
jazz
do 14 mrt 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new york jazz special met don braden 
(sax), winfred buma (gitaar) en hans 
lass (bas); 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met alper elmaci 
(piano), dimitris koulentianos (bas) en 
marc laguna (drums); 21.30-23.30 uur; 
€ 3,-.
vr 15 mrt 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
iakovos symeonidis; aanv 22.00 uur.
za 16 mrt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
trompo; carlos anez (fluit/piccolo), mar-
the lasthuis (viool), laura nygren (con-
trabas), james alexandropoulos-mce-
wan (gitaar) en kaan yazici (elektroni-
ca); aanv 23.00 uur.
zo 17 mrt 
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz; live jazz; 15.00-17.15 
uur; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
michael jaeger (sax/klarinet), noah 
punkt (contrabas) & gerry hemingway 
(drums); aanv 15.30 uur; € 15,- (stu-
denten € 10,-); ism stichting jazz in gro-
ningen.
ma 18 mrt 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
alexis cole (zang); 14.00-15.00 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: 'new york comes to gronin-
gen' met oa alexis cole (zang), marjorie 
barnes (zang), philip harper (trompet), 

bob sheppard (sax) en big band; mu-
ziek uit the great american songbook; 
aanv 20.30 uur; € 14,40.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 19 mrt 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met hiske oosterwijk (zang), 
rudmer van der meer (gitaar), diederik 
idema (toetsen), benson itoe (bas) en 
claude ciza (drums); aanv 22.00 uur; 
€ 3,-.
wo 20 mrt 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
pavel zhulidov; aanv 22.00 uur.
do 21 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: jazz orchestra of the con-
certgebouw en fuse (huisensemble van 
tv-programma podium witteman); jazz/
pop/klassiek; aanv 20.15 uur; € 27,25 
(jongeren tot 30 jaar € 12,86).
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
zsolt argyelán; aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
alto kwartet, jazz/rhythm & blues; hans 
bosch (altsax/klarinet/arrangementen), 
hugo beukema (tenorsax), janine ter 
steege (altsax) en julia flenter (bariton-
sax/zang); 21.30-23.30 uur.
vr 22 mrt 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
nicole hyunji park; aanv 22.00 uur.
za 23 mrt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
chain the snake; christian kuehn (gi-
taar), ziv taubenfeld (basklarinet), esat 
ekincioglu (bas) en george hadow 
(drums); aanv 23.00 uur.
zo 24 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: lex jasper (piano) & noord-
pool orkest olv reinout douma + gasten 
(oa greetje kauffeld, marjorie barnes, 
elaine delmar, miranda van kralingen 
en edwin rutten); jazz/lichte muziek; lex 
jasper wordt op deze dag 70 jaar; aanv 
15.00 uur; € 25,71.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
'jazzvesper'; experimentele vesper 
(avonddienst) mmv conservatoriumstu-
denten; aanv 17.00 uur (muziek vanaf 

16.40 uur).
ma 25 mrt 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
freddie bryant (gitaar); 14.00-15.00 uur; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 26 mrt 
café de smederij, tuinstraat 2;
freddie bryant trio; freddie bryant (gi-
taar), andrea caruso (bas) en steve al-
tenberg (drums); aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 27 mrt 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
dimitris kalamaras; aanv 22.00 uur.
do 28 mrt 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv harry van lier; 
basisband: workshopcombo so what; 
20.30-22.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
josé zwerink akoestisch trio; josé zwe-
rink (zang), diederik idema (piano) en 
bert van erk (contrabas); 21.00-24.00 
uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
freddie bryant vocal session; aanv 
21.00 uur.
vr 29 mrt 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
vasilis gkagkavouzis; aanv 22.00 uur.
za 30 mrt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
kama kollectiv; kirsi harju (trompet/
zang/mbira), aurora hentunen (piano), 
jonathan nagel (contrabas) en yoad ko-
rach (drums); aanv 23.00 uur.
zo 31 mrt 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
mark alban lotz (piccolo, c-, alto-,  
bass-, pvc-contrabass-, geprepareerde 
fluiten, flötophoon, stem en elektronica) 

& andrea caruso (bas); aanv 15.30 uur; 
€ 12,- (studenten € 8,-); ism stichting 
jazz in groningen.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
ma 1 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
joris teepe (bas); 14.00-15.00 u; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 2 apr 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met frank wingold (gitaar), die-
derik idema (piano), hans lass (bas) en 
steve altenberg (drums); aanv 22.00 u; 
€ 3,-.
wo 3 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: yuri honing acoustic quar-
tet; yuri honing (sax), wolfert brederode 
(piano), gulli gudmundsson (bas) en 
joost lijbaart (drums); aanv 20.30 uur; 
€ 16,46.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
frankie ercsei; aanv 21.00 uur.
do 4 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met la vache; roots/
impro met harry van lier (zang/gitaar), 
winfred buma (gitaar) en marloes nieu-
wenhuis (zang); 21.30-23.30 uur; € 5,-.
vr 5 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
changyang park; aanv 22.00 uur.

verwacht
za 6 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: remy van kesteren (harp), 
neo-klassiek/minimal/pop/jazz/improvi-
satie; aanv 20.30 uur; € 19,54.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
zo 7 apr 
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz; 15.00-17.15 uur.
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Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

Indiaas restaurant TAJ MAHAL

Kom vóór concert of voorstelling 
in De Oosterpoort of Schouwburg

 genieten van onze Indiase specialiteiten

Kom vóór concert of voorstelling 
in De Oosterpoort of Schouwburg

 genieten van onze Indiase specialiteiten

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

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

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

All YOu CAn EAt
Keuze uit meer dan 100 gerechten 

en desserts
Di. t/m Zo. 16.00-22.30 uur

Japans Restaurant Imono voor een fantastische avond  
met de beste sushi, in een exclusieve ambiance

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

http://www.manolitos.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.imono.nl/
https://www.festivalhongerigewolf.nl/


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

arctIc  12a
14 t/m 20 mrt:  do 16.00 21.15 / vr 16.05 21.45 / za 16.00 21.10 / zo 13.30 21.35 / 

ma 16.25 21.40 / di 16.45 21.30 / wo 16.30 21.45 /  
do 14 mrt 50% premièrekorting

Als enige overlevende van een vliegtuigcrash op de Noordpool moet hij de 
onmogelijke keuze maken tussen blijven in zijn geïmproviseerde kamp of een 
dodelijke tocht door het onbekende wagen. Met Mads Mikkelsen.

aNOther Day OF LIFe  12gt
14 t/m 20 mrt:  do vr zo di 19.00 / za 16.30 19.00 / ma 19.30 /  

do 14 mrt 50% premièrekorting /  
do 14 mrt met inleiding door Kapuscinski-kenner Frank Westerman

Animatiedrama naar het beroemde boek van oorlogsjournalist Kapuscinski, 
waarin hij de enige buitenlandse journalist aan het Angolese oorlogsfront is.

SUNSet  16gt
14 t/m 20 mrt:  do zo 18.45 / vr 20.50 / za 20.55 / di wo 16.00 /  

do 14 mrt 50% premièrekorting
Midden in de politieke onrust in Boedapest zoekt Írisz naar antwoorden over 
haar familie en verleden. Gevaar dreigt maar Írisz laat zich niet afschrikken 
door de duistere geheimen die bovenkomen. Regie: László Nemes.

hIGh LIFe  16gst
14 t/m 20 mrt:  do 21.00 / vr 15.50 21.30 / za 21.45 / zo 16.30 21.20 / ma 21.30 /  

di 19.15 / wo 19.00 / do 14 mrt 50% premièrekorting
Sci-fi thriller over Monte en zijn dochter Willow, die volledig geïsoleerd leven 
op een ruimtevaartuig. Als enige overlevenden van een groep proefdieren 
komen ze steeds dichterbij het einde van de tijd. Regie: Claire Denis.

PájarOS De veraNO  16gt
14 t/m 20 mrt:  do 13.30 18.30 / vr za 13.45 19.15 / zo 15.45 18.30 / ma 18.30 /  

di 21.00 / wo 21.20
Rapayet heeft een grote bruidsschat nodig om met Zaida te trouwen. Samen 
met bevriende familie smokkelt en verkoopt hij grote partijen marihuana.

vIce  16gt
14 t/m 20 mrt:  do 21.35 / vr 18.45 / za 18.30 / zo 20.55 / ma wo 21.00 / di 21.15
Het waargebeurde verhaal van Dick Cheney (Christian Bale), één van de be-
langrijkste vice-presidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

PeterLOO  12gat
14 t/m 20 mrt:  wo 16.00 / laatste week
Historisch drama waarin een vreedzaam pro-democratisch protest in Man-
chester in 1819 uitdraait op een bloedbad. Regie: Mike Leigh.

MINDING the GaP  12h
14 t/m 20 mrt:  do 19.45 / za 19.30 / zo 21.10 / ma 19.15 / wo 18.45
Documentaire over drie jongeren die hun thuissituaties ontvluchten en vrien-
den worden voor het leven. In de twaalf jaar dat ze zichzelf filmen zien we ze 
vallen en opstaan.

caN yOU ever FOrGIve Me?  6at
14 t/m 20 mrt: vr 13.00 / za 15.10 / zo 12.00 / ma 17.00 
Als biograaf Lee Israel haar boeken niet meer gepubliceerd krijgt, gebruikt ze 
haar schrijftalent om anderen te misleiden, opgehitst door haar loyale vriend 
Jack. Komisch drama van Marielle Heller.

eIGhth GraDe  a.L.t
14 t/m 20 mrt: vr 18.30 / za 13.15 / zo 19.15 / laatste week
Komedie over de 13-jarige Kayla, een onzekere puber die niets liever wil dan 
zichzelf zijn. Maar hoe doe je dat?

MID90S  12gtd
14 t/m 20 mrt:  do 21.45 / di 16.30 / wo 20.45 / laatste week
De 13-jarige Stevie sluit zich in het Los Angeles van de jaren '90 aan bij een 
groep skateboarders. Drama van Jonah Hill.

tea wIth the DaMeS  a.L.t
14 t/m 20 mrt:  do vr 13.15 / zo 11.30 
Documentaire van Roger Michell over de Britse actrices Eileen Atkins, Judi 
Dench, Joan Plowright en Maggi Smith. Allen zijn geridderd tot Dame.

IF BeaLe Street cOULD taLk  12gtd
14 t/m 20 mrt:  do 13.00 / za ma 16.15 / zo 11.00 / di 18.45 / wo 19.15
Tish en Fonny geven eindelijk toe aan de liefde voor elkaar. Dan wordt Fonny 
vastgezet op beschuldiging van verkrachting en blijkt Tish zwanger te zijn...

caPharNaüM  9at
14 t/m 20 mrt:  do di 16.15 / vr 16.20 / za 13.30 / zo 13.15 / wo 18.30
Indringend portret over de twaalfjarige Zain uit Beiroet, die zijn ouders voor 
de rechter daagt omdat hij opgroeit zonder toekomstperspectief.

werk OhNe aUtOr  12gastd
14 t/m 20 mrt:  do 15.00 / vr 12.20 / za zo 13.00 / ma 16.00
Kurt (Tom Schilling) groeit op in Duitsland en belandt na de Tweede Wereld-
oorlog op een kunstacademie in Oost-Duitsland. Hij komt in conflict met de 
vader van zijn vriendin. Deze man speelde een dubieuze rol tijdens de oorlog.

Free SOLO  a.L.
14 t/m 20 mrt:  do zo 17.00 / vr 21.15 / za 17.15 
Documentaire over de Amerikaanse rotsklimmer Alex Honnold die zijn droom 
wil verwezenlijken: het beklimmen van El Capitan in Yosemite National Park.

rOMa  16gt
14 t/m 20 mrt:  zo 15.30 
Een jaar uit het leven van een uiteenvallend middenklassegezin in het Mexico 
van de jaren '70. Semi-autobiografische film van Alfonso Cuarón.

the FavOUrIte  12gasth
14 t/m 20 mrt:  do 14.00 / vr 15.30 / za 21.30 / zo 14.30 / ma 21.15 / wo 16.15
Hilarisch kostuumdrama dat zich afspeelt aan het Engelse hof aan het begin 
van de 18de eeuw. Met Olivia Colman, Rachel Weisz en Emma Stone.

het PärtGevOeL  a.L.t
zo 17 mrt 11.15 / Docs
Documentaire van Paul Hegeman over de meest gevierde componist van 
onze tijd, Arvo Pärt (Estland, 1935).

eterNaL SUNShINe OF the 
SPOtLeSS MIND  a.L.
ma 18 mrt 19.00 / Classics / met inleiding en kort nagesprek
Romantisch sf-drama uit 2004 van Michel Gondry. Jim Carrey en Kate 
Winslet experimenteren met de werking van de menselijke geest.

erNeSt & ceLeStINe wINterPret  a.L.
vr 15 mrt 9.45 11.15 / Staakvermaak
Lieve animatiefilm in pasteltinten met de avonturen van Beer Ernest en het 
vrolijke weesmuisje Celestine. Naar de prentenboeken van Gabrielle Vincent.

hOe teM je eeN Draak 3  a.L.g
vr 15 mrt 9.30 11.45 / Staakvermaak
Het langverwachte nieuwe deel van de animatiefilm over de onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen een jonge Viking en een echte Helleveeg-draak.
Verwacht:  LazzarO FeLIce 21 mrt | aSh IS PUreSt whIte 28 mrt |  

a PrIvate war 28 mrt | SOFIa 4 apr | GLOrIa BeLL 4 apr

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

kINePOLIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

arctIc  12a
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 14.15 19.15 / vr 16.45 19.00 / za 10.15 16.45 19.15 00.15 

/ zo 16.45 21.45 / ma 10.45 15.30 21.00 /  
di 10.45 18.15 21.45 / wo 11.15 19.15

Als enige overlevende van een vliegtuigcrash op de Noordpool moet hij de 
onmogelijke keuze maken tussen blijven in zijn geïmproviseerde kamp of een 
dodelijke tocht door het onbekende wagen. Met Mads Mikkelsen.

