 
reserveren via tel. 06-53575710.
buckshot café, zuiderdiep 58;
the stanyos young band, jazz/funk/hip-
hop; aanv 16.30 uur; gratis.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: han hesselink & 
co; han hesselink (zang/toetsen), oeds 
bouwsma (bas) en vocalisten; aanv 
16.30 uur; gratis.
ma 16 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door david 
berkman (piano); 14.30-16.00 uur; gra-
tis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
de spieghel, peperstraat 11;
jazzy funky stuff; aanv 23.00 uur.
di 17 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met david berkman (piano), 
joris teepe (bas) en steve altenberg 
(drums); aansluitend open sessie; 
aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 18 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.

do 19 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
de silo, achterweg 47;
'state of the art'; miniconcerten en 
open sessie olv jeroen van olphen; 
21.30-01.30 uur; gratis.
vr 20 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
stefan pleister trio; aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
tereza catarov quintet (aka the cool 
kidzz); tereza catarov (zang), vlad da-
nilin (piano/toetsen), domen bohte 
(bas), mindaugas apulsiks (tenorsax) 
en markus vibokt vikstvedt (drums); 
aansluitend jamsessie; aanv 21.30 u.
za 21 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
stefan pleister (gitaar); aanv 23.00 uur; 
gratis.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
fishy business; aanv 23.00 uur; € 5,-.
zo 22 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
harry van lier & band; jazz/country/
easy listening; met harry van lier (bas/
zang) marloes nieuwenhuis (zang), 
winfred buma (gitaar), han hesselink 
(toetsen) en rené van astenrode 
(drums); aanv 15.00 uur; € 5,-.
dot, vrydemalaan 2;
dot live: hanneke scheffers trio; easy 
listening jazz met hanneke scheffers 
(zang), hans lass (bas) en felix dege-
naar (piano); 15.00-18.00 uur; gratis.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: cuerdas; flamenco-
jazz met pascalito binneweg (gitaar), 
don hofstee (viool/gitaar) en bert van 
erk (contrabas); aanv 16.30 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
koos wiltenburg group; met alaor soa-
res (percussie), thomas zoetelief (gi-
taar), arno van nieuwenhuize (drums) 
en koos wiltenburg (bas); aanv 16.30 
uur; gratis.
ma 23 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door joris tee-
pe (bas); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 24 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
michael moore (sax), jasper soffers 
(piano), paul berner (bas) en steve al-
tenberg (drums); aanv 22.30 u; € 5,-.
wo 25 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
maarten hogenhuis trio; maarten ho-
genhuis (sax), thomas rolff (bas) en 
mark schilders (drums); aanv 20.30 u; 
€ 12,- (studenten € 7,-); ism stichting 
jazz in groningen.
do 26 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv harry van 
lier; basisband: workshopcombo so 
what; 20.30-22.30 uur; gratis.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
marco kegel (altsax), bert van erk 
(contrabas) & elmer bergstra (drums); 
aanv 21.00 uur; € 3,-; ism stichting 
jazz in groningen.
vr 27 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;

tribute to miles davis; met mindaugas 
apulskis (tenorsax), kirill mikhnevich 
(trompet), toma radu dimiriu (piano), ju 
min park (contrabas) en su lee 
(drums); aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
vladislav psaruk (trombone); aanv 
21.30 uur.
za 28 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
lore; aanv 23.00 uur; € 5,-.
zo 29 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
antreas yerolatsitis trio; jazz/funk/rock/
blues/soul; aanv 15.00 uur.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: mary & anies; mary 
veldkamp (zang), anies latumaelissa 
(gitaar), henk hilbrandie (toetsen) en 
bert van erk (contrabas); aanv 16.30 
uur; gratis.
ma 30 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door j d walter 
(zang); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 31 jan 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met j d walter (zang), jorrit 
westerhof (gitaar), esat ekincioglu 
(bas) en aleksander skoric (drums); 
aansluitend open sessie; aanv 22.30 
uur; € 3,-.
wo 1 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
do 2 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
vr 3 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; sessie olv jeroen van 
olphen; aanv 22.00 uur; gratis.

verwacht
za 4 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
zo 5 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
kristel hofman trio; aanv 15.00 uur.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: live jazz; aanv 
16.30 uur; gratis.
ma 6 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door joe mag-
narelli (trompet); 14.30-16.00 u; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 7 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
'new york comes to groningen' met oa 
joe magnarelli (trompet) en joris teepe 
(bas); aanv 20.30 u; € 14,-.
café de smederij, tuinstraat 2;
'arranger's d-lite'; muziek gecompo-
neerd, gearrangeerd en gespeeld door 
conservatoriumstudenten van de ar-
ranging-d class; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 8 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.

jeugd
zo 15 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met striptekenaar dim 
junius; vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 uur; 
gratis.
za 21 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
prentenboekjesfestival met theater-
voorstellingen naar bekende prenten-
boeken: 'dikkie dik en de taart'* (10.00-
10.35 uur), 'gonnie & vriendjes'* 
(10.15-10.50 uur), 'het kleurfeest' 
(10.30-11.00 uur), 'dikkie dik en de 
taart'* (11.00-11.50 uur), 'gonnie & 
vriendjes'* (11.30-12.05 uur), 'het 
kleurfeest' (12.00-12.30 uur), 'ik zou 
wel een kindje lusten'* (12.45-13.30 
uur), 'het kleurfeest' (13.30-14.00 uur) 
en 'ik zou wel een kindje lusten'* 
(14.30-15.15 uur); € 12,50 incl. 1 voor-
stelling*, garderobe en ranja.
zo 22 jan 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
theatergroep de dames slier brengt 
'plof!'; plof de kip ontsnapt aan hannes 
de kippenboer en vindt onderdak bij 
het rondreizend variétégezelschap van 
bo en opa; voor iedereen vanaf 4 jaar; 
aanv 14.00 en 16.00 uur; € 5,- (vol-
wassenen € 7,50).
wo 25 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
het nationale voorleesontbijt 2017 met 
paul vetter; vanaf 2 jaar; 09.30-10.30 
uur; gratis kaarten verkrijgbaar.
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
het nationale voorleesontbijt 2017 met 
hennie mulder; vanaf 2 jaar; 09.30-
10.30 uur; gratis.
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
het nationale voorleesontbijt 2017 met 
ruud van erp; vanaf 2 jaar; 09.30-10.30 
uur; gratis.
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
het nationale voorleesontbijt 2017 met 
marijke lap; vanaf 2 jaar; 09.30-10.30 
uur; gratis.
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
het nationale voorleesontbijt 2017 met 
pieter both; vanaf 2 jaar; 09.30-10.30 
uur; gratis.
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
het nationale voorleesontbijt 2017 met 
elja talens; vanaf 2 jaar; 09.30-10.30 
uur; gratis.
groninger forum locatie hoogkerk, 
jan ensinglaan 29;
het nationale voorleesontbijt 2017 met 
oes; vanaf 2 jaar; 09.30-10.30 uur; 
gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
poëziemarathon: stadsdichter kasper 
peters wordt feestelijk uitgezwaaid; 
muziek en poëzie met arjen boswijk, 
hans de troubadour en gratis posters 
met gedichten; 15.30-16.30 u; gratis.
vr 27 jan 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;

theater pannenkoek brengt 'kom uit die 
kraan'; avontuurlijk muziektheater naar 
het gelijknamige boek; vanaf 2 jaar; 
14.00-14.30 uur; gratis kaarten ver-
krijgbaar.
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
theater pannenkoek brengt 'kom uit die 
kraan'; avontuurlijk muziektheater naar 
het gelijknamige boek; vanaf 2 jaar; 
16.00-16.30 uur; gratis kaarten ver-
krijgbaar.
za 28 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
theater pannenkoek brengt 'kom uit die 
kraan'; avontuurlijk muziektheater naar 
het gelijknamige boek; vanaf 2 jaar; 
14.30-15.00 uur; gratis kaarten ver-
krijgbaar.
zo 29 jan 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met filosofiejuf fabien 
van der ham; vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 
uur; gratis incl. limonade/koffie/thee.
grand theatre, grote markt 35;
het jonge theatercollectief illustere fi-
guren brengt 'europa voor kinderen'; 
multidisciplinaire voorstelling voor kin-
deren vanaf 10 jaar; aanv 16.00 uur; 
gratis.
ma 30 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
swarte kunst speelt 'potters beesten', 
naar verhalen van beatrix potter; hilari-
sche speelgoedvoorstelling met pop-
pen, verkleedpartijen, tekenfilm-acte-
ren, kartonnen decors, namaaksneeuw 
en muziek; vanaf 8 jaar; aanv 19.30 u; 
€ 12,-.
wo 1 feb 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
theater pannenkoek brengt 'kom uit die 
kraan'; avontuurlijk muziektheater naar 
het gelijknamige boek; vanaf 2 jaar; 
14.00-14.30 uur; gratis kaarten ver-
krijgbaar.
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
theater pannenkoek brengt 'kom uit die 
kraan'; avontuurlijk muziektheater naar 
het gelijknamige boek; vanaf 2 jaar; 
16.00-16.30 uur; gratis kaarten ver-
krijgbaar.
vr 3 feb 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
theater pannenkoek brengt 'kom uit die 
kraan'; avontuurlijk muziektheater naar 
het gelijknamige boek; vanaf 2 jaar; 
14.00-14.30 uur; gratis kaarten ver-

krijgbaar.
groninger forum locatie hoogkerk, 
jan ensinglaan 29;
theater pannenkoek brengt 'kom uit die 
kraan'; avontuurlijk muziektheater naar 
het gelijknamige boek; vanaf 2 jaar; 
16.00-16.30 uur; gratis kaarten ver-
krijgbaar.