DeStrOyer  16gt
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 10.45 16.30 21.30 / vr 16.00 21.45 / za 12.30 21.45 /  

zo 15.00 20.45 / ma 11.10 14.00 21.30 / di 13.00 18.30 /  
wo 15.45 19.00

Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do 14.00 18.30 21.15 / vr za 16.00 18.30 21.15 /  
zo 16.00 20.15 / ma 14.00 17.15 20.15 /  
di 14.15 17.15 18.30 21.15 / wo 15.45 18.30 21.15

Actiethriller. De bikkelharde detective Erin (Nicole Kidman) jaagt op de ge-
welddadige bankovervaller Silas met wie ze een verleden heeft.

what MeN waNt  12th
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 11.30 14.45 17.30 21.00 / vr 12.15 16.15 18.00 21.30 /  

za 11.45 14.30 21.30 23.00 / zo 15.45 19.00 / ma 10.45 15.00 
20.15 / di 12.30 15.15 20.45 / wo 13.10 16.30 21.00

Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do 14.30 18.40 21.30 / vr 10.50 15.45 18.40 21.30 /  
za 15.45 18.40 21.30 / zo 15.45 20.00 / ma 14.30 20.00 / 
di 14.30 18.45 21.15 / wo 15.45 18.45 21.15

Komedie over een jonge vrouw die voortdurend met haar mannelijke col-
lega's moet concurreren. Totdat ze plotseling de gave krijgt om hun gedach-
ten te lezen...

ON the BaSIS OF SeX  a.L.t
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 16.45 18.45 / vr 19.30 / za 10.45 19.30 / zo 19.15 /  

ma 13.45 21.15 / di 11.00 15.45 19.00 / wo 12.15 18.15
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do 18.40 / vr za wo 18.30 / zo ma 20.00
Biografisch drama over juriste Ruth Bader Ginsburg, die in een door mannen 
gedomineerde wereld haar weg naar het Amerikaans Hooggerechtshof vocht.

the FrONt rUNNer  a.L.t
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 12.45 / vr 17.30 / za di 17.15 / zo 17.45 / ma 16.45 /  

wo 18.00
Drama met het waargebeurde verhaal over de charismatische politicus Gary 
Hart (Hugh Jackman) tijdens de presidentsverkiezingen in 1988.

the MULe  12gat
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 10.45 15.15 20.45 / vr 15.00 21.00 / za 11.00 16.15 19.45 

23.30 / zo 12.15 14.45 21.15 / ma 11.00 16.00 21.45 /  
di 10.45 15.30 21.15 / wo 10.45 16.15 21.30

Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do 14.45 18.45 21.20 / vr za 16.00 18.45 21.20 /  
zo 16.00 19.45 / ma 14.45 17.15 19.45 / di 14.45 20.00 / 
wo 16.00 20.00

Een hoogbejaarde oorlogsveteraan met financiële problemen wordt koerier 
bij een Mexicaanse drugskartel. Drama met Clint Eastwood.

caPtaIN MarveL  12g
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 14.00 15.45 17.00 18.30 20.00 / vr 12.45 18.30 20.45 /  

za 14.00 15.30 17.00 18.30 20.00 23.15 / zo 14.00 17.00 
20.00 21.30 / ma 11.30 14.30 17.15 20.30 / di 10.45 13.15 
16.00 20.15 21.30 / wo 14.00 17.00 20.00 21.15 / 3D

Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 11.00 21.15 / vr 10.45 15.30 / za 11.00 22.30 /  
zo 11.00 18.30 / ma di 18.45 / wo 11.15 18.30 / 2D

Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do 15.00 18.45 21.30 / vr za 15.45 18.45 21.30 /  
zo wo 15.45 20.30 / ma di 15.00 20.30 / 3D

Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do 14.30 20.00 / vr 11.00 12.45 20.00 / za 12.45 20.00 / 
zo 11.00 12.45 19.30 / ma 14.30 16.45 19.30 /  
di 14.30 17.15 19.30 / wo 12.45 19.30 / 2D

Sf-actiefilm. Carol Danvers bevindt zich samen met een groepje bondgenoten 
midden in een galactische oorlog tussen twee buitenaardse rassen.

eScaPe rOOM  16gt
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 10.45 13.00 22.00 / vr 22.15 / za 18.00 22.15 00.15 /  

zo ma 22.00 / di 11.00 13.30 22.00 / wo 10.55 17.15 22.05
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do vr za 21.45 / zo ma 20.30 / di wo 21.30
Psychologische thriller waarin zes personen die elkaar niet kennen in een 
levensgevaarlijke Escape Room terecht komen.

vIce  16gt
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 12.30 17.15 / vr 18.45 / za 19.00 / zo 21.00 /  

ma 12.00 17.45 / di 17.45 / wo 11.50
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do ma 14.15 / di 18.15
Het waargebeurde verhaal van Dick Cheney (Christian Bale), één van de be-
langrijkste vice-presidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

cOLD PUrSUIt  16gt
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do wo 21.45 / vr za 22.00 / zo 18.15 / ma 16.30 / di 16.45
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do 21.25 / di wo 18.40 21.25
In een luxueus skigebied in de Rocky Mountains wordt de zoon van een 
hardwerkende sneeuwruimer vermoord door de flamboyante drugsbaron Vi-
king. Actiethriller vol zwarte humor met Liam Neeson.

aLIta: BattLe aNGeL  12gt
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 18.15 / vr 19.15 / za 15.15 18.15 23.45 / zo ma 18.00 /  

di 13.45 17.30 / wo 17.30 / 3D
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 11.00 / vr 13.00 / zo 15.15 / ma 12.45 / 2D
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do di 18.40 / vr 10.45 13.00 15.45 18.40 / za wo 13.00 

15.45 18.40 / zo 13.15 16.15 20.00 / ma 20.00 / 3D
Spectaculair cyberpunk-avontuur. Een vrouwelijke robot wordt in de 26ste 
eeuw op de schroot gevonden en hersteld door een wetenschapper. Ze blijkt 
geprogrammeerd te zijn met zeer gevaarlijke vechttechnieken...

verLIeFD OP cUBa  12gth
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do ma wo 19.30 / vr 20.30 / za 21.00 / zo 18.45 /  

di 16.30 19.30
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do 15.00 18.55 21.30 / vr za 18.55 21.30 / ma 15.00 /  

di 15.00 21.25 / wo 21.25
Romantische komedie. De gescheiden Loes (Susan Visser) leert op het beto-
verende en zonnige Cuba meer over de liefde dan ze ooit had verwacht.

GreeN BOOk  12gtdh
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 15.30 20.30 / vr 16.30 21.15 / za 16.30 20.30 / zo 10.45 

16.00 20.30 / ma 10.45 17.00 20.45 / di 14.15 20.00 / wo 
10.55 14.45 20.30 / PAC

Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do ma 14.45 19.45 / vr za zo 15.30 19.45 / di 14.45 20.00 
/ wo 15.30 20.00

Hartverwarmend en waargebeurd drama over de hechte vriendschap tussen 
een uitsmijter (Viggo Mortensen) en concertpianist (Mahershala Ali).

INStaNt FaMILy  9at
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 13.15 / vr 17.45 / zo 12.30
Komedie. Een koppel sticht een gezin dmv adoptie. Maar hoe voed je drie 
driftige kinderen op die helemaal geen zin hebben om volwassen te worden?

BOheMIaN rhaPSODy  12dh
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 11.45 20.15 / vr 20.00 / za 14.45 20.45 / zo 13.45 20.15 / 

ma 13.00 18.15 / di 11.15 18.00 / wo 20.45
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do ma di 15.00 20.15 / vr za zo wo 15.30 20.15
Biografische film over de Britse rockband Queen, met name over hun excen-
trieke zanger Freddie Mercury, gespeeld door Rami Malek.

caPharNaüM  9at
Pathé 14 t/m 20 mrt:  ma 13.15 20.00 / di 12.45 / wo 11.30 / PAC
Indringend portret over de twaalfjarige Zain uit Beiroet, die zijn ouders voor 
de rechter daagt omdat hij opgroeit zonder toekomstperspectief.

FaNtaStIc BeaStS: the 
crIMeS OF GrINDeLwaLD  9a
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  vr zo 10.45 / 2D
De duistere magiër Gellert Grindelwald onsnapt uit zijn gevangenschap en 
vervolgt zijn pogingen om heerschappij te krijgen over alle niet-magische we-
zens. Fantasy-avontuur met Johnny Depp, Eddie Redmayne en Jude Law.

a Star IS BOrN  12ath
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do za wo 17.45 / vr 18.00 / zo ma 17.30
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  vr za 21.15
Muzikaal en romantisch drama over een in verval geraakte country-ster 
(Bradley Cooper) die het muzikale talent Ally (Lady Gaga) ontdekt.

De DIrIGeNt  12g
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do di 13.30 / 50plus Bios
Drama over Antonia Brico (Christanne de Bruijn) die als kind van Nederland 
naar Amerika verhuist. Eind jaren '20 is zij de eerste vrouwelijke dirigent ter 
wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeert.

kOGeL MOGeL 3  12gh
Pathé 14 t/m 20 mrt:  za 12.15 / zo 16.30
Romantische Poolse komedie met de avonturen van Kasia, de excentrieke 
Wolański-familie en andere personages uit de cult-Eggnog-filmfranchise.

La FILLe DU rÉGIMeNt
Pathé 14 t/m 20 mrt:  zo 11.00 / ma 13.30 / Pathé Opera
Komische opera van Donizetti. Met Javier Camarena (tenor), Pretty Yende 
(sopraan) en Stephanie Blythe (mezzosopraan).

DUNkIrk  12ga
Pathé 14 t/m 20 mrt:  ma 19.15 / Rewind Festival
Historisch drama. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn honderdduizenden 
Britse en geallieerde soldaten omsingeld door vijandelijke troepen.

Star warS: the LaSt jeDI  12ag
Pathé 14 t/m 20 mrt:  di 20.30 / 3D / Rewind Festival
Episch avontuur waarin nieuwe personages uit Star warS: the FOrce 
awakeNS zich aansluiten bij legendarische Star Wars-iconen.

BeaUty aND the BeaSt  12ga
Pathé 14 t/m 20 mrt:  wo 20.15 / 3D / Rewind Festival
Het klassieke verhaal en de geliefde karakters uit het bekende sprookje ko-
men opnieuw tot leven in een spectaculaire live-actionversie.  
Met Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens en Ewan McGregor.

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

kLara eN De Gekke kOeIeN  a.L.
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do di 10.45 / vr 10.30 12.30 14.30 / za 13.15 15.00 /  

zo 11.00 12.45 / ma 11.00 / wo 10.45 13.30
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  vr 10.50 13.35 / za wo 13.30 / zo 11.30 13.30
Animatiefilm over het kalf Klara en het avontuurlijke leven op de boerderij.

NIck jr. vOOrjaarSBIOS  a.L.
Pathé 14 t/m 20 mrt:  vr 11.15 / za zo 10.15 / di 11.00
Met de allernieuwste afleveringen van Blaze en de Monsterwielen, Paw Pa-
trol en Shimmer & Shine.

cOrGI  6ga
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 13.45 / vr 11.00 15.45 / za 15.45 / zo 15.30 / 3D
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do 10.40 16.00 / vr 13.15 / za zo 11.15 13.30 / ma 16.15 /  

di 15.45 / wo 14.15 16.00 / 2D
Kinepolis 14 t/m 20 mrt: vr za 13.45 / zo 11.00 13.45 / wo 13.30 / 3D
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  do 15.30 / vr 10.45 14.00 16.00 / za wo 14.00 16.00 /  

zo 11.15 14.00 16.00 / ma di 15.00 / 2D
Animatiefilm over Corgi Rex, de meest geliefde  hond van het Britse konings-
huis. Wanneer hij door de andere, jaloerse corgi’s het paleis uit wordt ge-
jaagd maakt hij nieuwe vrienden met wie hij spannende avonturen beleeft.

Maya De BIj: De hONINGSPeLeN  a.L.
Pathé 14 t/m 20 mrt:  vr 10.45 13.30 / za 12.00 / zo 10.45 / wo 13.25 / 2D
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  vr za zo wo 13.20 / 2D
Animatiefilm over het vrolijke en nieuwsgierige bijtje Maya en haar vrendjes.

BrUGkLaS -  
De tIjD vaN MIjN LeveN  a.L.t
Pathé 14 t/m 20 mrt:  do wo 15.15 / vr 11.15 13.15 15.15 / za 14.15 / zo 14.30
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  vr zo 10.45 13.45 / za wo 13.45 / di 15.30
Nola (Sterre van Woudenberg) is zwaar de pineut wanneer er op school een 
video wordt verspreid waarin ze gedumpt wordt door haar vriendje.

De LeGO FILM 2  6
Pathé 14 t/m 20 mrt: vr 13.45 / za 13.00 / zo 10.45 / wo 15.30 / 3D / NL
Pathé 14 t/m 20 mrt:  vr 11.00 15.30 / za 10.30 / zo 13.15 / wo 13.45 / 2D / NL
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  vr za wo 13.30 / zo 10.45 13.30 / 3D / NL
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  vr 10.45 16.15 / za zo wo 16.15 / 2D / NL
Animatiefilm. De helden van Steenstad worden herenigd in een gloednieuw 
actie-avontuur om hun geliefde stad te redden.

hOe teM je eeN Draak 3  a.L.g
Pathé 14 t/m 20 mrt:  vr 11.45 14.15 / za 13.45 / zo 13.00 / wo 15.00 / 2D / NL
Kinepolis 14 t/m 20 mrt:  vr za zo wo 16.15 / 3D / NL
Kinepolis 14 t/m 20 mrt: vr zo 10.45 13.00 / za wo 13.00 / 2D / NL
Het langverwachte nieuwe deel van de animatiefilm over de onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen een jonge Viking en een echte Helleveeg-draak.

raLPh BreakS the INterNet  6ga
Kinepolis 14 t/m 20 mrt: vr zo 11.00 / 3D / NL
Kinepolis 14 t/m 20 mrt: vr za zo wo 13.15 / 2D / NL
Animatiefilm. Ralph en Vanellope verlaten Litwak's Arcade om de onbekende 
en spannende wereld van het internet in te duiken.

BUUrMaN & BUUrMaN wINterPret  a.L.
Pathé 14 t/m 20 mrt: vr za zo 10.30
De buurmannen hebben hun handen vol aan de kerst en aan de sneeuw.

caSPer & eMMa MakeN theater  a.L.
Kinepolis 14 t/m 20 mrt: zo 10.40
Vrolijk avontuur waarin de klas van Casper en Emma een toneelstuk maakt.
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film
za 16 + ma 18 mrt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'spider-man: into the spider-verse' 
(2018) van bob persichetti, peter ram-
sey en rodney rothman; originele en 
gestileerde animatiefilm waarin meer-
dere personen het masker van spider-
man dragen; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 19 mrt 
vera zienema, oosterstraat 44;
'another year' (2010) van mike leigh; 
poëtisch portret van een gelukkig ge-
trouwd engels stel, hun vrienden en fa-
milie, allen met hun eigen sores, dro-
men, gebreken en verlangens; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
wo 20 mrt 
dot, vrydemalaan 2;
'a star is born' (2018) van bradley coo-
per; muzikaal en romantisch drama 
over een in verval geraakte country-
ster (bradley cooper) die het muzikale 
talent ally (lady gaga) ontdekt; 20.00-
22.15 uur; € 5,-; ook op 3 apr (uitver-
kocht).
za 23 mrt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'continuer' (2018) van joachim lafosse; 
drama over een gescheiden moeder 
die machteloos toekijkt hoe haar tiener-
zoon de ene verkeerde beslissing na 
de andere neemt; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook op 
25 mrt.
zo 24 mrt 
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'black swan' (2010) 
van darren aronofsky; psychologische 
thriller rond een balletgezelschap in 
new york; met natalie portman, vincent 
cassel en mila kunis; 11.10-13.00 uur; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'the red turtle' (2016) 
van michael dudok de wit; magisch-re-
alistische animatiefilm over een schip-
breukeling die moet zien te overleven 
op een tropisch eiland; 11.30-12.50 u; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'call me by your name' 
(2017) van luca guadagnino; romanti-
sche film over een 17-jarige jongen die 
op vakantie in italië een oudere man 
ontmoet; 13.15-15.30 uur; € 10,50 (jon-
geren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'jagten' (2012) van tho-
mas vinterberg; als een kleuterleider 
beticht wordt van seksueel misbruik, 
keert het hele dorp zich tegen hem; 
13.30-15.25 uur; € 10,50 (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'moonlight' (2016) van 
barry jenkins; drama over een jonge 
afro-amerikaanse man die worstelt met 
zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele 
geaardheid en plaats in de wereld; 
15.45-17.35 uur; € 10,50 (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'borgman' (2013) van 
alex van warmerdam; de komst van de 
mysterieuze borgman in een villawijk 
luidt het begin in van een reeks veront-
rustende gebeurtenissen; 16.00-17.50 
uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kin-
deren tot 16 jaar € 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'the grand budapest 
hotel' (2014) van wes anderson; fraai 
vormgegeven komedie over de avontu-
ren van hotelconciërge gustave en zijn 
jonge vriend, piccolo zero moustafa; 
met ralph fiennes; 18.45-20.25 uur; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'spring breakers' 
(2012) van harmony korine; vier sexy 
studentes overvallen een fastfoodres-
taurant om hun wilde vakantieplannen 
te financieren; 19.00-20.35 u; € 10,50 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'la grande bellezza' 
(2013) van paolo sorrentino; wervelen-
de zoektocht naar de zin en schoon-
heid van het leven; 20.50-23.10 uur; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 

€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
cineville top 10: 'inception' (2010) van 
christopher nolan; sf-thriller met leonar-
do dicaprio als meesterdief, gespeciali-
seerd in het 'stelen' van waardevolle 
geheimen in de droomstaat van een 
mens; 21.05-23.35 uur; € 10,50 (jonge-
ren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / stad-
jerspas € 8,- / kinderen tot 16 jr € 7,50).
ma 25 mrt 
grand theatre, grote markt 35;
cinema kinski: 'el topo' (1970) van ale-
jandro jodorowsky; surrealistische en 
bloederige acid-western, waarin jo-
dorowsky zelf de hoofdrol speelt; met 
inleiding; aanv 20.00 uur; € 8,50 / pas-
se-partout 25 + 26 + 27 mrt € 20,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'continuer' (2018) van joachim lafosse; 
drama over een gescheiden moeder 
die machteloos toekijkt hoe haar tiener-
zoon de ene verkeerde beslissing na 
de andere neemt; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 26 mrt 
groninger forum, hereplein 73;
'sauvage' (2019) van camille vidal-na-
quet; onverhuld portret van de 22-jarige 
jongens-prostitué leo, die onbewust op 
zoek is naar vriendschap en liefde; 
19.30-21.10 uur; € 10,50 (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50).
grand theatre, grote markt 35;
cinema kinski: 'the substance: albert 
hofmann's lsd' (2011) van martin witz; 
documentaire over de ontstaansge-
schiedenis van lsd en ontdekker albert 
hofmann; met inleiding door gezond-
heidszorgpsycholoog jan mars; aanv 
20.00 uur; € 8,50 / passe-partout 25 + 
26 + 27 mrt € 20,-.
vera zienema, oosterstraat 44;
'rebels of the neon god' (1992) van tsai 
ming-liang; nihilistisch drama over de 
veelal apatische jongeren in de taiwa-
nese consumptiemaatschappij; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
wo 27 mrt 
groninger forum, hereplein 73;
'nu verandert er langzaam iets' (2018) 
van menna laura meijer; documentaire 
over de hedendaagse coaching- en 
trainingscultuur; 19.30-21.20 u; € 10,50 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50).
grand theatre, grote markt 35;
cinema kinski: 'brain damage' (1988, 
vhs) van frank henenlotter; horrorko-
medie over een man die verslaafd 
raakt aan hallucinerende stoffen; aanv 
20.00 uur; € 8,50 / passe-partout 25 + 
26 + 27 mrt € 20,-.
do 28 mrt 
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'volver' (2006) van pedro almodóvar; 
meeslepend verhaal over drie genera-
ties vrouwen uit madrid die de oosten-
wind, vuur, waanzin en zelfs de dood 
overleven dankzij hun goedheid, leu-
gens en grenzeloze levendigheid; met 
penélope cruz; aanv 20.00 uur; € 0,50 
incl. koffie/thee; reserveren niet moge-
lijk.
usva, munnekeholm 10;
flicks international student short film 
festival; 20.30-23.30 uur; € 4,- (studen-
ten € 4,-); ook op 29 en 30 mrt.
vr 29 mrt 
usva, munnekeholm 10;
flicks international student short film 
festival; 20.30-23.30 uur; € 4,- (studen-
ten € 4,-); ook op 30 mrt.
za 30 mrt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'hard paint' (2018) van filipe matzemba-
cher en marcio reolon; bescheiden en 
liefdevol portret dat laat zien hoe moei-
lijk homoseksualiteit in brazilië nog 
steeds ligt; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-

jerspas/studenten € 5,-); ook op 1 apr.
usva, munnekeholm 10;
flicks international student short film 
festival; 20.30-23.30 uur; € 4,- (studen-
ten € 4,-).
zo 31 mrt 
groninger forum, hereplein 73;
'maurice' (1987) van james ivory; twee 
engelse studenten worden verliefd op 
elkaar in cambridge; met hugh grant, 
james wilby en rupert graves; 13.30-
16.05 uur; € 10,50 (jongeren tot 25 
jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
groningse nieuwe: 'draw your gun' (vui-
ge western) van wouter jansen en 'de 
muze' (poëtisch kunstenaarsportret) 
van tom tieman; na afloop: q&a met de 
filmmakers; aanv 16.00 uur; € 2,50.
ma 1 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'hard paint' (2018) van filipe matzemba-
cher en marcio reolon; bescheiden en 
liefdevol portret dat laat zien hoe moei-
lijk homoseksualiteit in brazilië nog 
steeds ligt; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-).
wo 3 apr 
groninger forum, hereplein 73;
'drømmeland' (2019) van joost van der 
wiel; documentaire over de 60-jarige 
nils die zich terugtrekt in de ruige noor-
se bergen waar hij geconfronteerd 
wordt met een onbeheersbare behoef-
te aan menselijk contact; 19.30-20.50 
uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kin-
deren tot 16 jaar € 7,50).
dot, vrydemalaan 2;
'a star is born' (2018) van bradley coo-
per; muzikaal en romantisch drama 
over een in verval geraakte country-
ster (bradley cooper) die het muzikale 
talent ally (lady gaga) ontdekt; 20.00-
22.15 uur; uitverkocht.

verwacht
za 6 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
onder voorbehoud: 'thunder road' 
(2018) van en met jim cummings; ko-
misch drama; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook op 8 
apr.
ma 8 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
onder voorbehoud: 'thunder road' 
(2018) van en met jim cummings; ko-
misch drama; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 9 apr 
groninger forum, hereplein 73;
cinemadiner: 'call me by your name' 
(2017) van luca guadagnino; romanti-
sche film over een 17-jarige jongen die 
op vakantie in italië een oudere man 
ontmoet; 18.30-20.40 uur; € 37,50 incl. 
driegangendiner.
groninger forum, hereplein 73;
ciné-club: 'c'est l'amour' (2018) van 
claire burger; intiem familiedrama over 
vader mario en zijn twee puberdoch-
ters; 19.30-21.20 uur; € 10,50 (jonge-
ren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / stad-
jerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); ism institut français.
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'acusada' (2018) 
van gonzalo tobal; misdaaddrama over 
de mooie, jonge dolores die als enige 
verdacht wordt van de moord op haar 
beste vriendin; spaans gesproken, en-
gels ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 6,- 
(cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).

amusement
do 14 mrt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert met 
honderden kaarsjes; 20.00-22.30 uur; 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en 
kees de vries; aanv 20.30 uur; gratis.
vr 15 mrt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
grof volkoren brengt 'mooi weer'; show 
met muziek, theater en dans; aanv 
20.30 uur; € 13,50; ook op 16 mrt.
usva, munnekeholm 10;
stranger things have happened; en-
gelstalige comedy show; 21.00-23.00 
uur; € 7,- (studenten € 6,-).
za 16 mrt 
groninger archieven, cascadeplein 4;
dag van de grunneger toal met oa live 
muziek, lezingen, voordrachten van 
dichters en schrijvers, exposities, pre-
sentaties van streektaalorganisaties en 
workshops; 11.00-16.00 uur; gratis.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vocaal ensemble sirius bezingt alle as-
pecten van het leven; van klassiek tot 
pop; aanv 20.15 uur; toegang: vrijwilli-
ge bijdrage aan de deur.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
grof volkoren brengt 'mooi weer'; show 
met muziek, theater en dans; aanv 
20.30 uur; € 13,50.
usva, munnekeholm 10;
groninger studenten cabaret festival fi-
nalistentour met henk overdijk, melise 
yazgili en tijmen dokter; 20.30-22.00 u; 
€ 9,- (studenten € 7,-).
ma 18 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
arjen lubach brengt 'live'; cabaret/
stand-up comedy; 20.15-21.55 uur; uit-
verkocht; ook op 4 apr (uitverkocht) en 
6 apr.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
do 21 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: jazz orchestra of the con-
certgebouw en fuse (huisensemble van 
tv-programma podium witteman); jazz/
pop/klassiek; aanv 20.15 uur; € 27,25 
(jongeren tot 30 jaar € 12,86).
vr 22 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: lucky fonz 3 (singer-song-
writer), muziek en verhalen; voorpro-
gramma: abel de kam; aanv 20.00 uur; 
€ 15,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: frank boeijen, nederlandsta-
lige pop/luisterliedjes; aanv 20.30 uur; 
€ 21,60.
za 23 mrt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
isa hoes en medina schuurman bren-
gen 'te lijf!'; theatershow over de positie 
van de ouder wordende vrouw in de 
huidige maatschappij; aanv 20.00 uur; 
€ 27,25 incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; kaartje geeft ook toe-
gang tot de ladies day & night (beurs 
met afterparty, 13.30-22.30 uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jeroen van merwijk brengt 
'lucky'; cabaret/muziek met veel ironie; 
aanv 20.15 uur; € 18,51.
theaterschip podium verwondering, 
sluiskade;
jan kuiper (gitaar/percussie) brengt 'het 
geluk van groningen' deel 1; muziek en 
verhalen; aanv 20.30 uur; € 15,-.
grand theatre, grote markt 35;
club bavarois; live radioshow met oa 
frank stevens (hiphopplatform homeba-
se), kunstenaar onkruyd (harm tuyn), 
partiboi (live '80's powerpop), dj anja 
de boer, boekenrubriek en radiocar-
toon; 21.30-24.00 uur; € 3,-.