verwacht
za 4 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'checkpoint theater'; spectaculaire en 
interactieve familievoorstelling met 
spannende stunts en experimenten; 
aanv 16.00 en 19.30 uur; € 29,75 incl. 
garderobe.
zo 5 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met brommerdichter 
kasper peters; vanaf 4 jaar; 14.30-
15.30 uur; gratis incl. limonade/koffie/
thee.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
maas theater en dans brengt 'liefde'; 
energiek fysiek spektakel met acht jon-
ge performers op zoek naar liefde; 
voor kinderen vanaf 8 jaar; 14.30-
15.45 uur; 1ste rang € 15,- / 2de rang 
€ 13,- / 3de rang € 9,- / 4de rang uit-
verkocht.
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26 JAN   7 LAYERS SESSIONS
10 FEB   LAMBCHOP
21 FEB   BONOBO
23 FEB   LUCKY CHOPS
14 MRT   WHITE LIES
24 MRT   DAMIEN  JURADO
25 MRT    DAVE MATTHEWS 
    & TIM REYNOLDS
25 MRT   BLAUDZUN
29 MRT   MY BABY
21 APR   HAEVN

tickets: de-oosterpoort.nl

DE OOSTERPOORT 
GRONINGEN

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

De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

M a r t I N I k e r k h O F  1 0  -  t e l .  0 5 0  -  3 1 3 5 3 3 5

http://uit050.nl/
http://www.de-oosterpoort.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.moghul.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.zinnebeeld.info/


pop
vr 13 jan 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
platosonic met sonars (12.00 uur), 
mozes & the firstborn (12.50 uur), j p 
cooper (13.40 uur), black dylan (14.30 
uur), baywaves (15.20 uur), orange 
skyline (16.10 uur) en koffie en gallow-
street (17.00 uur); gratis; zie ook 14 
jan.
coffee company, o ebbingestraat 39;
'coffee & music' met soffía björg (12.30 
uur), mahalia (13.20 uur), :papercutz 
(14.10 uur), kiol (15.00 uur), matt mal-
tese (15.50 uur) en torii en the mys-
terons (16.40 uur); gratis; zie ook 14 
jan.
busstation, stationsweg;
vertrekpunt q-link bus sessions; met 
victors village (q-link 1, perron t, 15.16 
uur), the rising sun (q-link 3, perron e, 
14.55 uur), marble heart (q-link 4, per-
ron e, 15.00 uur), savannah (q-link 5, 
perron q, 15.12 uur), the blind roofers 
(q-link 6, perron j, 15.05 uur), hollow 
men (q-link 6, perron j, 15.33 uur) en 
haas (q-link 15, perron c, 15.20 uur).
de uurwerker, uurwerkersplein 1;
uurooosonic: jeangu macrooy (15.00 
uur), func (17.00 uur), friends of soul 
(21.00 uur) en dj dandle (22.00 uur).
galerie sign, winschoterkade 10;
'noise, soup & knowledge' met live mu-
ziek, soep, kennis en bier; 16.00-20.00 
uur.
chaplin's pub, zuiderdiep 73;
baxbier music session met the anaes-
thetics (18.00-18.45 uur), gifter (19.15-
20.00 uur), taxidermist (20.30-21.15 
uur), no man's valley (21.45-22.30 
uur), grim tim (23.00-23.45 uur), don-
nerwetter (00.15-01.00 uur) en little-
kings (01.15-02.15 uur); gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
toetersonic met silent war (19.00 uur), 
einfach kurt (20.00 uur), anti d's (21.00 
uur), bear in mind (22.00 uur), marvin 
dee (23.00 uur) en kill your darlings 
(24.00 uur).
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
hooghoudt music sessions; pub: tolls 
(19.00 uur), mani orrason (20.00 uur), 
de kat (21.30 uur), silent war (23.00 
uur), pat smith (00.30 uur), playground 
zer0 (01.00 uur) en rectum raiders 
(02.00 uur); kelder: we bless this mess 
(20.45 uur), exitlight empire (22.15 
uur) en einfach kurt (23.45 uur); gratis.
binnenstad;
eurosonic; live muziek op diverse loca-
ties; 19.30-02.00 uur; uitverkocht.
drie gezusters, grote markt 36-39;
altersonic: euro regio music exchange 
met girl (psychedelische garagerock, 
19.55 uur), baby galaxy (indierock, 
20.50 uur), rumours (shamanhop/alter-
natieve pop, 21.45 uur), the ten bells 
(garage/bluesrock, 22.40 uur), black-
berries (psychedelische krautpop, 
23.35 uur) en the guru guru (borderline 
rock, 00.30 uur); gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
ralph de jong, blues/roots; aanv 20.00 
uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
grunnsonic: manzi (20.00 uur), boyz in 
the woods (20.45 uur), drico (21.30 u), 
jasper staal (22.05), mr memoir (22.30 
uur), jeftuz (23.05 uur), roberto tan 
(23.30 uur), roëndry rosanjo (00.05 u) 
en cazz major (00.30 uur); hiphop; gra-
tis.
café crowbar, pluimerstraat 35;
pleuropsonic: black sherrif (20.00 uur), 
bare teeth (21.00 uur), ramrod (22.00 
uur) en healer of bastards (23.00 uur).
drie gezusters, grote markt 36-39;
altersonic: presentatie van de rockaca-
demie met nick & de doorsnee (alter-
natieve nederpop, 20.00 uur), fin (sin-
ger-songwriterpop, 21.00 uur), blum 
(pop/rock, 22.00 uur), rocket van (in-
dierock, 23.00 uur), eva van pelt (ne-
derlandstalige pop/theater, 24.00 uur) 
en okware (reggae/hiphop/pop, 01.00 
uur); gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
altersonic: popsport met ocean ele-
ment (indiepop, 20.00 uur), freeb 
(grunge/punk, 21.00 uur), rose marin 
(country/pop/folk, 22.00 uur) en venhill 
(alternatieve rock, 23.00 uur); gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
'the sound of young holland' met the 
sweet release of death (20.30 uur), 
awkward i (21.05 uur), slow worries 
(21.40 uur), venus tropicaux (22.15 
uur) en nouveau vélo (22.50 uur); 
showcase-festival van subroutine re-
cords; gratis; zie ook kult.
men at work, herestraat 76a;
grunnsonic: mydearestdear (20.30 u), 
joost dijkema (21.45 uur), electropoë-
zie (23.00 uur) en model depose 
(00.15 uur); gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
altersonic: rice agence / gentlemen re-

cordings / soundboxes showcase met 
aestrid (indierock/postpunk, 20.30 u), 
cynbel (indierock, 21.25 uur), black 
horse society (indie, 22.20 uur), echo-
tape (indierock, 23.25 uur), surprise 
act (01.45 uur) en dj (tussendoor); gra-
tis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
bucksonic met the gunshow (20.30 u), 
vanderlinde (21.45 uur), rob klerkx & 
the secret (23.00 uur) en senna black 
(00.15 uur); gratis.
benzinebar, hoekstraat 44;
strik beats sonic met st tropez (20.45 
uur), drive by wire (21.45 uur), the tiger 
lovemachine (22.45 uur), magnetic 
spacemen (23.45 uur) en punkrock-
heavymetalkaraoke (01.00 uur); gra-
tis.
grote markt;
eurosonic air: rats on rafts / the kift 
(20.45-21.30 uur), reykjavíkurdætur 
(22.15-23.00 uur) en navarone (23.45-
00.30 uur); gratis.
café de walrus, pelsterstraat 25;
grunnsonic: kinoo (21.00 uur), fake o's 
(22.15 uur) en kin (23.30 uur); gratis.
café knarie, oosterstraat 69a;
pleuropsonic: ten to go (20.00 uur), 
grinner (21.00 uur) en de dood (22.00 
uur).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
full spectrum presenteert: my blue van 
(bluesrock uit utrecht), gosto (akoes-
tisch/elektronisch) en cut_ (electro-
pop); aanv 22.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
'de garage van klaas' met the black 
cult (groningen), petersburg orderer 
(amsterdam), the homesick (dokkum), 
canshaker pi (amsterdam) en mozes & 
the firstborn (eindhoven); garagerock; 
aanv 23.00 uur; gratis.
warhol, papengang 6;
grunnsonic: the blind roofers (23.00 u), 
we love you sally lightfoot (00.15 uur), 
en willie darktrousers (01.30 uur); gra-
tis.
café kult, steentilstraat 36/1;
'the sound of young holland' met korf-
bal (23.40 uur) en baby galaxy (00.30 
uur); showcase-festival van subroutine 
records; 20.30-01.00 uur; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
altersonic: bazzookas; try-out show; 
aanv 01.30 uur; gratis.
za 14 jan 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
platosonic met the kik (12.00 uur), 
canshaker pi (12.50 uur), rob dekay 
(13.20 uur), donnerwetter (14.30 uur), 
jeangu macrooy (15.20 uur), rondé 
(16.10 uur) en the tibbs (17.00 uur); 
gratis.
coffee company, o ebbingestraat 39;
'coffee & music' met klangstof (12.30 
uur), crying boys cafe (13.40 uur), pip 
blom (14.10 uur), avi on fire (15.00 u), 
lookapony (15.50 uur), the grand east 
(16.40 uur) en t-99 (17.20 uur); gratis.
grote markt;
grunnsonic air: hans hannemann 
(12.30-13.15 uur), stuart mavis (13.45-
14.30 uur), orange skyline (15.00-
15.45 uur) en kraantje pappie (16.15-
17.00 uur); gratis.
galerie sign, winschoterkade 10;
subbacultcha dayparty met live mu-
ziek, kunst en bier; 13.00-18.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
'jagersonic' met diverse optredens; 
13.00-21.00 uur.
de uurwerker, uurwerkersplein 1;
uurooosonic: tolls (14.00 uur), port of 
call (16.00 uur) en vikings in tibet 
(18.00 uur).
café knarie, oosterstraat 69a;
pleuropsonic: dorst (16.00 uur), nacht-
schade (17.00 uur), schrott (18.00 uur) 
en john monday (19.00 uur).
café het palet, friesestraatweg 41;
jamsessie olv harold stap; 17.00-20.00 
uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
feral tides (psychedelische bluesrock 
uit friesland, 18.30 uur) en jägersonic 
dj (old school, 21.00 uur).
café de toeter, turfsingel 6;
toetersonic met awash en juischt (the 
final); aanv 19.00 uur.
café de zolder, papengang 3a;
pleuropsonic met twee bands; aanv 
19.00 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
noorderslag 2017 met 45acidbabies, 
aafke romeijn, avi on fire, bartek, brass 
rave unit, broederliefde, call it off, 
canshaker pi, celine cairo, crying boys 
cafe, darlyn, de nachtdienst, donner-
wetter, donnie, fata boom, hans han-
nemann, jeangu macrooy, jonna fra-
ser, kim janssen, klangstof, koffie, ko-
modo, kraantje pappie, linde schöne, 
lookapony, luwten, mich, michelle da-
vid & the gospel sessions extravagan-
za, mozes and the firstborn, noisia 'ou-
ter edges', orange skyline, paceshif-
ters, parels van de jordaan, paul sinha, 
pink oculus, pip blom, popprijs, radio 
eliza, rob dekay, rondé, ronnie flex & 
deuxperience band, rotterdam airlines, 
sfb, smib, steffen morrison, stuart ma-
vis, teske, the dubbeez, the grand 
east, the jerry hormone ego trip, the 
kik, weval (live) en yung internet; aanv 
19.45 uur; uitverkocht.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'sterren in martiniplaza'; groninger 
springtij festival met john watts (fi-
scher-z), social security, jazzpolitie/
splitsing, jan rot & streetbeats, t-99, 
hans van lier bluesband, cochon bleu, 
phoenatix, moti, a a & the doctors, la 
danza moderna, weekend at waikiki, 
lex koopman & bonnie boonstra, inge 
van calkar, gina's band of blues, all 

star band, alides hidding en sax gladi-
ators (hans dulfer, appie alberts en 
bertus borgers); aanv 20.00 u; € 30,-.
orkz-bar, emmastraat 15;
pleuropsonic: shoe eating rabbits 
(akoestische folk/blues/trash, 20.00 u 
en tussendoor), the unholy preachers 
(rock & roll/punk uit tsjechië, 21.00 u), 
the gravediggers (rockabilly/rock & roll 
uit groningen, 22.00 uur), black bomb 
a (metalcore uit frankrijk, 23.00 uur) en 
inner terrestrials (ska/dub/folk uit lon-
den, 24.00 uur); presentatie: zed zee-
dy (nachtburgemeester van assen) en 
chris garrit (vm nachtburgemeester 
van groningen).
huize maas, vismarkt 52;
circlesonic met singer-songwriters kira, 
robin ijzerman, timo de jong en lesley 
baker; aanv 20.30 uur; gratis.
café de souffleur, kruitlaan 3;
reverse cowgirls, country/rock/ameri-
cana; aanv 20.30 uur.
benzinebar, hoekstraat 44;
the tumblin' gogo's, rockabilly; aanv 
21.00 uur.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
wrang; instrumentale jazz/fusion/funk/
new wave met niek poelstra (gitaar), 
peter kooi (toetsen), ferdinand rikkers 
(bas) en john le grand (drums); aanv 
22.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
drive-by wedding, country/rockabilly/
sixties; aanv 22.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
andra & friends; aanv 23.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: baby galaxy, '90's indierock; 
aanv 23.30 uur; € 1,- (geen maand-
kaart meer nodig).
zo 15 jan 
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
jeanne (singer-songwriter); koffie & 
concert tour; 11.30-12.30 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
hans dulfer & band; jazz/funk/hiphop 
met hans dulfer (sax), jerome hol (gi-
taar), harry emmery (bas) en erik 
kooger (drums); aanv 15.30 u; € 15,-; 
reserveren via tel. 06-53575710.
buckshot café, zuiderdiep 58;
the stanyos young band, jazz/funk/hip-
hop; aanv 16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
ma 16 jan 
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
marc's luistermaandag met meermin 
(zang/ukelele) en lucid (akoestische 
country/folk); aanv 20.00 uur; gratis.
wo 18 jan 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 19 jan 
vera, oosterstraat 44;
batushka, black metal uit polen; met 
voorprogramma; aanv 20.00 u; € 15,- 
(geen maandkaart meer nodig).
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.

vr 20 jan 
simplon, boterdiep 69;
uk subs, punkrockveteranen uit enge-
land; voorprogramma: tv smith (enge-
land) en ratpatrol (nederland); mmv dj 
ray koocks; aanv 20.30 uur; € 14,- / 
voorverkoop € 13,-.
vera, oosterstraat 44;
sun roots festival met the rising sun, 
general jabbah, mr wallace en dj fyza; 
pop/rock/reggae; aanv 20.30 u; € 7,50 
(geen maandkaart meer nodig).
za 21 jan 
grand theatre, grote markt 35;
meadows, indiefolkpop uit zweden; 
voorprogramma: lasse matthiessen, 
melancholische pop uit denemarken; 
aanv 20.30 uur; € 8,- (cjp/collegekaart 
€ 6,-).
café singelier, coendersweg 44;
de groninger songwriter circle presen-
teert dutch cassidy, lucid en talitha; 
aanv 21.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the mastersons, coutrypop/folk uit 
amerika; voorprogramma: anthony 
d'amato; aanv 21.30 uur; € 8,- (geen 
maandkaart meer nodig).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
cocker power, joe cocker tribute band; 
aanv 22.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: o, kutjes, nederlandstalige 
electropop; aanv 23.30 uur; € 1,- (geen 
maandkaart meer nodig).
zo 22 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
harry van lier & band; jazz/country/
easy listening; met harry van lier (bas/
zang) marloes nieuwenhuis (zang), 
winfred buma (gitaar), han hesselink 
(toetsen) en rené van astenrode 
(drums); aanv 15.00 uur; € 5,-.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
ma 23 jan 
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
marc's luistermaandag met flowerbox 
+ esther (ukelele); akoestisch; aanv 
20.00 uur; gratis.
wo 25 jan 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 26 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;

7 layers sessions: dotan presenteert 
zijn favoriete singer-songwriters; aanv 
20.00 uur; € 15,-.
vera, oosterstraat 44;
'noorderjam' met cpsessies, wadapart-
ja sessions en andere groningse ses-
sies; aanv 20.30 uur; € 7,50 (voorver-
koop € 5,50) tbv muziekids.
café mulder, gr kr elleboog 22;
kenna & cox (gitaar/zang/viool), blues/
india-duo uit parijs; aanv 21.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met this ends 
today, r c sullivan en 13 steps; hard-
core; aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 27 jan 
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: presentatie popschool vrij-
dag met facegard, jupiter, lifft, shiver, 
tasty originals, the freerunners, three 
dimensions, wanderoo en ysra; jonge-
ren van 13 tot 18 jaar; aanv 20.00 uur; 
€ 3,-.
vera, oosterstraat 44;
cultura tres, doom/sludge uit venezue-
la; met voorprogramma; aanv 21.00 u; 
€ 5,- (geen maandkaart meer nodig).

za 28 jan 
café het palet, friesestraatweg 41;
jamsessie olv harold stap; 17.00-20.00 
uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
phoenatix, soul/funk/ska/reggae; 21.00-
24.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
'ace of spades'; lemmy-tribute met de 
fuck ups, uhgah? wugah! chief of smo-
ke, krontjong devils (of leden uit die 
band), shoe eating rabbits, whipster, 
entrapment, overdrunk, indifferent sun 
en modderhamer (met leden van de 
prhmkb); aanv 21.00 uur; € 2,50 (geen 
maandkaart meer nodig).
orkz-bar, emmastraat 15;
and the gods made coffee... (vette rock 
uit groningen) en tsar bompa (noise/
avantgarde uit eindhoven); aanv 22.30 
uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the united kinksdom en the kinks are 
the village green preservation society; 
kinks tribute met arnold voerman, lou 
leeuw, eddy korma en louis prummel; 
aanv 22.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: combo koedijk (piratenbeat) 
en the krontjong devils (fratrock); aanv 
23.30 u; € 1,- (geen maandkaart meer 
nodig).
zo 29 jan 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
antreas yerolatsitis trio; jazz/funk/rock/
blues/soul; aanv 15.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
nanko soul, soul; aanv 16.30 u; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
ronald jonker, harrie groenewold, rem-
ko wind, harry voornhout en allard go-
sens spelen dire straits; aanv 17.00 u; 
gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
the cactus blossoms, roots/country/
rock & roll uit amerika; aanv 21.00 uur; 
€ 10,-; kaartverkoop via de ooster-
poort.
wo 1 feb 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
pigs pigs pigs pigs pigs pigs pigs, krau-
trock uit engeland; aanv 21.30 uur; 
€ 5,- (geen maandkaart meer nodig).
do 2 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'soulful sounds' met diverse bands; 

19.00-22.00 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
fresku met 'welkom bij de fresku show'; 
onemanshow met rap, poëzie, video 
en satire; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 19,- / 2de rang € 17,- / 3de rang 
€ 15,- / 4de rang € 9,50.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met lowland 
kid en laws of motion; rock; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 3 feb 
vera, oosterstraat 44;
vanderlinde, pop/rock/country uit gro-
ningen; presentatie van de plaat 'de-
vil's trails' met gastoptredens; aanv 
21.00 uur; € 3,50.

verwacht
za 4 feb 
café het palet, friesestraatweg 41;
mcnolia, pop/rockcovers; 17.00-20.00 
uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium met lou leeuw en de 
kroegvanklaashuisband; aanv 22.30 
uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
akoestische live muziek of dj; aanv 
23.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: cian nugent, psychedeli-
sche country/folk uit ierland; aanv 
23.30 uur; € 1,-.
zo 5 feb 
buckshot café, zuiderdiep 58;
bag of bones, blues/roots uit den haag; 
aanv 16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
1ste voorronde rode oortjes 2017; met 
braindrive, city of life, maestro, sheep-
skin wolves en sexy spooning assooci-
ation; aanv 18.30 uur; € 3,50; ook 
voorrondes op 12 en 19 feb, finale op 4 
mrt.
de spieghel, peperstraat 11;
mandolin orange, folk/country/blue-
grass uit north carolina; aanv 21.00 
uur; € 10,-; kaartverkoop via de ooster-
poort.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; songwriters spelen elk 
een nieuw en een eerder geschreven 
nummer; met oa c t heida, annemarie-
ke coenders, lex koopman, george 
welling, josé cutileiro, remko nieuw-
man, eke koopman, robin ijzerman, 
bas schröder (swinder) en mariska 
brink & chiron schut; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ma 6 feb 
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
marc's luistermaandag met akoesti-
sche live muziek; aanv 20.00 uur; gra-
tis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: omni, postpunk; aanv 22.00 
uur; € 5,- ; geen voorverkoop.
wo 8 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
lucky fonz 3 met 'superlekker'; one-
manshow met nederlandstalige lied-
jes, conferences en verhalen; aanv 
20.30 uur; € 16,-.
vera, oosterstraat 44;
magnapop, powerpop uit amerika; 
voorprogramma: roald van oosten; 
aanv 20.30 uur; € 13,-.

klassiek
za 14 jan 
martinikerk, martinikerkhof 3;
het groot mannenkoor noord-neder-
land olv martin mans geeft een nieuw-
jaarsconcert met nederlandstalige 
geestelijke liederen; aanv 20.00 uur; 
€ 12,50 / voorverkoop € 11,- (kinderen 
tot 12 jaar € 5,-) via www.martinmans.
nl.
zo 15 jan 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
choral voices olv daniel rouwkema met 
'a festival of lessons and carols for 
epiphany'; mmv mattijs de vreugd (or-
gel); aanv 17.00 uur; gratis.
do 19 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: menahem pressler (piano), 
rosanne philippens (viool) en torleif 
thedeen (cello) spelen muziek van mo-
zart, ravel en dvorák; aanv 20.15 uur; 
€ 34,- (jongeren tot 30 jaar € 12,50).