zo 24 mrt 
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
gemengd koor bladgoud brengt een 
lenteconcert met muziek van oa bløf, 
rag 'n' bone man, judy blank en katzen-
jammer; aanv 15.00 uur; € 10,- (kinde-
ren tot 13 jaar € 5,- / kinderen tot 5 jaar 
gratis) / voorverkoop € 8,- (kinderen tot 
13 jaar € 4,-) via www.koorbladgoud.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: lex jasper (piano) & noord-
pool orkest olv reinout douma + gasten 
(oa greetje kauffeld, marjorie barnes, 
elaine delmar, miranda van kralingen 
en edwin rutten); jazz/lichte muziek; lex 
jasper wordt op deze dag 70 jaar; aanv 

15.00 uur; € 25,71.
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: talkshow 'onder de vul-
kaan'; roos custers en coen peppelen-
bos ontvangen schrijfsters saskia gold-
schmidt (aardbevingsroman 'schok-
land') en annet mooij (biografie 'de 
eeuw van gisèle'), kunstenares marte 
röling en vrouwenkoor female voices; 
thema: was will das weib; aanv 15.00 
uur; € 8,50 (cjp/collegekaart € 6,50).
martinikerk, martinikerkhof 3;
'jazzvesper'; experimentele vesper 
(avonddienst) mmv conservatoriumstu-
denten; aanv 17.00 uur (muziek vanaf 
16.40 uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: finalistentournee van het 
cameretten festival 2018; met chris ver-
laan, waterkonijnen en hassan el ra-
haui; aanv 20.15 uur; € 15,-.
ma 25 mrt 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 26 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
fresku brengt 'voordat het te laat is'; 
onemanshow met rap, verhalen en 
sketches; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 20,05 / 2de rang € 18,51 / 3de rang 
€ 16,45 / 4de rang € 14,40 / 5de rang 
€ 10,28.
wo 27 mrt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
grootkoor groningen olv etty van der 
mei en nan van groeningen geeft een 
voorjaarsconcert met bekende en on-
bekende koorwerken en musicalliede-
ren; solist: jan vayne (piano); aanv 
20.00 uur; kaartverkoop bij vvv en mar-
tinikerk; reserveren via zing@.groot-
koor.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
harrie jekkers & klein orkest met 'later 
is al lang begonnen'; nederpop en ver-
halen; 20.15-22.35 uur; uitverkocht.
usva, munnekeholm 10;
daniëlle schel brengt 'patroon'; cabaret; 
winnares publieksprijs amsterdams 
kleinkunst festival 2017; aanv 20.30 u; 
€ 12,34 (cjp/studenten tot 30 jr € 9,26); 
kaartverkoop via de oosterpoort.
do 28 mrt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
de cirkel: 'naked lunch'; rense sinkgra-
ven spreekt met zangeres anne-lie 
persson; 12.15-13.15 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
patrick laureij brengt 'nederlands hoop'; 
cabaret/stand-up comedy; aanv 20.15 
uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: led zeppelin masters & the 
black dog orchestra; led zeppelin tribu-
te show; aanv 20.30 uur; € 46,79.
vr 29 mrt 
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
zanger erik van klinken ('waar is leo?'); 
aanv 23.00 uur; gratis.
za 30 mrt 
helperkerk, coendersweg 58;
smartlappenkoor eelsk en koor 
zingen&zo brengen een vrolijk en af-
wisselend programma; mmv pianisten 
rop haverkort en jorick feenstra; 20.00-
22.00 uur; € 8,-; reserveren kan bij 
koorleden en via reserveren@zinge-
nenzo.nl; parkeerruimte bij de kerk is 
beperkt.
martiniplaza, l springerlaan 2;
3js & band brengen 'heroes of music'; 
muziek en verhalen van hun eigen hel-
den; aanv 20.00 uur; € 32,39 incl. ser-

vicekosten.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
schuifdeurenavond van homomannen-
koor zangzaad; bonte avond met lied-
jes door afzonderlijke leden van het 
koor; thema: 'de gordel van smaragd'; 
aanv 20.15 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: ronald snijders brengt 
'groot succes 2'; cabaret; aanv 20.15 u; 
€ 18,51.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest, club guy & roni en 150 leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs brengen 
'move it!'; dansconcert; aanv 20.15 uur; 
€ 12,50 (jongeren tot 30 jaar € 7,50).
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
nacht van de waanzin; 21.00-24.00 uur.
zo 31 mrt 
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
gein cultuur groningen (6de editie); 
middag in het teken van de joodse cul-
tuur; met muziek, film en lezingen; 
12.00-18.00 uur; € 13,- (op vertoon van 
boekenweekgeschenk € 10,-).
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: comedy night live met roel 
c verburg en ruud smulders; stand-up 
comedy; aanv 20.30 uur; € 12,50 (stu-
denten € 10,-) / voorverkoop € 12,50.
do 4 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; engelstalige 
rockopera van tim rice en andrew lloyd 
webber; met ted neeley als jezus; aanv 
20.00 uur; topseats € 83,30 / 1ste rang 
€ 68,90 / 2de rang € 58,62 / 3de rang 
€ 52,45 incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; ook op 5 apr (20.00 
uur), 6 apr (14.00 en 20.00 uur) en 7 
apr (14.00 uur).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
arjen lubach brengt 'live'; cabaret/
stand-up comedy; 20.15-21.55 uur; uit-
verkocht; ook op 6 apr.
vr 5 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; engelstalige 
rockopera van tim rice en andrew lloyd 
webber; met ted neeley als jezus; aanv 
20.00 uur; topseats € 83,30 / 1ste rang 
€ 68,90 / 2de rang € 58,62 / 3de rang 
€ 52,45 incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; ook op 6 apr (14.00 
en 20.00 uur) en 7 apr (14.00 uur).
groninger forum, hereplein 73;
groningse nacht van de filosofie; met 
oa journaliste/schrijfster fidan ekiz, filo-
soof paul cliteur, schrijfster jannah 
loontjens, cartoonist gummbah, film-
maker leonard bedaux, denker des va-
derlands rené ten bos en filosofe/
schrijfster désanne van brederode; 
20.00-01.00 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: kamagurka brengt 'de 
grenzen van de ernst'; absurdistische 
verhalen en ontregelende humor; aanv 
20.15 uur; € 15,43.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
thomas acda brengt 'motel'; verhalen 
en liedjes; mmv david middelhoff (gi-
taar); aanv 20.15 u; 1ste rang € 21,60 / 
2de rang € 19,54 / 3de rang uitverkocht 
/ 4de rang € 15,43 / 5de rang € 10,80.
café jan westerhoff, rijksweg 4;
zangduo johan & judith, golden oldies; 
aanv 21.30 uur.

verwacht
za 6 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; engelstalige 
rockopera van tim rice en andrew lloyd 
webber; met ted neeley als jezus; aanv 
14.00 en 20.00 uur; topseats € 83,30 / 
1ste rang € 68,90 / 2de rang € 58,62 / 
3de rang € 52,45 incl. servicekosten, 
garderobe en pauzedrankje; ook op 7 
apr (14.00 uur).
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pop
do 14 mrt 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
punkrock night met trophy jump (kroa-
tië), final impact (duitsland), lowpoint 
(groningen), zuna (zwolle) en djrwin; 
aanv 20.00 uur; € 5,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: popgroningen talent award 
stadsronde #2 met de winnaars van de 
provincierondes (moon almighty, 
cashmyra, van marban en hollow men); 
aanv 20.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
steve gunn, licht psychedelische alter-
natieve countryrock uit amerika; voor-
programma: papercuts, indiepop uit 
amerika; aanv 21.00 uur; € 13,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 15 mrt 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met geluidsperformance 
door renée van trier en muziek van ge-
rard herman; podium voor experimen-
tele kunst; aanv 19.30 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: 'soul live'; dansfeest met jimi 
bellmartin, david dam, ivan peroti, the 
soulmates en dj fullscale; 21.00-02.00 
uur; € 16,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
hans hannemann (americana), we 
ghosts (akoestische pop/blues/jazz/
soul/folk) en djrwin; aanv 21.00 u; € 5,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session olv tollak olle-
stad; blues/pop; 21.00-00.30 uur; € 3,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met hiske oosterwijk band 
(pop, 23.00-23.30 uur) en jamsessie 
(latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); gratis.
za 16 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
st patricks day party met live muziek 
(robert pfeiffer, iers/pop, 21.00 uur), ier-
se snacks en drankjes, verkleedlol en 6 
nations rugby (bovenlounge); aanv 
15.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
vieux, swingende soul; 19.00-22.30 u; 
gratis.
em2, suikerlaan 6;
'what's buzzin'' met georgina peach & 
the savoys (rhythm & blues/zwoele 
soul/rock & roll), c c jerome (blues/'50's 
rock & roll), the black ravens (rockabil-
ly) en dj friso vinyl (oude soul/jazz/funk/
rock & roll); 21.30-03.00 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 10,- (+ servicekosten) 
via yourticketprovider.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
loeks; partyband met blues-, disco-, 
soul- en funkcovers; aanv 21.30 uur; 
gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
willie heath neal, country uit atlanta; 
aanv 21.30 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: cut_, synthpop/beats; aanv 
21.30 uur; € 11,- / voorverkoop € 11,-.
vera, oosterstraat 44;
fews, postpunk/noisepop uit amerika/
zweden; aanv 21.30 uur; € 11,-.
orkz-bar, emmastraat 15;
faintest idea, 10 to go en dj roundbeat 
hifi; ska/punk/reggae/funk; 22.00-04.00 
uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
elton & friends, soul/funk/pop; 23.00-
02.00 uur; gratis.

vera, oosterstraat 44;
kelderbar: springveer, krautrock uit gro-
ningen; aanv 23.00 uur; € 2,- (met 
vera-clubkaart gratis).
zo 17 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
st patricks day party met live muziek 
van the freelancers (17.00 uur) en ro-
bert pfeiffer (20.00 uur), ierse dans, 
snacks en drankjes en verkleedlol; 
aanv 14.00 uur.
plato, oude ebbingestraat 41-43;
future old people are wizards, adult 
oriented rock uit gent; 14.00-14.45 uur; 
gratis.
coendersborg, coendershaag 1;
podium zuid: bluesdaddies (akoesti-
sche blues); 15.00-17.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
jan van bijnen & joost verbraak, ameri-
cana; 15.00-19.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
confuzion, funk; aanv 16.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': mojo overdrive, stevige 
rock van de jaren '70 tot nu; 17.00-
20.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
blue ruin, punkrock uit nieuw-zeeland; 
voorprogramma: abalone, desertrock 
uit groningen; tussendoor: djrwin; aanv 
20.00 uur; € 6,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: joe jackson, pop/rock uit en-
geland; aanv 20.30 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 3js, pop/rock/folk; aanv 
20.30 u; € 18,50 / voorverkoop € 18,50.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
james bar bowen (gitaar/zang) en j r 
bathoorn (accordeon/zang); geënga-
geerde liedjes en traditioneel europese 
muziek; aanv 20.30 uur; gratis; donatie 
voor de muzikanten gewenst (advies 
3-7 euro).
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 18 mrt 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
pokerface, thrash/death metal uit ham-
burg; voorprogramma: spooken; tus-
sendoor: djrwin; aanv 20.00 uur; € 6,- / 
voorverkoop € 5,-.
bambara, roeierspad 1;
hak attak (hardcore uit slovenië) en 
morbid mosh attack (metal/hardcore uit 
duitsland); aanv 20.00 uur.
di 19 mrt 
simplon, boterdiep 69;
'homebase' presenteert gza (hiphop uit 
new york); aanv 21.00 uur; uitverkocht.
wo 20 mrt 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 21 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: jazz orchestra of the con-
certgebouw en fuse (huisensemble van 
tv-programma podium witteman); jazz/
pop/klassiek; aanv 20.15 uur; € 27,25 
(jongeren tot 30 jaar € 12,86).
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the assassenachs, schots/iers/pop; 
21.00-23.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
alto kwartet, jazz/rhythm & blues; hans 
bosch (altsax/klarinet/arrangementen), 
hugo beukema (tenorsax), janine ter 
steege (altsax) en julia flenter (bariton-
sax/zang); 21.30-23.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met seewolf en 
kayleigh beard; indierock/pop; aanv 
21.30 uur; € 3,- / voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
david nance group, alternatieve rock uit 
amerika; aanv 22.00 uur; € 9,-.
vr 22 mrt 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met oa oliver oat (experi-
mentele pop); podium voor experimen-
tele kunst; aanv 19.30 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: lucky fonz 3 (singer-song-
writer), muziek en verhalen; voorpro-
gramma: abel de kam; aanv 20.00 uur; 
€ 15,-.

oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: frank boeijen, nederlandsta-
lige pop/luisterliedjes; aanv 20.30 uur; 
€ 21,60.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: steen, ezg en steff; hiphop 
trap; aanv 20.45 uur; uitverkocht.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session olv tollak olle-
stad; blues/pop; 21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jan terlouw junior & the nightclub + dan-
seres en gastmuzikanten; jazz/pop/
elektronica; aanv 21.00 uur; € 10,-; 
vooraf: diner in jaren '20-stijl met the 
masked men orchestra in cantina mexi-
cana (18.30 uur, € 45,-); na afloop: 
electroswing party.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: evil empire orchestra, psy-
chedelica/dirty soul uit belgië; aanv 
21.00 u; € 12,50 / voorverkoop € 12,50.
vera, oosterstraat 44;
screaming females (indierock uit new 
jersey) en feels (garagerock uit los an-
geles); aanv 21.00 uur; € 9,- (met vera 
clubkaart gratis).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
luisterconcert in de achterzaal: ann fa-
verey en vijf gastmuzikanten; meer-
stemmige melodieuze popmuziek; 
aanv 21.30 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
em2, suikerlaan 6;
tribute to radiohead met arthur adam 
ten cate (zang/gitaar), bauke bakker 
(drums/zang), vedran mircetic (gitaar), 
gerben bielderman (bas) en matthijs 
stronks (toetsen); 22.00-02.00 uur; 
€ 12,50 / voorverkoop € 10,99 via your-
ticketprovider.
za 23 mrt 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 19.30-22.30 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: son mieux, pop/elektronica 
uit den haag; aanv 20.00 uur; € 14,39; 
alleen staplaatsen.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: snelle, hiphop; support: 
shock elias; aanv 20.30 u; uitverkocht.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
till sunrise themafeest 'hollywood' met 
till sunrise (funk/moderne top 40, 
21.00-23.30 uur) en dj; 21.00-02.00 u; 
gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
blueztrail, blues; aanv 21.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the blues cowboys; pop/country met lex 
koopman (gitaar/zang), lou leeuw (bas/
zang)en marcel wolthof (drums); aanv 
21.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
first breath after coma, poëtische folk-
rock uit portugal; aanv 21.30 uur; € 5,-.
em2, suikerlaan 6;
gimme shelter; rolling stones tribute; 
22.30-02.00 uur; € 12,50 / voorverkoop 
€ 10,99 via yourticketprovider.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
the sugar swag; eigen werk en covers 
met jasper steendam (gitaar), eric bos-
ma (gitaar), christa reudink (zang) en 
martijn keitz (toetsen); 23.00-01.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: goodnight moonlight, dream-
pop uit rotterdam; aanv 23.00 uur; € 2,- 
(met vera-clubkaart gratis).
zo 24 mrt 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the woods, blues/rock/roots; 15.00-
19.00 uur; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
r e s p e c t, aretha franklin tribute; soul; 
aanv 15.30 uur; € 8,- (studenten € 5,-).
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' met cornbread kitchen 
(soul/blues/funk) en reckless jones 
(blues/soul/hiphop); 16.00-19.00 uur; 
€ 5,- incl. 1 consumptie.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
joost dijkema (fingerpicking gitaar); 
aanv 20.30 uur; gratis; donatie voor de 
muzikanten gewenst (advies 3-7 euro).
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
di 26 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
fresku brengt 'voordat het te laat is'; 
onemanshow met rap, verhalen en 
sketches; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 20,05 / 2de rang € 18,51 / 3de rang 
€ 16,45 / 4de rang € 14,40 / 5de rang 
€ 10,28.
wo 27 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
harrie jekkers & klein orkest met 'later 
is al lang begonnen'; nederpop en ver-
halen; 20.15-22.35 uur; uitverkocht.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
sugar candy mountain, psychedelische 
surfpop uit amerika; aanv 21.45 uur; 
€ 8,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 28 mrt 
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
'music sessions' met whatever's left 
(ierse folk/rock); 20.00-21.45 u; gratis.

oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: led zeppelin masters & the 
black dog orchestra; led zeppelin tribu-
te show; aanv 20.30 uur; € 46,79.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the toasters, ska uit new york; voorpro-
gramma: shakedown 8, ska/gypsy/reg-
gae/punk/blues; tussendoor: dj steely; 
aanv 21.00 uur; € 10,- / voorverkoop 
€ 9,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met kill your 
boyfriend en zeisz]]; cold wave/noise; 
aanv 21.30 u; € 3,- / voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
vök, dromerige electropop uit ijsland; 
aanv 22.00 uur; € 12,-.
vr 29 mrt 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met radko (coldwave/shoe-
gaze), leroy se meurt (ebm/electro) en 
zwart water; podium voor experimente-
le kunst; aanv 19.30 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: toontje lager, '80's neder-
pop; met zanger erik mesie als (enige) 
lid van de originele bezetting; aanv 
20.00 uur; € 18,50.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the spunyboys, rockabilly uit frankrijk; 
voorprogramma: dolltones; tussen-
door: dj hyst erica; aanv 21.00 uur; 
€ 10,- / voorverkoop € 8,-.
simplon, boterdiep 69;
kenny b, nederlandstalige pop/r&b; 
voorprogramma: freez; aanv 21.00 uur; 
€ 18,- / voorverkoop € 18,-.
vera, oosterstraat 44;
de raggende manne (30 jaar), neder-
landstalige punkpop; voorprogramma: 
nancy kleurenblind & de zingende roa-
die, spacepop uit rotterdam; aanv 
21.00 uur; € 16,-.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
jam(blues)sessie met chippin' blues als 
basisband; aanv 21.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met de red band (disco/pop/
soul, 23.00-23.30 uur) en jamsessie 
(latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); gratis.
za 30 mrt 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
live muziek; 19.30-22.30 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
3js & band brengen 'heroes of music'; 
muziek en verhalen van hun eigen hel-
den; aanv 20.00 uur; € 32,39 incl. ser-
vicekosten.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: presentatie platenlabel bur-
ning fik met gotu jim, suilju en baby 
boys; hiphop/trap; aanv 20.30 uur; 
€ 10,- / voorverkoop € 10,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
plainwoods; blues/soul/americana met 
theo houtkoop, jacob veenstra en rein-
out van der veen; aanv 21.30 u; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/
r&b met jordy en larissa; 23.00-01.00 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: robin kester, dromerige folk-
pop; aanv 23.00 uur; € 2,- (met vera-
clubkaart gratis).
café de zolder, papengang 3a;
the vibez hiphop-jamsessie / open mic 
met oa primetech, lokoo beatz en vinyl 
destination; 24.00-03.00 uur; gratis.
zo 31 mrt 
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': found-it!, blues/soul/rock & 
roll uit groningen; 17.00-19.00 u; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 1 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: bear's den, melancholische 
pop/rock uit engeland; aanv 20.00 uur; 
€ 32,08.
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 20.00-
23.00 uur; gratis.
di 2 apr 
vera, oosterstraat 44;
mike krol, garagepunk uit amerika; 
voorprogramma: the desmonds (gara-
gerock uit groningen); aanv 21.00 uur; 
€ 10,-.
wo 3 apr 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 4 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: beirut, folk/pop/indirock/we-
reldmuziek uit amerika; voorprogram-
ma: helado negro; aanv 20.00 uur; 
€ 32,39.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
temple fang ('70's spacerock uit am-
sterdam) en ruv (hardrock); aanv 20.00 

uur; € 6,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
wanton, nederlandstalige pop uit gro-
ningen; albumpresentatie; aanv 20.30 
uur; € 11,03 incl. servicekosten.
vera, oosterstraat 44;
kei x usva bandcontest 2019 met grant 
lady, wicks & wax, vera's charm en the 
lay; pop/rock; aanv 20.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met la vache; roots/
impro met harry van lier (zang/gitaar), 
winfred buma (gitaar) en marloes nieu-
wenhuis (zang); 21.30-23.30 uur; € 5,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 5 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
laura gibson, poëtische pop uit ameri-
ka; aanv 20.30 uur; € 15,42; kaartver-
koop via de oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: will knox, singer-songwriter 
uit engeland; aanv 20.30 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 10,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
mantis, the rg's en monkey juice; 3x 
rock/grunge/punk uit belgië; aanv 
21.00 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
the queers, punkrock uit amerika; voor-
programma: the jerry hormone ego trip; 
aanv 21.00 uur; € 11,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.

verwacht
za 6 apr 
simplon, boterdiep 69;
'grunn't' met hate (deathmetal uit po-
len), glorior belli (black metal uit frank-
rijk), nazghor (black metal uit zweden), 
bütcher (speed/black/thrash metal uit 
belgië), fumes of decay (brutal death-
metal uit nederland), marthyrium 
(black/deathmetal uit spanje), anar-
chos (oldschool deathmetal uit neder-
land), insurrection (melodic thrash/
death metal uit nederland) en doods-
wens (oldschool black metal uit neder-
land); aanv 15.30 uur; € 22,50 / voor-
verkoop € 18,-.
oosterstraat en omgeving;
clash xxl festival met live muziek, dj's, 
performances, installaties en audiovi-
suele kunst; hoofdlocaties: vera (oos-
terstraat 44), grand theatre (grote 
markt 35) en nachtclub oost (ooster-
straat 13a); 19.30-07.00 uur; voorver-
koop € 24,49 via www.clashclashclash.
nl / passe-partout 6 + 7 apr € 27,49; zo 
7 apr: contextdag met discussies en 
speeches (12.00 uur, € 10,-).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 21.30 u; 
gratis.
em2, suikerlaan 6;
'de republiek - new wave edition' met 
joy division undercover (joy division tri-
bute band, 21.30-23.00 uur) en resi-
dent dj's; 21.30-03.00 uur; € 12,50 
(voorverkoop € 10,- via yourticketprovi-
der) / na 23.00 uur € 5,-.
orkz-bar, emmastraat 15;
neuk!, baas en devoid; hardcore punk; 
aanv 22.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
rockin' 4, rock & roll/blues; 23.00-01.00 
uur; gratis.
zo 7 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: yogadocent/gitarist jan kui-
per presenteert 'yoga in concert xl'; 
yoga met live gitaarmuziek; mmv yvon-
ne de hoop (yoga/percussie/singing 
bowls), digmon roovers (gitaar) en jon-
ge noordelijke gitaartalenten en singer-
songwriters; 11.00-12.30 uur; € 19,50.
buckshot café, zuiderdiep 58;
zo nu en…?, pop/soul/funk; aanv 16.30 
uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; de deelnemende singer-
songwriters spelen elk twee eigen 
nummers, waarvan tenminste één 
nieuw is; met oa c t heida, annemarie-
ke coenders, lex koopman, george wel-
ling, josé cutileiro, robin ijzerman, jef-
frey baker, jeroen de jong, abel de kam 
en speciale gast: cynn; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ma 8 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: metropole orkest + donny 
mccaslin (tenorsax) + jason lindner 
(toetsen/zang) + ryan dahle (gitaar); 
jazz/alt-rock/elektronica; aanv 20.30 u; 
€ 28,-.
di 9 apr 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
rotten foxes, punkrock uit engeland; 
voorprogramma: crate (assen); aanv 
21.00 uur; € 5,-.