za 21 jan 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het luthers bach ensemble olv tymen 
jan bronda brengt de cantate 'liebster 
jesu, mein verlangen' van bach en mu-
ziek van marcello, telemann en purcell; 
met myriam arbouz (sopraan), jona-
thon adams (bas), robert de bree 
(hobo), nika zlataric (gamba) en robert 
koolstra (klavecimbel); aanv 20.00 uur; 
€ 20,- (studenten € 10,-) / voorver-
koop/reserveren via tel. 06-14922638 
(wo do 18.00-21.00 uur) en www.lu-
thersbachensemble.nl of bij boekhan-
del godert walter (o ebbingestraat 53); 
zie ook 22 jan.
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest olv hans 
leenders speelt muziek van glass en 
reich; soliste: karen gomyo; aanv 
20.15 uur; goud € 43,50 / 1ste rang 
€ 35,50 / 2de rang € 25,50 (jongeren 
tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang € 19,- 
(€ 12,50); met inleiding (19.00 uur, re-
serveren noodzakelijk).
zo 22 jan 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
cantatedienst: het luthers bach ensem-
ble olv tymen jan bronda brengt de 
cantate 'liebster jesu, mein verlangen' 
van bach; met myriam arbouz (so-
praan), jonathon adams (bas), robert 
de bree (hobo), nika zlataric (gamba) 
en robert koolstra (klavecimbel); aanv 
10.00 uur; gratis; met collecte.
ma 23 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
fabio biondi (viool) en zijn ensemble 
europa galante spelen vioolconcerten 
van vivaldi en muziek van galuppi, 
reinhardt en reutter; aanv 20.15 uur; 
€ 31,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50).
wo 25 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: openbare repetitie van het 
noord nederlands orkest; 12.00-12.45 
uur; gratis; reserveren niet nodig.
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jazz met pascalito binneweg (gitaar), 
don hofstee (viool/gitaar) en bert van 
erk (contrabas); aanv 16.30 u; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 24 jan 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie 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.
wo 25 jan 
vrijdag, sint jansstraat 7;
shane mcgowan (gitaar) en dave mun-
nelly (accordeon), traditioneel iers; 
20.30-21.30 uur; € 10,-; vooraf: work-
shoppresentatie (20.00 uur).
do 26 jan 
café mulder, gr kr elleboog 22;
kenna & cox (gitaar/zang/viool), blues/
india-duo uit parijs; aanv 21.00 uur; 
gratis.
za 28 jan 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 29 jan 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 31 jan 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 1 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
the klezmatics, klezmer; 30th anniver-
sary world tour; aanv 20.30 u; € 16,-.
vr 3 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: lady maisery, engelse in-
diefolk; aanv 20.30 uur; € 15,-.

verwacht
za 4 feb 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: cian nugent, psychedeli-
sche country/folk uit ierland; aanv 
23.30 uur; € 1,-.
zo 5 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
mandolin orange, folk/country/blue-
grass uit north carolina; aanv 21.00 u; 
€ 10,-; kaartverkoop via de ooster-
poort.
di 7 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie 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.

exposities
der aa-kerk, a-kerkhof 2; 
t/m 14 jan: pop-upmuseum rond muzi-
kant jett rebel; met persoonlijke eigen-
dommen, instrumenten, foto's en zijn 
bekende kledingstukken; open dag. 
13.00-18.00 uur (en met polsbandje 
eurosinic/noorderslag vr 13 jan 19.00-
01.00 uur); gratis.
ann's art / vos interieur, laan corpus 
den hoorn 100; 
t/m 18 feb: peter meijer: 'traces of time' 
(schilderijen); open di-vr 10.00-18.00, 
za 10.00-17.00 uur; galeriehouders 
aanwezig do-za 12.00-17.00 uur en op 
afspraak (tel. 050-31228.
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderij-
en; open op afspraak (tel. 06-
44146555) of als de vlag buiten hangt.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen 
en tekeningen; open op afspraak (tel. 
050-5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schil-
derijen van erik zwezerijnen; open do 
vr za vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstraat 
62; 
doorlopend: ella lassche (beelden naar 
model), erika stulp (expressionistische 
schilderijen) en de wilde engel (edel-
stenen en mineralen); t/m 11 mrt: frank 
boukes, natuurfotografie; open do vr 
za 14.00-17.00 uur en op verzoek (eri-
kastulp@live.nl of bel aan).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 15 jan: 'artistproof', werk van wim 
jonkman (steendrukken) en marchien 
cordes (ruimtelijk werk); zo 15 jan 
15.00 uur: demonstratie steendrukken 
door wim jonkman; 19 jan t/m 19 feb: 
geert maring (overzichtstentoonstel-
ling met etsen, gemengde techniek en 
schilderijen) en gonneke van echten 
(ruimtelijk werk); zo 22 jan 16.00 uur: 
opening tentoonstelling; open do-zo 
13.00-17.00 uurgratis.
gasunie, concourslaan 17; 
zo 5 feb: gijs assman, tekeningen en 
beelden; open 15.00-17.30 uur; gratis.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 15 jan: 'ode aan de lino'; di 31 jan: 
renée luth geeft een poëzieworkshop 
ihkv de poëziemarathon (20.00-22.00 
uur, € 5,-); open di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 7,50 (cjp/65+/studentenkaart/kinde-
ren voortgezet onderwijs € 5,- / kinde-
ren basisschool € 3,- / stadjerspas/
mjk/kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger archieven, cascadeplein 
4; 
t/m 20 jan: 'we want more!', beeld van 

vr 27 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest olv michel 
tabachnik speelt de 7de symfonie van 
beethoven en 'symphonie fantastique' 
van berlioz; aanv 20.15 uur; goud 
€ 43,50 / 1ste rang € 35,50 / 2de rang 
€ 25,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang uitverkocht.
za 28 jan 
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
het nieuw groninger bachkoor en -or-
kest olv andré cats brengt 'magnificat!'; 
feestelijk programma met werken van 
bach; aanv 20.15 uur; € 20,- / voorver-
koop (tot 25 jan) € 17,50 via ad-
densm@xs4all.nl.
zo 29 jan 
st jozefkathedraal, radesingel 2;
'een uurtje eeuwigheid' met het byzan-
tijns koor groningen olv cas straatman; 
14.00-15.00 uur; gratis; collecte na af-
loop.
oosterpoort, trompsingel 27;
het nederlands kamerkoor met 'philip 
glass tachtig jaar'; kamerkoorwerken 
van glass, pärt, lang en jennefelt; aanv 
20.15 uur; € 29,50 (jongeren tot 30 
jaar € 12,50).
di 31 jan 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'il trovatore' van verdi; met vita-
liy bilyy (bariton), anita rachvelishvilli 
(mezzo-sopraan), lianna haroutounian 
(sopraan) en gregory kunde (tenor); 
live vanuit het royal opera house te 
londen; 20.15-23.30 uur; € 24,50.
wo 1 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
muziektalent; 12.00-12.45 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
vr 3 feb 
conservatorium, palmslag 20;
selectieronde prinses christina con-
cours noord; met muzikale talenten 
van 12 tot 20 jaar; aanv 18.00 uur; gra-
tis; ook selectieronde op 4 feb (09.30 
uur); finale op 5 feb (oosterpoort, 14.00 
uur).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
barokopera amsterdam brengt 'acis en 
galatea' van händel; het liefdesverhaal 
van de zinnelijke nymf galatea en de 
brave herder acis; met elodie kimmel 
(sopraan), jan-willem schaafsma (te-
nor), marc pantus (bas-bariton), salo-
mé zangerl (sopraan) en falco van 
loon (tenor); aanv 20.15 uur; 1ste rang 
uitverkocht / 2de rang € 28,50 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 16,75) / 3de rang 
€ 20,- (€ 16,75) / 4de rang € 10,-.
verwacht
za 4 feb 
conservatorium, palmslag 20;
selectieronde prinses christina con-
cours noord; met muzikale talenten 
van 12 tot 20 jaar; aanv 09.30 uur; gra-
tis; finale op 5 feb (oosterpoort, 14.00 
uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest olv jules van hessen speelt de 
1ste symfonie van tsjaikovski; met in-
leiding door de dirigent; aanv 20.15 u; 
€ 27,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50).
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
studentenkoor gica brengt 'save our 
souls'; romantische en moderne stuk-
ken geïnspireerd door de zee van oa 
britten, andriessen, grieg en kverno; 
met intermezzi door jan-roelof bat-
hoorn; aanv 20.15 u; € 10,- / voorver-
koop € 9,- via www.studentenkoor.nl.
zo 5 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: finale prinses christina 
concours noord; met muzikale talenten 
van 12 tot 20 jaar; aanv 14.00 u; € 18,- 
(cjp/65+ € 14,-).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: het cantate consort, so-
listen en barokorkest olv jelte hulzebos 
brengen de 'hohe messe' van bach; 
aanv 17.00 uur; gratis; collecte bij de 
uitgang.
ma 6 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
yogadocent/gitarist jan kuiper presen-
teert 'yoga in concert'; yoga met muzi-
kale medewerking van iris kroes (zang/
harp); 20.00-22.00 uur; € 18,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het orchestre des champs-
élysées olv philippe herreweghe 
brengt de 8ste en de 9de symfonie 
(hét europese volkslied) van beetho-
ven; solisten: christina landshamer 
(sopraan), stefanie iranyi (mezzoso-

praan), maximilian schmitt (tenor) en 
thomas bauer (bas); aanv 20.15 uur; 
goud € 52,50 / 1ste rang € 47,50 / 2de 
rang € 42,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht.
wo 8 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door annemarie 
van heemsberg en nicole van jaars-
veld; romantische muziek met klarinet 
en piano; 12.00-12.45 uur; gratis; re-
serveren niet nodig.

theater
za 14 jan 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ulteam speelt 'nachtgasten'; improvi-
satietheater op suggesties van het pu-
bliek; aanv 20.30 uur; € 7,50.
di 17 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
wart kamps speelt de monoloog 'de 
goede richard 3'; eerherstel voor 
shakespeares wreedaard; aanv 20.15 
uur; € 15,- (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 10,-).
wo 18 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het zuidelijk toneel en stichting nieuwe 
helden brengen 'de man door europa' 
van lucas de man; theater/video; aanv 
20.15 uur; uitverkocht.
do 19 jan 
grand theatre, grote markt 35;
crashtest ibsen-reeks: moeremans & 
sons brengen 'ik zie spoken' van joa-
chim robbrecht; hedendaags theater 
naar teksten van de noorse moraalrid-
der henrik ibsen; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
vr 20 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent speelt 'sneeuw', naar de gelijk-
namige roman van orhan pamuk over 
zijn vaderland turkije; met pierre bok-
ma, els dottermans, frank focketyn, 
melih gencboyaci, dilan yurdakul, celil 
toksöz en meliké tarhan (zang); aanv 
20.15 uur; 1ste rang uitverkocht / 2de 
rang € 24,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 14,50) / 3de rang € 17,50 (€ 14,50) / 
4de rang € 8,50; met turks buffet 
(18.00 uur, € 19,50), inleiding (19.15 
uur, € 2,50) en nagesprek in de bar 
(gratis).
grand theatre, grote markt 35;
de nwe tijd brengt 'heimat 2'; freek vie-
len, suzanne grotenhuis, harald aust-
bø en tim david gaan op zoek naar hun 
historische, biologische, ideologische 
en persoonlijke wortels; aanv 20.30 u; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
za 21 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
club guy & roni en slagwerk den haag 
brengen 'happiness'; bitterzoete kome-
die met moderne dans en live muziek; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 19,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 9,50) / 2de rang 
€ 16,- (€ 9,50) / 3de rang € 11,50 
(€ 9,50) / 4de rang € 5,50.
di 24 jan 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; try-out; 
aanv 19.30 en 21.00 uur; € 9,-; kaart-
verkoop bij het vvv en via www.uutde-
hoogte.nl; ook try-outs op 25 jan; pre-
mière op 26 jan.
grand theatre, grote markt 35;
amund sjølie sveen brengt 'melting'; 
performance over kapitalisme en kli-
maatproblemen; mmv installatiekun-
stenaar lawrence malstaf en het noor-
se folktrio slagr; engelstalig; aanv 
20.30 uur; € 15,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-).
wo 25 jan 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;

'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; try-out; 
aanv 19.30 en 21.00 uur; € 9,-; kaart-
verkoop bij het vvv en via www.uutde-
hoogte.nl; première op 26 jan.
do 26 jan 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; première; 
aanv 19.30 en 21.00 uur; uitverkocht; 
zie ook 27 en 28 jan en 1 t/m 4 feb.
vr 27 jan 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; aanv 
19.00 uur (uitverkocht), 20.15 uur (uit-
verkocht) en 21.30 uur; € 11,-; kaart-
verkoop bij het vvv en via www.uutde-
hoogte.nl; zie ook 28 jan en 1 t/m 4 
feb.
za 28 jan 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; aanv 
19.00 uur, 20.15 uur (uitverkocht) en 
21.30 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; zie 
ook 1 t/m 4 feb.
zo 29 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
beer muziektheater brengt 'dit is geen 
dagboek', naar het populaire boek van 
erma sassen; voor jongeren vanaf 13 
jaar; 14.30-15.40 uur; 1ste rang € 15,- 
(jongeren tot 30 jaar € 10,-) / 2de, 3de 
en 4de rang uitverkocht.
theater de kapel, emmastr 15 f103;
theatergroep raamwerk speelt 'verwar-
ringen' van alan ayckbourn; vier verha-
len over geobsedeerde, tragische en 
eenzame personages; regie: hanneke 
van der molen; aanv 15.00 uur; € 10,-; 
reserveren via tel. 06-21477151 of 
tanconoorlander@gmail.com.
di 31 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
meeuw jonge theatermakers brengt 'je 
kind lijkt stommer op een brommer'; fy-
sieke beeldende voorstelling voor jon-
geren vanaf 12 jaar; aanv 19.30 uur; 
uitverkocht.
usva, munnekeholm 10;
sjoerd meijer brengt 'aangepast'; voor-
stelling over gerechtigheid, machte-
loosheid, de tragiek van de survival of 
the fittest en de allesoverheersende 
onontkoombaarheid van het misver-
stand; aanv 20.30 uur; € 7,- (studenten 
€ 5,-).
wo 1 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; aanv 
19.30 en 21.00 uur; € 11,-; kaartver-
koop bij het vvv en via www.uutde-
hoogte.nl; zie ook 2, 3 en 4 feb.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep het volk brengt 'veteranen' 
van bouke oldenhof; wigbolt kruijver en 
bert bunschoten spelen twee oorlogs-
veteranen voor wie herinneringen 
steeds belangrijker worden; aanv 
20.15 uur; € 17,50 (cjp/studenten tot 
30 jaar € 10,-).
do 2 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 

en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; aanv 
19.30 en 21.00 uur; € 11,-; kaartver-
koop bij het vvv en via www.uutde-
hoogte.nl; zie ook 3 en 4 feb.
vr 3 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; aanv 
19.00 uur, 20.15 uur (uitverkocht) en 
21.30 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; zie 
ook 4 feb.
verwacht
za 4 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; aanv 
19.00, 20.15 en 21.30 uur; € 11,-; 
kaartverkoop bij het vvv en via www.
uutdehoogte.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
scapino ballet rotterdam brengt 'pablo'; 
spektakelstuk met dans, theater en live 
klassieke muziek over het leven van 
pablo picasso; mmv sinfonia rotter-
dam; aanv 20.15 uur; 1ste en 2de rang 
uitverkocht / 3de rang € 19,50 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 16,25) / 4de rang 
uitverkocht.
di 7 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
blick théâtre (frankrijk) brengt '[hulluh]'; 
beeldend theater met acrobatiek, opti-
sche illusies en magie; aanv 20.15 uur; 
1ste en 2de rang uitverkocht / 3de 
rang € 16,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 13,75) / 4de rang € 8,50.

wereldmuziek
za 14 jan 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 15 jan 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 17 jan 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
za 21 jan 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the mastersons, coutrypop/folk uit 
amerika; voorprogramma: anthony 
d'amato; aanv 21.30 uur; € 8,- (geen 
maandkaart meer nodig).
zo 22 jan 
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: cuerdas; flamenco-
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Demdem
DONER KEBAB & PIZZA

AFHALEN & BEZORGEN

Tel: 050 - 28 04 678
Gelkingestraat 7  •  9711 NA  Groningen

Bestel online via www.demdem-groningen.nl
en ontvang gratis een blikje frisdrank!

Open:  dinsdag, woensdag en zondag 
15.00 - 02.00 uur 
donderdag t/m zaterdag  
15.00 - 06.00 uur

Bezorgtijden:  dinsdag t/m zondag  
17.00 - 02.00 uur

 

BDagelijks geopend voor  
lunch, borrel & diner

Ideaal voor feesten,  
partijen, recepties en  
lunch-, borrel- & dinerarrangementen
Neem contact met ons op, wij denken graag met je mee

3 gangen filmdiner € 27,50
Dineren bij De Bastille + filmticket voor Kinepolis € 27,50

Gratis Wi-Fi en live tv op tablet of smartphone

Damsterplein 2  9711 SX  Groningen     050 364 66 74
www.grandcafedebastille.nl   Open dag. 11.00-23.00

DE BASTILLE
GRAND CAFÉ 

plAt du jour  vanaf € 16,50
InCl. sAlAde, FrItes en mAyo

gastvrij op  elk moment van de dag!

Brugstraat 17, 9712 AA Groningen
Telefoon 050-3131819   Di. t/m Zo. geopend vanaf 17.00 uur

www.caveoporto.nl

Bij

online reservering

GratIs pannetje 

stokbrood!

KROEG van KLAAS
oosterweg 26     oosterpoort

telefoon 050-3132330
I d E A A L  v O O R  b O R R E L S  &  p A R t I j E n

ELKE zAtERdAG LIvE muzIEK zie www.kroegvanklaas.nl

http://www.demdem-groningen.nl/
http://www.grandcafedebastille.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.kroegvanklaas.nl/


de popcultuur in groningen door de ja-
ren heen; open di 09.00-21.00, wo do 
vr 09.00-17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
t/m 29 jan: joost van den toorn, 'some-
thing to believe in' (beelden); t/m 29 
jan: 'capita selecta', keuze uit de col-
lectie hedendaagse kunst van het mu-
seum; t/m 29 jan: zeefdrukken uit ei-
gen collectie van oa françois morellet, 
gerhard von graevenitz en hans koet-
sier; t/m 9 apr: ruloff manuputty (1926-
2002), schilderijen en tekeningen; elke 
zo: instaprondleiding langs hoogtepun-
ten van het gebouw en de verschillen-
de tentoonstellingen (14.00 uur, € 3,- / 
tot 16 jaar gratis); t/m 30 apr: 'rodin - 
genius at work' beelden en werken op 
papier van auguste rodin (1840-1917); 
t/m 30 apr: erwin olaf, 'after rodin' (fo-
to's van dansers van het nationale bal-
let); vr 3 feb: arnoud holleman geeft 
een lezing over de rodin-tentoonstel-
ling (19.00 uur); di 7 feb: kunstspreek-
uur, bezoekers kunnen hun (kunst)ob-
jecten laten beoordelen (14.00-16.00 
uur); open di-zo en op feestdagen 
10.00-17.00 uur; € 13,- (cjp € 10,- / 
studenten/kinderen tot 19 jaar/muse-
umkaart gratis).
vm koelhuis, westerhavenstraat 16; 
t/m 29 jan: harry arling, kosmotroniks; 
open vr-zo 15.00-18.00 uur en op af-
spraak (tel. 06-46158152); tgv 25 jaar 
kosmotroniks wordt de kosmotronik 
trekker twv 3500 euro verloot (loten à 
20 euro).
kunst en zo, carolieweg 21; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van hilde van popta (vrou-
wen van klei), els brouwer (schilderij-
en), margriet de vries (schilderijen), rar 
kramer (schilderijen), arda barten (ke-
ramiek), lammy cremer (sieraden), an-
net stroes (sieraden), sija brouwer 
(glaskunst), ella lassche (beelden) 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 29 jan: eddy smid, foto's van dans 
en muziek in hongarije en van de reno-
vatie van de stad pécs in datzelfde 
land; open wo-zo 12.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 19 jan: '@ard.app.el', werk van in-
ternationaal bekende kunstschilders 
en fotografen, geïnspireerd door de 
aardappel; t/m 31 mei: (art foyer) mau-
dy alferink, 'de vrouw in al haar textu-
ren' (portretten); open ma-vr 09.00-
17.00 uur en tijdens voorstellingen.
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 30 jan: 'your daily male 2017' 
(kunst uit de nieuwe scheurkalender) 
en 'male-mix' (combinaties van oude 
en nieuwe beeldhouwwerken); dubbel-
expositie tgv 10 jaar galerie mooi man; 
open vr za zo 14.00-18.00 uur en op 
afspraak (tel. 050-5710394).
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 30 mrt: 'willems wereld', 1001 teke-
ningen van aloys oosterwijk; t/m 31 
mrt: 'willem retour', overzichtstentoon-
stelling van cartoonist willem (bern-
hard holtrop); t/m 26 feb: pieter m dor-
renboom, illustraties; open di-vr 12.30-
17.00, za zo 10.00-17.00 uur; € 8,95 
(60+/3 tot 12 jaar € 7,50 / cjp variabele 
korting / studenten € 5,- / mjk/tot 3 jaar 
gratis).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; open op af-
spraak (tel. 06-22617929).
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 2 feb: faisel saro, 'la terreur' (solo-
tentoonstelling met psycho-geografi-
sche kunstwerken); vr 20 + vr 27 jan: 
lezing door faisel saro (aanv 20.00 uur, 
reserveren via www.faiselsaro.com); 
open wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 1 juli: 'de pelgrim & de dame - 20 
jaar hervonden stad', archeologische 
vondsten en historische bouwmateria-
len; t/m 2 apr: 'land van belofte', ten-
toonstelling over de prostitutie in het 
groninger a-kwartier; open di-za 10.00-
17.00, zo 13.00-17.00 uur; € 6,- (65+/7 
tot 15 jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk gra-
tis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
t/m 29 jan: lasse hoile (fotografie, col-
lages en film) en atelier jùnn (collodi-
on-portretten); open wo-zo 12.00-
18.00 uur; gratis.
np3 emma, emmaplein; 
doorlopend: rem koolhaas videobus-