theater
vr 15 mrt 
henri dunantlaan 2;
jonge sla speelt 'het bezoek van de 
oude dame' van friedrich dürrenmatt; 
tragikomedie over de bewoners van 
een failliet verklaard stadje; aanv 20.30 
uur; € 15,- (jongeren tot 19 jaar € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeslatheater.
nl; ook op 16, 17, 22, 23 en 24 mrt.
za 16 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
compania hiato (brazilië) brengt 'odis-
seia', naar het bekende verhaal over 
odysseus; rockende roadtrip door het 
landschap van moderne vrouwen in re-
latie tot de al of niet van zijn voetstuk 
gevallen held; portugees gesproken, 
met engelse boventitels; 18.30-23.00 
uur (vierenhalf uur); € 30,23 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 12,85); toneel-op-
toneel.
grand theatre, grote markt 35;
'moving futures'; tweedaags reizend 
festival met igor vrebac ('heroes', voor-
stelling over verwachtingspatronen 
rondom vrouwelijkheid) en jesus de 
vega & chai blaq ('choreopop', choreo-
grafie waarin lichaam en stem onaf-
scheidelijk worden); aanv 20.00 uur; 
€ 18,- (cjp/collegekaart € 13,-); 's mid-
dags: paneldiscussie over kunst en we-
tenschap (17.00 uur, toegankelijk met 
toegangskaart avondprogramma); 's 
avonds na afloop: feest; zie ook 17 mrt.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
theatersportwedstrijd met ulteam (gro-
ningen) en pro deo (enschede); impro-
visatietheater; 20.00-21.15 uur; € 7,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: nasrdin dchar brengt 'ja'; 
solovoorstelling over het huwelijk, de 
bruiloft en de bijhorende problemen; 
aanv 20.15 uur; € 23,14 (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 10,29).
henri dunantlaan 2;
jonge sla speelt 'het bezoek van de 
oude dame' van friedrich dürrenmatt; 
tragikomedie over de bewoners van 
een failliet verklaard stadje; aanv 20.30 
uur; € 15,- (jongeren tot 19 jaar € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeslatheater.
nl; ook op 17, 22, 23 en 24 mrt.
zo 17 mrt 
grand theatre, grote markt 35;
'moving futures'; tweedaags reizend 
festival met ingrid berger myhre & las-
se passage ('panflutes and paper-
works', muziek en dans), piet van dyc-
ke & annemijn rijk ('lullaby', dynamisch 
en acrobatisch duet) en neon ('körper', 
voorstelling over de onbewuste manier 
waarop de meesten van ons hun leven 
leiden); aanv 20.00 uur; € 18,- (cjp/col-
legekaart € 13,-); 's middags: paneldis-
cussie over kunst en wetenschap 
(17.00 uur, toegankelijk met toegangs-
kaart avondprogramma).
henri dunantlaan 2;
jonge sla speelt 'het bezoek van de 
oude dame' van friedrich dürrenmatt; 
tragikomedie over de bewoners van 
een failliet verklaard stadje; aanv 20.30 
uur; € 15,- (jongeren tot 19 jaar € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeslatheater.
nl; ook op 22, 23 en 24 mrt.
di 19 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
internationaal theater amsterdam 
speelt 'scènes uit een huwelijk'; huwe-
lijksdrama naar de bekende film van in-
gmar bergman; vertaling: karst woud-
stra, regie: ivo van hove; 19.30-23.10 
uur; € 26,74; het publiek beweegt zich 
tijdens de voorstelling door het decor; 
ook op 20 mrt.
usva, munnekeholm 10;
usva en het groninger studenten toneel 
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zo 24 mrt 
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: talkshow 'onder de vul-
kaan'; roos custers en coen peppelen-
bos ontvangen schrijfsters saskia gold-
schmidt (aardbevingsroman 'schok-
land') en annet mooij (biografie 'de 
eeuw van gisèle'), kunstenares marte 
röling en vrouwenkoor female voices; 
thema: was will das weib; aanv 15.00 
uur; € 8,50 (cjp/collegekaart € 6,50).
groninger forum, hereplein 73;
boekenweek 2019: hanneke groente-
man in gesprek met de jonge schrijf-
sters alma mathijsen, marieke lucas rij-
neveld en bregje hofstede; 16.00-17.00 
uur; € 5,-.
ma 25 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
via katlehong dance company (zuid-
afrika) brengt 'via kanana' van gregory 
maqoma; dansspektakel met pantsula, 
gumboot dance, tap en step; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 29,82 / 2de rang 
€ 24,17 (cjp/studenten tot 30 jr € 12,85) 
/ 3de rang € 20,05 (€ 12,85) / 4de rang 
€ 14,91 (€ 12,85) / 5de rang € 7,71; 
met inleiding door charissa promes 
(19.15 uur, € 2,57); na afloop interviewt 
charissa promes artistiek leider buru 
mohlabane en dansers van het gezel-
schap.
di 26 mrt 
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
boekenweek 2019: judith van der wel 
presenteert haar boek 'spiegelmoe-
ders' en wordt geïnterviewd door boek-
handelaar erwin de vries (die haar do-
cent duits aan het willem lodewijk gym-
nasium was); 20.00-21.30 uur; gratis.
wo 27 mrt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
grunneger veurleescup 2019; leerlin-
gen uit het basisonderwijs lezen voor; 
presentatie: fré schreiber; speciale 
gast: charlie de ijscoman; 13.00-17.00 
uur; gratis.
vr 29 mrt 
boekhandel van der velde, grote 
markt 54-55;
boekenweek 2019: murat isik (schrijver 
van boekenweekessay 2019) signeert; 
15.00-16.00 uur.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
boekenweek 2019: 'poëzie met' waarin 
vele dichters het tegen elkaar opne-
men in de eierballenslam; 20.30-22.30 
uur; gratis.
za 30 mrt 
boekhandel van der velde, grote 
markt 54-55;
boekenweek 2019: peter buwalda sig-
neert zijn nieuwe boek 'otmars zonen'; 
13.00-14.00 uur.
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
boekenweek 2019: jan siebelink 
(schrijver van het boekenweekge-
schenk 2019) signeert; 16.00-17.00 
uur; zo 31 mrt geeft lidewijde paris een 
leesworkshop rond het boekenweek-
thema (14.30-15.30 uur, gratis).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nederlands dans theater 1 brengt 
'second nature' met choreografieën 
van sharon eyal & gai behar, crystal 
pite en imre & marne van opstal; he-
dendaagse dans; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 34,96 / 2de rang uitverkocht / 
3de rang € 23,65 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,85) / 4de rang € 17,48 
(€ 12,85) / 5de rang € 8,74; met inlei-
ding (19.15 uur, € 2,57).
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest, club guy & roni en 150 leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs brengen 
'move it!'; dansconcert; aanv 20.15 uur; 
€ 12,50 (jongeren tot 30 jaar € 7,50).
grand theatre, grote markt 35;
arno schuitemaker brengt 'if you could 
see me now'; hypnotiserende moderne 
dans door drie dansers die het uiterste 
uit hun lichaam halen; aanv 20.30 uur; 
€ 16,- (cjp/collegekaart € 11,-).
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
nacht van de waanzin; 21.00-24.00 
uur.
zo 31 mrt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
boekenweek 2019: feestelijke uitrei-
king van de prijs voor het beste gronin-
ger boek 2019; 14.30-17.00 uur; gratis; 
na afloop: jubileumborrel 10 jaar stich-
ting literaire activiteiten groningen, met 
live muziek van swinder.
ma 1 apr 
remonstrantse kerk, coehoornsingel 
14;
marijke broekhuijsen brengt 'zit er nog 
rek in?'; vertelvoorstelling over het con-
flict tussen arminius (rekkelijk) en go-
marus (precies); mmv drie muzikanten; 
aanv 20.00 uur; gratis.

wo 3 apr 
grand theatre, grote markt 35;
'murakami music box'; mini-festival 
over de mysterieuze japanse schrijver 
haruki murakami; met oa emile wenne-
kes (lezing), auke hulst (lezing), keiko 
shichijo (piano), marjolein de jong 
(mangatekenen), rug-huisdichter sofia 
manouki en japanse rijstballen; presen-
tatie esmé van den boom; engelstalig; 
aanv 19.30 uur; € 17,50 (studenten 
€ 12,50) / festivalpasse-partout € 30,- 
(€ 20,-); kaartverkoop via www.sggro-
ningen.nl; zie ook 4 apr.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de batsheva dance company (the 
young ensemble) brengt 'sadeh 21' van 
ohad naharin; moderne abstracte dans; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang uitverkocht / 
2de rang € 30,85 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,85) / 3de rang € 26,22 
(€ 12,85) / 4de rang € 19,54 (€ 12,85) / 
5de rang uitverkocht; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,57).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
leden van de dichtclub dragen elk vijf 
minuten voor uit eigen werk, met mini-
maal één nieuw gedicht; met andré de-
gen, renée luth, sylvia dragtstra, rik an-
dreae, hubert klaver, lilian zielstra, 
esmé van den boom, maaike rijntjes, 
hanne stegeman, richard nobbe, anne-
greet bos, rachel raetzer, ileen rook en 
gastdichter jirke poetijn; aanv 20.30 u; 
gratis.
do 4 apr 
grand theatre, grote markt 35;
'murakami music box'; mini-festival 
over de mysterieuze japanse schrijver 
haruki murakami; met oa luk van haute 
(lezing), ype de boer (lezing), musikfa-
brik (keulen), yu oda/kamerorkest van 
het noorden, hannes andersson (visu-
als) en japanse rijstballen; presentatie 
esmé van den boom; nederlandstalig; 
aanv 19.30 uur; € 17,50 (studenten 
€ 12,50) / festivalpasse-partout € 30,- 
(€ 20,-); kaartverkoop via www.sggro-
ningen.nl.
academiegebouw, broerstraat 5;
serie 'spraakmakende boeken': prof dr 
mathijs sanders bespreekt 'wil' van je-
roen olyslaegers; 19.45-21.30 u; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
achterzaal: boekpresentatie kasper 
van hoek; met voordrachten en live 
muziek; aanv 20.00 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
dansteam ataxia brengt 'circle of life' 
met dansstijlen als modern, latin en 
hiphop; 20.30-22.00 uur; € 8,- (studen-
ten € 6,-); ook op 5 en 6 apr.
vr 5 apr 
vrijdag, sint jansstraat 7;
herman annema presenteert zijn avon-
turenroman 'de escapisten'; de auteur 
geeft een interactieve lezing over films 
en verhalen; 15.30-16.30 uur; aanmel-
den gewenst via herman@epic-ven-
tures.nl.
groninger forum, hereplein 73;
groningse nacht van de filosofie; met 
oa journaliste/schrijfster fidan ekiz, filo-
soof paul cliteur, schrijfster jannah 
loontjens, cartoonist gummbah, film-
maker leonard bedaux, denker des va-
derlands rené ten bos en filosofe/
schrijfster désanne van brederode; 
20.00-01.00 uur; uitverkocht.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
hubert klaver presenteert zijn boek 
'pleisters'; mmv mijke eryng, bill men-
sema en de messen; presentatie: paul 
borggreve; 20.30-23.30 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
dansteam ataxia brengt 'circle of life' 
met dansstijlen als modern, latin en 
hiphop; 20.30-22.00 uur; € 8,- (studen-
ten € 6,-); ook op 6 apr.

verwacht
za 6 apr 
oosterstraat en omgeving;
clash xxl festival met live muziek, dj's, 
performances, installaties en audiovi-
suele kunst; hoofdlocaties: vera (oos-
terstraat 44), grand theatre (grote 
markt 35) en nachtclub oost (ooster-
straat 13a); 19.30-07.00 uur; voorver-
koop € 24,49 via www.clashclashclash.
nl / passe-partout 6 + 7 apr € 27,49; zo 
7 apr: contextdag met discussies en 
speeches (12.00 uur, € 10,-).
usva, munnekeholm 10;
dansteam ataxia brengt 'circle of life' 
met dansstijlen als modern, latin en 
hiphop; 20.30-22.00 uur; € 8,- (studen-
ten € 6,-).
ma 8 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'daar komen de russen': kees verheul 
spreekt over de legendarische dichter 
boris ryzhy; 20.00-22.00 uur; € 10,-.

gaan 'de vloer op'; improvisatietheater; 
20.30-22.00 uur; € 3,50 (studenten 
€ 2,50).
do 21 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nite brengt 'brave new world 2.0'; thea-
ter/dans/muziek; regie: guy weizman; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 23,14 / 2de 
rang € 18,51 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,85) / 3de rang € 15,94 (€ 12,85) / 
4de rang € 11,83 / 5de rang € 6,17; met 
inleiding (19.15 uur, € 2,57); ook op 22 
en 23 mrt en 16, 17 en 18 mei.
usva, munnekeholm 10;
guts (groningen university theatre soci-
ety) speelt 'mort' van stephen briggs, 
naar het boek van terry pratchett (deel 
4 uit de discworld-serie); engelstalig; 
20.30-22.30 uur; € 9,- (studenten € 7,-); 
ook op 22 en 23 mrt.
vr 22 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nite brengt 'brave new world 2.0'; thea-
ter/dans/muziek; regie: guy weizman; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 23,14 / 2de 
rang € 18,51 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,85) / 3de rang € 15,94 (€ 12,85) / 
4de rang € 11,83 / 5de rang € 6,17; met 
inleiding (19.15 uur, € 2,57); ook op 23 
mrt en 16, 17 en 18 mei.
henri dunantlaan 2;
jonge sla speelt 'het bezoek van de 
oude dame' van friedrich dürrenmatt; 
tragikomedie over de bewoners van 
een failliet verklaard stadje; aanv 20.30 
uur; € 15,- (jongeren tot 19 jaar € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeslatheater.
nl; ook op 23 en 24 mrt.
grand theatre, grote markt 35;
mugmetdegoudentand brengt 'sociaal 
kapitaal'; actuele, lichte satire over een 
probleemgezin in de nederlandse ver-
zorgingsstaat; aanv 20.30 uur; € 16,- 
(cjp/collegekaart € 11,-).
usva, munnekeholm 10;
guts (groningen university theatre soci-
ety) speelt 'mort' van stephen briggs, 
naar het boek van terry pratchett (deel 
4 uit de discworld-serie); engelstalig; 
20.30-22.30 uur; € 9,- (studenten € 7,-); 
ook op 23 mrt.
za 23 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nite brengt 'brave new world 2.0'; thea-
ter/dans/muziek; regie: guy weizman; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 23,14 / 2de 
rang € 18,51 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,85) / 3de rang € 15,94 (€ 12,85) / 
4de rang € 11,83 / 5de rang € 6,17; met 
inleiding (19.15 uur, € 2,57); ook op 16, 
17 en 18 mei.
henri dunantlaan 2;
jonge sla speelt 'het bezoek van de 
oude dame' van friedrich dürrenmatt; 
tragikomedie over de bewoners van 
een failliet verklaard stadje; aanv 20.30 
uur; € 15,- (jongeren tot 19 jaar € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeslatheater.
nl; ook op 24 mrt.
usva, munnekeholm 10;
guts (groningen university theatre soci-
ety) speelt 'mort' van stephen briggs, 
naar het boek van terry pratchett (deel 
4 uit de discworld-serie); engelstalig; 
20.30-22.30 uur; € 9,- (studenten € 7,-).
zo 24 mrt 
henri dunantlaan 2;
jonge sla speelt 'het bezoek van de 
oude dame' van friedrich dürrenmatt; 
tragikomedie over de bewoners van 
een failliet verklaard stadje; aanv 20.30 
uur; € 15,- (jongeren tot 19 jaar € 10,-); 
kaartverkoop: www.jongeslatheater.nl.
do 28 mrt 
grand theatre, grote markt 35;
ntjong / het nationale theater brengt 're-
volutions'; coming-of-age-sf-thriller ge-
situeerd in een dystopische toekomst; 
voor jongeren vanaf 12 jaar; aanv 
20.30 u; € 16,- (cjp/collegekaart € 11,-); 
ook op 29 mrt.
vr 29 mrt 
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
toneelvereniging de scheepsbel speelt 
'wie is hier nu gek?' van rob van vliet; 
komedie over een psychiater en zijn kli-
niek; aanv 20.00 uur; € 8,- (stadjerspas 
€ 7,-) / voorverkoop € 7,50 (€ 7,-) via 
info@toneelverenigingdescheepsbel.
nl; ook op 30 mrt.
grand theatre, grote markt 35;
ntjong / het nationale theater brengt 're-
volutions'; coming-of-age-sf-thriller ge-
situeerd in een dystopische toekomst; 
voor jongeren vanaf 12 jaar; aanv 
20.30 u; € 16,- (cjp/collegekaart € 11,-).
za 30 mrt 
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
toneelvereniging de scheepsbel speelt 
'wie is hier nu gek?' van rob van vliet; 
komedie over een psychiater en zijn kli-
niek; aanv 20.00 uur; € 8,- (stadjerspas 
€ 7,-) / voorverkoop € 7,50 (€ 7,-) via 
info@toneelverenigingdescheepsbel.
nl.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
improsa brengt improvisatie, komedie, 
theatersport en venijnig veel humor; 
20.30-22.00 uur; gratis.
zo 31 mrt 
grand theatre, grote markt 35;
noordelijk theatercollectief illustere fi-
guren brengt 'wie is toch die man die 
op zondag altijd de vleesvervanger 
komt snijden (of: vaders)'; experimen-

tele voorstelling over mannelijkheid en 
vaders; aanv 16.00 uur; toegang: vrij-
willige gift na afloop; reserveren ge-
wenst.
grand theatre, grote markt 35;
nineties productions en orkater bren-
gen 'merkel'; wagneriaanse electro-
opera over de meest invloedrijke vrouw 
van dit moment; aanv 20.30 uur; € 16,- 
(cjp/collegekaart € 11,-).
ma 1 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
huub stapel, johanna ter steege, nanet-
te edens en ruurt de maesschalck spe-
len 'de waarheid' van florian zeller; ori-
ginele komedie over liefde, lust en on-
trouw tussen twee bevriende stellen; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 29,82 / 2de 
rang € 24,17 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,85) / 3de rang € 20,05 (€ 12,85) / 
4de rang € 14,91 (€ 12,85) / 5de rang 
€ 7,71.
vr 5 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het derde bedrijf speelt 'mijn moeder en 
schubert' van elly van pagée; bij een fa-
miliebijeenkomst wordt duidelijk hoe de 
schaduw van het verleden over het he-
den hangt; 20.00-21.30 uur; € 12,50; 
ook op 6 apr (20.00-21.30 uur) en 7 apr 
(15.00-16.30 uur).
verwacht
za 6 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het derde bedrijf speelt 'mijn moeder en 
schubert' van elly van pagée; bij een fa-
miliebijeenkomst wordt duidelijk hoe de 
schaduw van het verleden over het he-
den hangt; 20.00-21.30 uur; € 12,50; 
ook op 7 apr (15.00-16.30 uur).
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ulteam speelt improvisatietheater op 
suggesties van het publiek; 20.00-
21.15 uur; € 7,50.
zo 7 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het derde bedrijf speelt 'mijn moeder en 
schubert' van elly van pagée; bij een fa-
miliebijeenkomst wordt duidelijk hoe de 
schaduw van het verleden over het he-
den hangt; 15.00-16.30 uur; € 12,50.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
'improvísame'; spaanstalig improvisa-
tietheater; aanv 19.30 uur; gratis.
ma 8 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelschuur producties speelt 'het 
temmen van de feeks' van william 
shakespeare; komedie over de rolver-
deling tussen mannen en vrouwen; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 21,60 / 2de 
rang € 17,48 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,85) / 3de rang € 14,91 (€ 12,85) / 
4de rang € 10,80 / 5de rang € 5,66; met 
inleiding (19.15 uur, € 2,57).
di 9 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep oostpool speelt 'what's in a 
fairytale?! deel 2: bambi'; satire waarin 
het eens zo onschuldige hertje het heft 
stevig in handen neemt; aanv 20.15 u; 
1ste rang € 23,14 / 2de rang € 18,51 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,85) / 3de 
rang € 15,94 (€ 12,85) / 4de rang 
€ 11,83 / 5de rang € 6,17; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,57).

jeugd
do 14 mrt 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
vr 15 mrt 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende ac-
tiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
za 16 mrt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'masha en de beer live!'; familiemusical 
naar de bekende animatieserie; vanaf 
2 jaar; aanv 15.00 uur; € 20,06 incl. 
servicekosten en garderobe; na afloop 
mogen de kinderen met masha en haar 
vriendjes op de foto.
zo 17 mrt 
vrijdag, sint jansstraat 7;
'kinderconcertje' met muzikanten uit de 
muziek talent route van vrijdag en snel-
tekenaar charles michels; van beetho-
ven tot michael jackson; aanv 14.00 u; 
€ 5,- (vrijdag-cursisten € 2,50).

groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
striptekenen met tekenaar dim junius; 
vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
langhout theater brengt 'assepoester'; 
vrolijke sprookjesvoorstelling met mu-
ziek en schitterende kostuums; vanaf 6 
jaar; aanv 15.00 uur; € 20,06 incl. ser-
vicekosten en garderobe; na afloop: 
meet & greet met de hele cast in de 
foyer.
di 19 mrt 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 21 mrt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 
4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
za 23 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: hippe gasten brengen een 
rockconcert voor kinderen vanaf 6 jaar; 
aanv 14.00 uur; € 11,82.
zo 24 mrt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
het nationaal jeugd musical theater 
brengt 'kruistocht in spijkerbroek'; fami-
liemusical naar het beroemde boek van 
thea beckman; vanaf 7 jaar; aanv 
15.00 uur; 1ste rang € 20,57 (vanaf 13 
jaar € 22,63) incl. servicekosten en gar-
derobe.
ma 25 mrt 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende ac-
tiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
wo 27 mrt 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
clubhuis beijum met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 28 mrt 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
za 30 mrt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
het rijdende popschool festival met oa 
optredens van hippe gasten, cynn, 
vera's charm, moleskin, big band coe-
vorden en bandjes van de rijdende 
popschool, varkentje rund theatershow 
+ band, interactief muziektheater en 
veel workshops; 11.00-17.00 u; € 7,50.
zo 31 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
holland opera brengt 'meermeisje'; 
jeugdopera naar het sprookje 'de kleine 
zeemeermin' van hans christian ander-
sen; vanaf 6 jaar; aanv 14.30 uur; 1ste 
rang € 18,- / 2de rang € 14,40 / 3de 
rang € 12,34 / 4de rang € 9,26 / 5de 
rang uitverkocht; vooraf: workshop 
'dans mee in meermeisje' (13.00 uur, 
aanmelden noodzakelijk).
di 2 apr 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 4 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 
4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 5 apr 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende ac-
tiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.

verwacht
ma 8 apr 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende ac-
tiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.

diversen
dans / literair / multimedia

do 14 mrt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
de cirkel: 'dichter van geluk'; rense 
sinkgraven spreekt met dichter remco 
ekkers over zijn werk, zijn inspiratie-
bronnen en over geluk; 12.15-13.15 u; 
gratis.
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
nnt-leesclub over de roman 'brave new 
world' van aldous huxley; 19.00-20.00 
uur; gratis.
academiegebouw, broerstraat 5;
debatserie 'nieuw licht': eva rovers 
spreekt met filosofe/romanschrijfster 
joke hermsen over activisten rosa 
luxemburg en hannah arendt; 20.00-
21.30 uur; € 7,50 (studenten € 5,-); 
kaartverkoop via www.sggroningen.nl.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppe-
lenbos en roos custers bespreken de 
roman 'het begin van de lente' van pe-
nelope fitzgerald; 20.00-22.00 u; € 10,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en 
kees de vries; aanv 20.30 uur; gratis.
boekhandel riemer, nwe ebbinge-
straat 1;
schrijver jan brokken ('de rechtvaardi-
gen') vertelt en signeert; 20.30-22.00 u; 
€ 9,50 incl. koffie/thee en een drankje 
na; reserveren via www.boekhandelrie-
mer.nl.
vr 15 mrt 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met geluidsperformance 
door renée van trier en muziek van ge-
rard herman; podium voor experimen-
tele kunst; aanv 19.30 uur; € 5,-.
bambara, roeierspad 1;
gevangenenschrijfavond; benefiet voor 
politiek gevangenen in nederland; met 
boekpresentatie 'achter tralies - hand-
boek voor toekomstig gedetineerden'; 
20.00-03.00 uur; ism boekhandel rosa.
oosterpoort, trompsingel 27;
germaine acogny (senegal) brengt 'so-
mewhere at the beginning'; mix van 
modern danstheater en traditionele 
afrikaanse dans; frans gesproken, met 
nederlandse en engelse boventiteling; 
aanv 20.15 uur; € 19,54 (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 10,29); met inleiding door 
annette embrechts (19.15 uur, € 2,57) 
en nagesprek met germaine acogny.
za 16 mrt 
groninger archieven, cascadeplein 4;
dag van de grunneger toal met oa live 
muziek, lezingen, voordrachten van 
dichters en schrijvers, exposities, pre-
sentaties van streektaalorganisaties en 
workshops; 11.00-16.00 uur; gratis.
zo 17 mrt 
boekhandel van der velde, grote 
markt 54-55;
illustrator/striptekenaar marloes de 
vries ('volwassen worden is optioneel') 
signeert; 14.00-15.00 uur.
di 19 mrt 
academiegebouw, broerstraat 5;
adam zamoyski vertelt over zijn boek 
'napoleon, de man achter de mythe'; 
engelstalig; 20.00-21.30 uur; € 4,- (stu-
denten gratis); kaartverkoop via www.
sggroningen.nl.
wo 20 mrt 
grand theatre, grote markt 35;
world storytelling day: verhaaltheater-
performance door abhishek thapar 
(18.30-19.30 u), 'mezrab in the house', 
vegetarische snacks en muziek van 
vincent arp & friends (19.30-20.00 uur) 
en 'backstage stories' door diverse ver-
tellers (20.00-21.00 uur); engelstalig; 
18.30-21.00 uur; € 16,- (cjp/college-
kaart € 11,-) incl. eten.
do 21 mrt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
avond met schrijfster elsbeth etty (bio-
grafie willem wilmink); 19.30-22.00 uur; 
€ 8,-; ism boekhandel godert walter.
za 23 mrt 
theaterschip podium verwondering, 
sluiskade;
jan kuiper (gitaar/percussie) brengt 'het 
geluk van groningen' deel 1; muziek en 
verhalen; aanv 20.30 uur; € 15,-.
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klassiek
do 14 mrt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert met 
honderden kaarsjes; 20.00-22.30 uur; 
gratis.
za 16 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv antony hermus brengt een lente-
concert met muziek van debussy, ravel 
en berlioz; soliste: alice sara ott (pi-
ano); aanv 20.15 uur; gouden rang 
€ 43,50 / 1ste rang € 35,50 / 2de rang 
€ 25,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang uitverkocht; incl. pauzedrank-
je en garderobe; met inleiding door ebo 
reitsma (19.00 uur).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vocaal ensemble sirius bezingt alle as-
pecten van het leven; van klassiek tot 
pop; aanv 20.15 uur; toegang: vrijwilli-
ge bijdrage aan de deur.
zo 17 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
serie 'sunday morning classics': recital 
door studenten cello van het conserva-
torium; 11.00-13.00 uur; € 15,43 (jon-
geren tot 30 jaar € 10,29).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
choral evensong door choral voices olv 
daniël rouwkema; aanv 17.00 uur; gra-
tis (gift is welkom).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het nederlands kamerkoor 
olv peter dijkstra brengt 'vergeten'; con-
cert over dementie, met werk van oa 
fennessy, kokoras, lidholm en spinvis; 
mmv erik bosgraaf (blokfluit), acteur ar-
jan ederveen en jorrit tamminga (elek-
tronica); aanv 20.15 uur; € 30,34 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,86); met in-
leiding door maartje de lint (19.15 uur, 
gratis, reserveren noodzakelijk).
do 21 mrt 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: lunchconcert met een gevari-
eerd programma door een strijkorkest 
en een koperensemble; beide ensem-
bles bestaan uit studenten van de op-
leiding klassieke muziek; aanv 12.30 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: jazz orchestra of the con-
certgebouw en fuse (huisensemble van 
tv-programma podium witteman); jazz/
pop/klassiek; aanv 20.15 uur; € 27,25 
(jongeren tot 30 jaar € 12,86).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
rien donkersloot (orgel) brengt een 
bachnachtconcert bij kaarslicht; 21 
maart is de geboortedag van bach 
(1685-1750); aanv 21.30 uur; € 10,-.
zo 24 mrt 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
concertkoor kov olv leendert runia zingt 
oa 'les sept paroles du christ en croix' 
van franck en werk van hendrik an-
driessen; met begeleiding door solisten 
en musici (orgel, harp en cello); aanv 
15.00 uur; € 22,- / voorverkoop € 18,- 
via www.kov-groningen.nl en bij kunst 
& vliegwerk (o kijk in 't jatstraat 10).