stop met animaties van bente wester-
huis.
het pakhuis, peperstraat 8/2; 
t/m 15 jan: foto's van jan lenting en jan 
westerhof.
kunsthandel peter ter braak, noor-
derhaven 50; 
t/m 28 jan: werk van plein-airschilders 
joost doornik, titus meeuws, hans vers-
felt en bert welmers; open vr za zo 
12.00-18.00 uur en op afspraak.
philip elchers, o boteringestraat 41; 
t/m 25 jan: renate de backere, fotower-
ken en fotoboek; open di-za 13.00-
17.00 uur.
pictura, st. walburgstraat 1; 
t/m 22 jan: dirk beintema (noordelijke 
landschappen), peter o gerrits ('stoei-
en met thematisch abstract'), gronin-
ger kunstkring de ploeg (wintersalon) 
en jet van oosten (op de bank voor); 
open wo-zo 13.00-17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
t/m 31 jan: wilma vissers, 'vlak op de 
muur' (gekleurde vlakken op een witte 
wand); dag. te zien 11.00-23.00 uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
13 jan t/m 19 feb: 'filler', muurconstella-
ties, teksten, objecten en collages van 
belushi metaal, joost wierenga, casper 
braat en bente wilms; vr 13 jan 16.00-
20.00 uur: 'noise, soup & knowledge' 
met live muziek, kennis soep, en bier; 
za 14 jan 13.00-18.00 uur: subba-
cultcha dayparty met live muziek, 
kunst en bier; 17 jan t/m 19 feb: films 
van eirik ronnerbergh, adrian bridget, 
roel van heersch en kiki nickel, pas-
send in de context van de constellaties 
van 'filler'; open di-za 12.00-17.00, zo 
14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot half mrt: katja zwezerijnen, schilde-
rijen.
studioh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 22 jan: 'flatscreen', acrylschilderij-
en op mdf; 25 jan t/m 11 feb: nanneke 
groen, 'déjà vu!' (collages); open wo-
za 13.00-17.00 uur en op afspraak; t/m 
22 jan window watching weeks.
theehuis selwerderhof, iepenlaan 
204; 
t/m 7 apr: josée algra, foto's gemaakt 
op franse kerkhoven; open dag. 10.30-
15.30 uur.
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 15 feb: (vitrines poortweg) nelleke 
allersma, bronzen beelden; t/m 6 mrt: 
(blauwe patio) schildersgroep noord9.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
26 jan t/m 29 mei: 'nobel science - fe-
ringa, zernike and the groningen tradi-
tion', tentoonstelling over wetenschap 
in groningen; open di-zo 13.00-17.00 
uur; t/m 25 jan gesloten.
vrijdag, walstraat 34; 
16 jan t/m 17 feb: tabitha brouwer, 'go-
dinnen en schimmen' (tekeningen); zo 
22 jan 15.00 uur: opening tentoonstel-
ling; open ma-vr 09.00-22.00, za 
10.00-13.00 uur; gratis.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 28 jan: 'lessons of adolescense', 
werk van albert westerhoff (beelden en 
werk op papier) en esmay groot koer-
kamp (tekeningen); open wo do vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 u; gratis.
wout wessemius, voor 't voormalig 
klein poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurob-
jecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.

diversen
dans / literair / multimedia

wo 18 jan 
grand theatre, grote markt 35;
bára sigfúsdóttirs brengt 'the lover'; 
agressieve visuele performance over 
de verhouding tussen natuur en mens; 
ism beeldend kunstenares noémie 
goudal, 88888 (scenografie) en de ijs-
landse componist borko; aanv 20.30 u; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
do 19 jan 
remonstrantse kerk, coehoornsingel 
14;
veerle fraeters spreekt over het oeuvre 
van de middeleeuwse mystica hade-
wijch; aanv 19.30 uur; € 2,50; opgave 
via info@groningerkerken.nl.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
debatserie 'nieuw licht': gesprek met 
oa cultuurhistoricus/biograaf eva ro-
vers ('nieuw licht op verzet', 'de eeu-
wigheid verzameld - helene kröller-
müller (1869-1939)' en 'boud - het ver-
zameld leven van boudewijn büch') en 
schrijver/filosoof hans achterhuis ('de 
utopie van de vrije markt', 'de markt 
van welzijn en geluk' en 'koning van 
utopia'); aanv 20.00 uur; € 7,50; kaar-
ten verkrijgbaar via www.blgroningen.
nl/agenda en bij boekhandels godert 
walter en van der velde.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppe-
lenbos en roos custers bespreken 'de 
morgen loeit weer aan' van tip marugg; 
boek over een man die in afzondering 
leeft op een caribisch eiland en 's 
nachts zijn jeugd en de zin van het le-

ven overdenkt; 20.00-22.00 u; € 7,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
dance company nanine linning en the-
ater und orchester heidelberg brengen 
'silver'; sensationele futuristische dans 
op muziek en geluiden van michiel jan-
sen; 20.15-21.35 u; 1ste rang € 32,50 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 16,25) / 
2de rang € 27,50 (€ 16,25) / 3de rang 
€ 19,50 (€ 16,25) / 4de rang € 9,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zui-
derbaan, lilian zielstra, josé cutileiro, 
lieke hofman, leonieke toering, karel 
ten haaf ea dragen nieuwe columns of 
korte verhalen voor; 20.30-22.30 uur; 
gratis.
vr 20 jan 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
avond met schrijver/onderzoeker ys-
brand van der werf ('iedereen slaapt - 
alles wat we willen weten over onze 
nachtrust'); aanv 19.30 uur; € 7,50; 
kaarten verkrijgbaar via www.blgronin-
gen.nl/agenda en bij boekhandel go-
dert walter.
za 21 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
club guy & roni en slagwerk den haag 
brengen 'happiness'; bitterzoete kome-
die met moderne dans en live muziek; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 19,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 9,50) / 2de rang 
€ 16,- (€ 9,50) / 3de rang € 11,50 
(€ 9,50) / 4de rang € 5,50.

do 26 jan 
hema, herestraat 64;
poëziemarathon: ontbijtpoëzie door 
universiteitsdichter esmé van den 
boom; ontbijters krijgen een gedicht en 
mogen op de foto; poëzie en portretten 
worden ma 30 jan gepresenteerd in de 
kantine van het harmoniegebouw; 
09.00-10.00 uur.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
poëziemarathon: 'naked lunch'; rense 
sinkgraven spreekt met dichter/schrij-
ver/kunstenaar/performer/filmmaker 
elmar kuiper over zijn favoriete, kunst, 
muziek en boeken; 12.30-13.30 uur; 
gratis.
binnenstad;
poëziemarathon: 'patatpoëten'; in di-
verse patatzaken in de binnenstad 
trakteren dichters de nietsvermoeden-
de bezoekers op gedichten; deelne-
mende dichters: rik andreae, chris van 

boetzelaer, emma bos, trudy dijks-
hoorn, sylvia dragtstra, trix giebels, 
karlien ter haar, jacco hage, paul jans-
sen, ânne de jong, hassan golbang 
khorasani, philip rozema, hilbrand 
vinckers, frits visser, tom withaar en lili-
an zielstra; 13.30-17.00 uur.
stadhuis (raadzaal), grote markt 1;
poëziemarathon: de dichters van wp99 
treden op en martin tervoort (klarinet/
saxofoon) en hardmoet grefe (bas) 
maken muziek; 15.00-16.30 uur; gra-
tis; ingang van de (nieuwe) raadszaal 
is aan de zijkant van het stadhuis, te-
genover het goudkantoor.
boekhandel godert walter, o ebbin-
gestraat 53;
poëziemarathon: groningstalige poë-
zie en muziek door dichters aly freije, 
willem tjebbe oostenbrink en jan siebo 
uffen en de band krödde (akoestisch); 
19.00-19.50 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
poëziemarathon: uitreiking vsb poëzie-
prijs; feestelijke avond met muziek, 
dans, interviews en uiteraard voor-
dracht uit de genomineerde bundels; 
20.00-22.30 uur; gratis; reserveren 
verplicht via reserveren@slaggronin-
gen.nl.
vr 27 jan 
hema, herestraat 64;
poëziemarathon: ontbijtpoëzie door 
universiteitsdichter esmé van den 
boom; ontbijters krijgen een gedicht en 
mogen op de foto; poëzie en portretten 
worden ma 30 jan gepresenteerd in de 
kantine van het harmoniegebouw; 
09.00-10.00 uur.
theater de kapel, emmastr 15 f103;
poëziemarathon: 'poëzie met'; poëzie 
en muziek met oa richard nobbe; 
20.30-24.00 uur; gratis.
za 28 jan 
hema, herestraat 64;
poëziemarathon: ontbijtpoëzie door 
universiteitsdichter esmé van den 
boom; ontbijters krijgen een gedicht en 
mogen op de foto; poëzie en portretten 
worden ma 30 jan gepresenteerd in de 
kantine van het harmoniegebouw; 
09.00-10.00 uur.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
poëziemarathon: 'daar komen de 
stadsdichters!'; de voormalige stads-
dichters dragen een nieuw gedicht 
voor; met bart f m droog (2002-2005), 
ronald ohlsen (2005-2007), rense sink-

graven (2007-2009), anneke claus 
(2009-2011), stefan nieuwenhuis 
(2011-2013), joost oomen (2013-2015) 
en kasper peters (2015-2017); 14.00-
14.30 uur; gratis; 's avonds wordt de 
achtste stadsdichter van groningen ge-
kroond.
museumeiland;
poëziemarathon: studenten van schrij-
versvakschool groningen en spoken 
word poets dragen poëzie voor die is 
geschreven na hun bezoek aan de 
tentoonstelling 'rodin - genius at work' 
in het groninger museum; 14.00-15.00 
uur; gratis.
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
poëziemarathon: 'daar komen de 
stadsdichters!'; de voormalige stads-
dichters dragen een nieuw gedicht 
voor; met bart f m droog (2002-2005), 
ronald ohlsen (2005-2007), rense sink-
graven (2007-2009), anneke claus 
(2009-2011), stefan nieuwenhuis 
(2011-2013), joost oomen (2013-2015) 
en kasper peters (2015-2017); 15.00-
15.30 uur; gratis; 's avonds wordt de 
achtste stadsdichter van groningen ge-
kroond.
ns station (hal), stationsplein;
poëziemarathon: studenten van schrij-
versvakschool groningen en spoken 
word poets dragen 'stationspoëzie' 
voor; 15.00-16.00 uur.
ns station (hal), stationsplein;
poëziemarathon: 'daar komen de 
stadsdichters!'; de voormalige stads-
dichters dragen een nieuw gedicht 
voor; met bart f m droog (2002-2005), 
ronald ohlsen (2005-2007), rense sink-
graven (2007-2009), anneke claus 
(2009-2011), stefan nieuwenhuis 
(2011-2013), joost oomen (2013-2015) 
en kasper peters (2015-2017); 16.00-
16.30 uur; gratis; 's avonds wordt de 
achtste stadsdichter van groningen ge-
kroond.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
poëziemarathon: stadsdichterverkie-
zing; feestelijke avond met verkiezing 
van de achtste stadsdichter, afscheid 
van de huidige stadsdichter kasper pe-
ters en optredens van jaap robben 
(stadsdichter van nijmegen 2008-
2010), vlaamse dichter charlotte van 
den broeck, universiteitsdichter esmé 
van den boom, jacco hage en emma 
bos (kinderdichters van groningen 
2015-2017) en rapper rico (opgezwol-
le/fakkelbrigade); presentatie: ellen 
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exposities (vervolg)

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

Inlijsten?

 

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.
Aparte zaal voor besloten feesten en partijen (tot 50 pers.).

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.

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).

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.

Grand Café De Bastille
Damsterplein 2
9711 SX  Groningen
Tel. 050-3646674 

DE BASTILLE
GRAND CAFÉ 

www.grandcafedebastille.nl
Open: keuken dag. 11.00-23.00 uur

In een ongedwongen sfeer heerlijk lunchen, borrelen of ge-
zellig dineren. Onze gerechten worden bereid met veel verse 
ingrediënten uit de regio, van de beste kwaliteit en vol smaak.

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.

Eetcafé Roezemoes
Gedempte Zuiderdiep 15
9711 HA  Groningen
Tel. 050-3148854 
www.eetcafe-roezemoes.nu
Open: zo. & ma. vanaf 15.00 / di. t/m za. vanaf 11.00 uur

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

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.

Stadscafé-restaurant 't Feithhuis
Martinikerkhof 10
9712 JG Groningen
Tel. 050-3135335
www.restaurant-feithhuis.nl
Open: dag. 10.30-23.00 uur
 

      De ontmoetingsplaats voor Groningers en haar gasten. 
Hier proef je betrokkenheid met elkaar en je omgeving. 
Aan tafel, op bord en in je glas.

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.

Uit eten in Groningen

TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
ant 

 •  Y
em

ek

ev
i

Het font BlairMdITCTTMedium ontbreekt. Tekst waarop dit van invloed is, wordt weergegeven met een vervangend font.
Het font Claritty_Bold ontbreekt. Tekst waarop dit van invloed is, wordt weergegeven met een vervangend font.

Fine Turkish cuisine

Groningens best 
kept secret

Gelkingestraat 24
050 3111230
www.tekinev.nl

http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.grandcafedebastille.nl/
http://www.goudkantoor.nl/
http://www.roezemoes.nu/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.tekinev.nl/


deckwitz; 20.00-23.00 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 7,50 via www.poezie-
marathon.nl.
zo 29 jan 
café kult, steentilstraat 36/1;
poëziemarathon: 'de schreef'; nieuw 
open podium voor het gesproken 
woord; 15.00-17.00 uur; gratis.
kerkje van leegkerk, leegeweg 38;
poëziemarathon: tim hofman draagt 
voor uit zijn debuutbundel 'gedichten 
van de broer van roos' en wordt geïn-
terviewd door joost oomen; 15.30-
17.00 uur; € 7,50; kaarten verkrijgbaar 
via www.blgroningen.nl/agenda en bij 
boekhandels godert walter en van der 
velde.
ma 30 jan 
harmoniecomplex, o kijk in 't jatstraat 
26;
poëziemarathon: universiteitsdichter 
esmé van den boom presenteert het 
eindresultaat van haar project 'ontbijt-
poëzie'; poëzie en fotoportretten; 
11.00-12.00 uur.
boekhandel godert walter, o ebbin-
gestraat 53;
poëziemarathon: middag met russi-
sche kindergedichten; twee dichters 
dragen voor in het nederlands en één 
in het russisch; 15.30-16.00 en 16.15-
16.45 uur; gratis.
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
poëziemarathon: 'drank & dichters' 
met voordrachten van dichters kasper 
peters, joost oomen, lilian zielstra, ren-
se sinkgraven, egbert hovenkamp 2 en 
loulou elisabettie; 20.30-22.30 uur; 
gratis.
wo 1 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
poëziemarathon: 'dichter van geluk'; 
rense sinkgraven spreekt met dichter/
cabaretier/tekstschrijver/liedjesschrij-
ver/radiomaker ivo de wijs over de ne-
derlandse taal, humor, zijn inspiratie-
bronnen en geluk; 12.30-13.30 uur; 
gratis.
usva, munnekeholm 10;
poëziemarathon: finale poëziewed-
strijd 'anekdote'; met veel poëzie en 
optreden van cabaretière iris kwakkel; 
19.30-21.00 uur; gratis; reserveren ge-
wenst via usvapoeziewedstrijd@gmail.
com.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
poëziemarathon: de dichtclub presen-
teert zijn nieuwe bundel 'all inclusive'; 
alle dichters die er in staan dragen 
voor: andré degen, fieke gosselaar, 
joost oomen, lilian zielstra, renée luth, 
rik andreae, sylvia dragtstra, richard 
nobbe, hubert klaver, philip rozema, 
hanne stegeman en henrike vellinga; 
aanv 21.00 uur; gratis.

verwacht
za 4 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
scapino ballet rotterdam brengt 'pablo'; 
spektakelstuk met dans, theater en live 
klassieke muziek over het leven van 
pablo picasso; mmv sinfonia rotter-
dam; aanv 20.15 uur; 1ste en 2de rang 
uitverkocht / 3de rang € 19,50 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 16,25) / 4de rang 
uitverkocht.
wo 8 feb 
grand theatre, grote markt 35;
dunja jocic brengt 'terra incognita' en 
'bird'; eigenzinnige dans en film; aanv 
19.00 en 20.30 uur; € 8,- (cjp/college-
kaart € 6,-).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'woolf works' van wayne mcgre-
gor, op muziek van max richter; live 
vanuit het royal opera house te londen; 
20.15-23.30 uur; € 24,50.

uitgaan
vr 13 jan 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
last modern jive class and party; 
19.30-22.30 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
de gym, oosterstraat 13a;
'euromoney' dag 2: 'de gym x oost' met 
oa ohslo, promise keeper, salut c'est 
cool, dollkraut, credit 00, lisa lotion, fet-
ter en magicislands; aanv 22.00 uur; 
€ 5,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.

plaza danza, boterdiep 20a;
'salsonic friday' met dj; 23.30-03.00 u; 
gratis; vooraf: workshop 'van son naar 
salsa' (223.0-23.30 uur, gratis).
benzinebar, hoekstraat 44;
punkrockheavymetalkaraoke; aanv 
01.00 uur; gratis; vooraf: strik beats so-
nic (live muziek, 20.45 uur, gratis).
simplon, boterdiep 69;
eurosonic afterparty met dj's nico ado-
mako, dead hype, appiah, dtm funk, 
carista, rachel green, l33, afrikaboom-
nada, funk-a-flex dj's en black dynami-
te soundsystem en live: altin gun; 2 za-
len: st george club berlin (futurefunk/
urban) en club tropicalia; 02.30-07.00 
uur; gratis.
za 14 jan 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj popta; 19.00-23.00 
uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj arkasan, hapjes en boekentafel; 
21.00-01.00 uur; € 10,-; vooraf: no di-
mensions-meditatie (19.30 uur).
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
jägersonic dj (old school); aanv 21.00 
uur; vooraf: feral tides (live psychedeli-
sche bluesrock uit friesland, 18.30 u).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
de gym, oosterstraat 13a;
'euromoney' dag 3: 'red light radio + de 
gym' met oa orpheu the wizard & su-
zanne kraft b2b, torus en smib; aanv 
22.00 uur; € 5,-.
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 dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; 
aanv 23.30 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spieg-
hel);
'intense' met dj's ordure, arch origin, 
intense soundsystem, red lebanon, dir-
ty wakka, dawa en flakes; drum & 
bass; 24.00-06.00 uur; € 3,- (tot 01.00 
uur gratis).
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 15 jan 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met djosz; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-; vooraf: gratis proefles argentijn-
se tango door rob & inez (14.00 uur).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 16 jan 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 17 jan 
café het palet, friesestraatweg 41;
pubquiz; 20.00-23.00 uur; opgave aan 
de bar of via tel. 06-25156540.
usva, munnekeholm 10;
usva quiz night (muziek/cultuur/televi-
sie); engelstalig; 20.30-23.00 uur; 
deelname € 4,- (studenten € 3,-) p.p.; 
teams max. 5 pers.; opgave via www.
usva.nl.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 18 jan 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 

pers. per team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p.; max. 5 pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.45-00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 19 jan 
simplon, boterdiep 69;
'contrast' met dj's bram paul (house) 
en fyza (urban/edm/future house); 
aanv 20.30 uur; gratis.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
bovenfoyer: italiaans taalcafé; aanv 
20.30 u; gratis; aanmelden niet nodig.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas 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 oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj bravoer; aanv 
23.30 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spieg-
hel);
'trippin' thursday' met toontje vager, joe 
patroon en ricardos raphie; space/hou-
se/techno; 24.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
vr 20 jan 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj jim lok; 17.00-21.00 u; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
huize maas, vismarkt 52;
nieuwjaarsbal van stichting badan; met 
d-vote (live disco/soul), dansgroep 
sugarush, molukse hapjes en dj hum-
mingbird; aanv 21.00 uur; € 5,-; garde-
robe verplicht.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; 
aanv 23.30 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spieg-
hel);
'traumeinheit trifft subsonic' met dj's 
traumeinheit, chaos katy, monnick, carl 
meinheit en brixx & rowdy b2b; diepe 
techno; 24.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-

ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
za 21 jan 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; 19.00-23.00 
uur; gratis.
het paleis, boterdiep 111;
stag-tangosalon met dj bartolito; 
19.00-23.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funkjunk; funk/
soul/disco/r&b/hiphop; aanv 22.00 uur; 
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 dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
paradigm, helsinkistraat 6;
'paradigm x parabel' met dj's jesper 
dahlbäck, nihad tule, ulst en mickey 
munday; techno / techhouse; 23.00-

07.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
'loft 2 years' met dj's yussef kamaal, 
sassy j, duke hugh, pushin wood en 
black dynamite soundsystem; disco/
funk/soul; 23.00-05.00 uur; € 3,- (geen 
maandkaart meer nodig).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj tristam; aanv 23.30 
uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spieg-
hel);
subsonic presenteert: dj's jspr, ennik 
en peter evers; techno; 24.00-06.00 u; 
€ 3,- (tot 01.00 uur gratis).
simplon, boterdiep 69;
'template'; 2 zalen: wolfskuil records 
room met dj's tripeo, doka en douwe 
ykema en plotsklaps room met dj's ste-
fan de koning, ruben tieks, joost werk-
hoven b2b dirk de don en rob woods; 
techno/house; 24.00-06.00 uur; € 12,- 
(korting met studentenpas) / voorver-
koop € 10,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 22 jan 
buurtcentrum oranjewijk, prinsesse-

weg 44/1;
bal matinee van werelddansvereniging 
teu; 13.00-17.00 uur; € 7,50.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj joop; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-; vooraf: gratis proefles argentijn-
se tango door rob & inez (14.00 uur).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 23 jan 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.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; 
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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
Mosterdsoep € 4,95
Italiaanse tomatensoep € 4,95
Libanese pizza € 5,25
Gamba's met cocktailsaus € 6,50
Vitello Tonato met basilicumdressing € 6,75 
                                                 als maaltijdsalade  € 12,50
Rundertartaar € 9,00
Hezza  Proeverij van voorgerechten (v.a. 2 pers.) € 6,50 p.p.

HOOFDGERECHTEN
Kornuiten Dagschotel  di. t/m do. € 10,00
Saté van kippendij met kroepoek, uitjes en satésaus € 14,50
Spare ribs met aïoli € 15,75
Kornuiten Burger XL   
Plategerecht met sla, tomaat, komkommer en augurk € 12,95
Gevuld kuiken met couscous, groenten en gehakt € 12,50
Biefstuk met kruidenboter € 16,50
Osso Buco op een bedje van couscous en knoflook € 15,95
Zalmfilet in bladerdeeg met basilicumsaus € 16,50
Scholfilet met remouladesaus € 16,00
Hoofdgerechten worden standaard geserveerd met salade en frietjes

SPECIALITEITEN
Surf en Turf  Spies van biefstuk en gamba's € 19,00
Spetterpan   
Gestoofde groenten met runderbiefpuntjes € 18,50
Kornuiten Plateau  vanaf 2 pers. € 17,95 p.p.

VEGETARISCH
Pasta Aglio é Olio  
met basilicum, knoflook en Parmezaan € 10,95
Moussaka € 12,50
Kaasfondue  vanaf 2 pers. € 13,95 p.p.

KINDERMENU
Kipnuggets € 5,75
Frikandel € 5,50
Pannenkoek € 6,00
Geserveerd met frietjes en appelmoes

NAGERECHTEN
Tiramisu met Amaretto € 6,00
Brownie met vanille-ijs € 5,50
Dame Blanche met Amaretto € 5,00
Fruitsalade met vanille-ijs € 6,50
Kinderijsje voor kinderen tot 12 jaar € 4,00

GratIs PrOeFles voor beginners: 1 FeBrUarI

start salsa cUrsUs 
OP 6  FeBrUarI

www.ikwilsalsadansen.nl
@Platformtheater       Boterdiep 46       Groningen

Salsa Francoise,
D A N S S C H O O L

Argentijnse tango

         
Lekker dansen, leuke lessen, gratis uitproberen!

Gratis proeflessen:
• zondag 15, 22 en 29 januari in Het  
HeerenHuis (Spilsluizen 9) te Groningen 

Aanvang 14.00 uur. Je kunt zo binnenlopen, ook zonder partner.
www.rob-inez.com

http://dekornuiten.nl/
http://ikwilsalsadansen.nl/
http://www.rob-inez.com/
http://restaurant-feithhuis.nl/


23.00-05.00 uur; gratis.
di 24 jan 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas popquiz olv josé cuti-
leiro en marc knip; jaren '50 tot heden; 
aanv 20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / 
team max. 5 personen; opgave via 
kroegvanklaasquiz@gmail.com.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 25 jan 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
café kult, steentilstraat 36/1;
frans taalcafé; aanv 20.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.45-00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 26 jan 
café kult, steentilstraat 36/1;
frans muziekcafé; dansen op franse 
muziek; aanv 21.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas 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 oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spieg-
hel);
subsonic invites dj/producer rydel (slo-
venië); mmv dj selektah; 24.00-05.00 
uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
vr 27 jan 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj skywalkin james; 17.00-
21.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
huize maas, vismarkt 52;
'huisje boompje feestje' met oa dj's 
kloon, groefmeester k, thud hola, black 
dynamite soundsystem en beard, wind 
& fire; feest tgv de sluiting van restau-
rant de boom (rodeweg); 22.00-04.00 
uur; € 5,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'gdansk - the night party' met gdansk- 
en surprise-dj's en acts; soul, funk, dis-
co, house vanaf de '70's tot en met nu; 
nachtversie van de club40+ parties; 
22.00-04.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 10,- (early bird € 7,50) via www.
gdansk.avayo.nl en bij marquant, plato 
en &zo.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj fonky d; aanv 23.30 
uur; gratis.
za 28 jan 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj rohbadobh en gast-
dj; 19.00-23.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; 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 dj's en live acts; 23.00-

05.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites giocatori; 23.00-
05.00 uur; € 3,- (tot 24.00 uur gratis).
oosterpoort, trompsingel 27;
'zer00's heroes' met dj's en visuals; ja-
ren '00; aanv 23.00 uur; € 9,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
dj dave kan; funk/soul/pop; 23.00-
02.00 uur; gratis.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'hard paradise' met diverse dj's; hard-
style; 23.00-05.00 uur; € 5,-; alleen 
deurverkoop.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj paul; aanv 23.30 u; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'just one of dem dayz'; '90's/early '00's 
r&b/hiphop/classics; 23.45-05.00 uur; 
voorverkoop € 9,95 via ticketscript; mi-
nimum leeftijd 23 jaar.
subsonic, peperstraat 11 (de spieg-
hel);
blue mondya: 'submerge' met dj's po-
sij, zazu, tom wilcox, f kabaal, saint 
grey en cauzion; drum & bass; 24.00-
06.00 uur; € 3,- (tot 01.00 uur gratis).
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 29 jan 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj albert; 15.00-18.00 
uur; € 5,-; vooraf: gratis proefles ar-
gentijnse tango door rob & inez (14.00 
uur).
paradigm, helsinkistraat 6;
sac invites agents of time (live); 15.00-
02.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 30 jan 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 31 jan 
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 1 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p.; max. 5 pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.45-00.30 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeest met dj's; 22.00-
02.00 uur; € 4,-.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 2 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas 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 oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
vr 3 feb 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj; 17.00-21.00 u; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;

swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.

verwacht
za 4 feb 
zernike college, van schendelstr 1;
'milonga 007' met dj albert; neotango/
nontango en klassieke tango; 17.30-
22.00 uur; € 3,-.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj; 19.00-23.00 uur; 
gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
open nederlandse quiz contest; aanv 
19.00 uur; deelname € 40,- per team 
(max. 5 deelnemers); inschrijven via 
www.opennederlandsequizcontest.nl.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
kaap hoorn, kaapse baan 1;
cachet reünie met dj's robert haring en 
sowieso; '80's dance; 22.00-04.00 uur.
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 dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
'machtig - 10 year anniversary' met dj's 
noisia, the upbeats, rockwell, annix, 
droeloe, posij en fre4knc en vj werc; 
drum & bass; 23.00-05.00 uur; € 16,- / 
voorverkoop € 15,-.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met oa dj's duke hugh, pushin 
wood en black dynamite soundsystem; 
cumbia/hiphop/funk/soul; 23.00-05.00 
uur; € 2,- (tot 00.30 uur € 1,-).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 5 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj bart; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;

afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 6 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 7 feb 
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
café kult, steentilstraat 36/1;
bingo! met prachtige prijzen en fantas-
tische muziek; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 8 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
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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!

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.

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.

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

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.

Platformtheater
Boterdiep 46
9712 LR  Groningen
Tel. 050-3122666 
www.platformtheater.nl  /  info@platformtheater.nl

Zaalgrootte:  50 tot 500 personen.
Offerte op maat; betaalbaar, uniek en vriendelijk.

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.

New Orléans Jazzcafé
Gelkingestraat 17
9711 NA  Groningen
Tel. 06-14842034
www.neworleansgroningen.nl
                                       
Zaalgrootte: 30 tot 70 personen
Voor borrels, feestjes, vergaderingen etc. Kan besloten van 
zondag t/m dinsdag (overige dagen in overleg). Bel ons!

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.

Grand Café De Bastille
Damsterplein 2
9711 SX  Groningen
Tel. 050-3646674 

DE BASTILLE
GRAND CAFÉ 

www.grandcafedebastille.nl

Zaalgrootte: tot 80 personen.
Ideaal voor feesten, recepties, borrels en diners.
Neem contact met ons op, wij denken graag met je mee.

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.

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.

Restaurant De Biechstoel
Damsterdiep 20-22-24
9711 SK  Groningen
Tel. 050-3116028      
www.debiechtstoel.com

Zaalgrootte: diners tot 50 personen / borrels tot 80 personen.
Diners, feesten, recepties en borrels. 
All-in prijzen. Geen zaalhuur.

Z a a l V e r h U U rZ a a l V e r h U U r

Lekker 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

https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
http://www.ocean41.nl/
http://kokomogroningen.nl/
http://oblomovgroningen.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.cafedekeyzer.com/
http://louisxv.nl/
http://www.platformtheater.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.neworleansgroningen.nl/
http://www.huizemaas.nl/
http://www.grandcafedebastille.nl/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.cafededoos.com/
http://www.debiechtstoel.com/
http://www.simplonjongerenhotel.nl
http://www.roezemoes.nu/