san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
het nieuw groninger bachkoor en -or-
kest olv andré cats brengt de 'johan-
nes-passion' van bach; solisten: mi-
chiel de vries (christus), meike wijma 
(sopraan), marijke beute (alt), carlos 
negrín lópez (tenor), ben brunt (bas) en 
andré cats (evangelist); aanv 15.00 u; 
€ 20,- / voorverkoop € 18,- via catsko-
ren.com.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het noordelijk bach consort olv benja-
min bakker brengt de 'johannes-passi-
on' van gebel (1709-1753); solisten: 
henk gunneman (tenor, evangelist), 
matthijs mesdag (bas, jezus), jussi leh-
tipuu (bas, pilatus), wendy roobol (so-
praan) en eske tibben (alt); aanv 15.30 
uur; € 20,- / voorverkoop € 18,- (jonge-
ren tot 16 jaar/studenten € 10,-) via 
www.noordelijkbachconsort.nl.
wo 27 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
klassiek talent; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
martinikerk, martinikerkhof 3;
grootkoor groningen olv etty van der 
mei en nan van groeningen geeft een 
voorjaarsconcert met bekende en on-
bekende koorwerken en musicalliede-
ren; solist: jan vayne (piano); aanv 
20.00 uur; kaartverkoop bij vvv en mar-
tinikerk; reserveren via zing@.groot-
koor.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: ian bostridge (tenor) en 
saskia giorgini (piano) brengen roman-
tische liederen van liszt en schumann; 
aanv 20.15 uur; € 33,42 (jongeren tot 
30 jaar € 12,86).
vr 29 mrt 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
klaviertalenten azusa yamaki (klave-
cimbel/fortepiano) en jos maters (ba-
rokorgel/klavecimbel) spelen werken 
van buxtehude, bach, rameau en men-
delssohn; aanv 20.00 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage na afloop.
za 30 mrt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
toonkunstkoor bekker en barokorkest 
the northern consort olv geert-jan van 
beijeren bergen en henegouwen bren-
gen de 'johannes-passion' van bach; 
solisten: catalina bertucci (sopraan), 
rosanne van sandwijk (mezzosopraan), 
daniel johannsen (tenor) en robert holl 
(bas-bariton); aanv 20.15 uur; € 34,50 
(jongeren tot 25 jaar € 12,50); kaartver-
koop bij het vvv en via www.toonkunst-
koorbekker.nl.
zo 31 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: symfonieorkest de harmo-
nie olv gerard wiarda brengt een fees-
telijk lustrumconcert met muziek van 
poulenc en mozart; solisten: ellen dijk-
huizen (piano) en ties molenhuis (pi-
ano); aanv 15.00 uur; € 20,- (jongeren 
12 tot 24 jaar € 15,- / tot 12 jaar € 6,-).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
hugo sloterdijk (piano) en matthijs lef-
fers (tuba) spelen muziek van eccles, 
grieg en piazzolla; aanv 15.00 uur; gra-
tis; met collecte.
de fontein, eikenlaan 255;
'muziek in de fontein': mattijs de vreugd 
(orgel/piano) en joost de ridder (blok-
fluit) spelen muziek van bach, tele-
mann, kodály en pärt; aanv 16.00 uur; 
gratis; met deurcollecte.
martinikerk, martinikerkhof 3;
gregoriaanse vesper; aanv 17.00 uur; 
gratis; collecte bij de uitgang.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
cantatevesper: david van laar (altus) 
zingt de solocantate 'widerstehe doch 
der sünde' van bach en de lutherse 
bach academie brengt diverse koralen 
uit bachs 'johannes-passion'; cantor-or-

ganist: tymen jan bronda; aanv 17.00 
uur; gratis (met collecte).
di 2 apr 
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'la forza del destino'; dramati-
sche opera van verdi; live vanuit het 
royal opera house te londen; 19.10-
22.30 uur; € 24,50.
wo 3 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
klassiek talent; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
vr 5 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv hans leenders en ralph van raat (pi-
ano) spelen muziek van louis andries-
sen, lann, martynov en reich; aanv 
20.15 uur; € 35,- (tot 30 jaar € 12,50) 
incl. pauzedrankje en garderobe; met 
inleiding door thea derks (19.00 uur).

verwacht
za 6 apr 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
het luthers bach ensemble olv tymen 
jan bronda brengt de 'johannes-passi-
on' van bach; solisten: anna kellnhofer 
(sopraan), robert kuizenga (altus), jo-
hannes weiss (tenor), joris van baar 
(bas), william knight (evangelist) en 
henk timmerman (christus); aanv 15.00 
uur (concertant) en 20.00 uur (semi-
scenisch); 1ste rang € 40,- / 2de rang 
€ 30,-; kaartverkoop bij boekhandel go-
dert walter en via www.luthersbachen-
semble.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: de nederlandse bachvereni-
ging olv philippe herreweghe brengt de 
'matthäus-passion' van bach; solisten: 
jacob pilgram (evangelist), hana blazi-
ková (sopraan), grace davidson (so-
praan), alex potter (alt), david erler 
(alt), robin tritschler (tenor), benedict 
hymas (tenor), kresimir strazanak/tho-
mas stimmel (bas en christus) en wolf 
matthias friedrich (bas); mmv het kam-
pen boys choir; 19.00-22.00 u; gouden 
rang uitverkocht / 1ste rang € 52,96 / 
2de rang € 47,82 (jongeren tot 30 jaar 
€ 15,43) / 3de rang € 42,68 (€ 15,43).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: remy van kesteren (harp), 
neo-klassiek/minimal/pop/jazz/improvi-
satie; aanv 20.30 uur; € 19,54.
zo 7 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vocaal ensemble ten toon! olv wilfred 
reneman brengt 'another face of ameri-
ca'; gevarieerd programma met werk 
van amerikaanse componisten (oa jef-
frey quick, gordon johnson, caroline 
arnold en george gershwin); mmv han-
nah tomasini en grietje meter (vleugel); 
aanv 15.30 uur; € 12,-; reserveren via 
info.tentoon@gmail.com.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: cantate consort en ba-
rokorkest olv jelte hulzebos brengen 
'jesus nahm zu sich die zwolfe' en 'du 

wahrer gott und davids sohn'; solisten: 
esther ebbinge (sopraan), eske tibben 
(alt), carlos monteiro (tenor) en nanco 
de vries (bas); aanv 17.00 uur; gratis; 
collecte na afloop.
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
vocaal ensemble flexwerk olv cas 
straatman en koor vocare olv chris fic-
toor brengen passiemuziek van oa 
bach, delen uit 'the messiah' van hän-
del en het 'stabat mater' in diverse ver-
sies; mmv meike wijma (sopraan), bin-
dert posthuma (althobo), erik wijma 
(althobo), matthew schembri (orgel) en 
arjen jellema (inleiding en tekst); aanv 
20.00 uur; gratis; met deurcollecte.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het orkest van de 18de 
eeuw en capella amsterdam olv daniel 
reuss brengen de 'johannes-passion' 
van bach; solisten: thomas walker (te-
nor en evangelist), henk neven (bas en 
christus), julia doyle (sopraan), daniël 
elgersma (alt), andrew tortise (tenor) 
en andré morsch (bas); aanv 20.15 u; 
gouden rang € 47,82 / 1ste rang 
€ 42,68 / 2de rang € 37,53 (jongeren tot 
30 jaar € 12,86 / 3de rang uitverkocht; 
incl. pauzedrankje en garderobe; met 
inleiding door philip ruitenberg (19.00 
uur, € 2,57).
ma 8 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het nederlands studenten 
kamerorkest (nesko) olv sander teepen 
brengt 'van de kaart!'; met de euryan-
the-overture van von weber, 'lof der 
zotheid' van tijmen van tol (opdracht-
compositie), 'ceder en palm' van kalin-
nikov en de 4de symfonie van brahms; 
solist: floris onstwedder (trompet); aanv 
20.15 uur; € 20,07 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 15,07).

wereldmuziek
vr 15 mrt 
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van sidaro; aanv 20.30 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage voor de 
muzikanten (richtbedrag € 2,50); voor-
af: dansuitleg (19.30 uur); na afloop: 
open sessie.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met hiske oosterwijk band 

(pop, 23.00-23.30 uur) en jamsessie 
(latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); gratis.
za 16 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
st patricks day party met live muziek 
(robert pfeiffer, iers/pop, 21.00 uur), ier-
se snacks en drankjes, verkleedlol en 6 
nations rugby (bovenlounge); aanv 
15.00 uur.
zo 17 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
st patricks day party met live muziek 
van the freelancers (17.00 uur) en ro-
bert pfeiffer (20.00 uur), ierse dans, 
snacks en drankjes en verkleedlol; 
aanv 14.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
james bar bowen (gitaar/zang) en j r 
bathoorn (accordeon/zang); geënga-
geerde liedjes en traditioneel europese 
muziek; aanv 20.30 uur; gratis; donatie 
voor de muzikanten gewenst (advies 
3-7 euro).
di 19 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 21 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the assassenachs, schots/iers/pop; 
21.00-23.00 uur.

za 23 mrt 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 19.30-22.30 uur; 
gratis.
theaterschip podium verwondering, 
sluiskade;
jan kuiper (gitaar/percussie) brengt 'het 
geluk van groningen' deel 1; muziek en 
verhalen; aanv 20.30 uur; € 15,-.

zo 24 mrt 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
ma 25 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: kabaka pyramid & the beb-
ble rockers, reggae uit jamaica; aanv 
20.15 uur; € 25,-.
di 26 mrt 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 28 mrt 
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
'music sessions' met whatever's left 
(ierse folk/rock); 20.00-21.45 u; gratis.
vr 29 mrt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
trio trabant, folkmuziek uit zuidwest-zi-
geunië; 20.30-22.15 uur; € 12,50.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met de red band (disco/pop/
soul, 23.00-23.30 uur) en jamsessie 
(latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); gratis.
zo 31 mrt 
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
gein cultuur groningen (6de editie); 
middag in het teken van de joodse cul-
tuur; met muziek, film en lezingen; 
12.00-18.00 uur; € 13,- (op vertoon van 
boekenweekgeschenk € 10,-).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café mulder, gr kr elleboog 22;
trio trabant, folkmuziek uit oost-zigeu-
nië; aanv 16.30 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.

di 2 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
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De Kleine Moghul
Nieuwe Boteringestraat 62
9712 PP  Groningen
Tel. 050-3188905
www.moghul.nl                             
Open:  do. t/m di. 14.00-22.00 uur        De Kleine Moghul 

restaurant vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

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

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).

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.

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

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

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

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

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.

Uit eten in Groningen

http://www.moghul.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.asia-today.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.goudkantoor.nl/
http://www.caveoporto.nl/
https://roezemoes.leukeetcafe.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
https://catskoren.com/
https://www.nesko.nl/nl/


reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 4 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: beirut, folk/pop/indirock/we-
reldmuziek uit amerika; voorprogram-
ma: helado negro; aanv 20.00 uur; 
€ 32,39.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: rootsriders, bob marley-tri-
bute (reggae); aanv 21.00 uur; € 18,50 
/ voorverkoop € 18,50.
vr 5 apr 
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
dubclub met radicle, dubjamsessie, 
roundbeat-dj's, daan in dub en steely 
ranks; 20.00-02.00 uur; gratis.

verwacht
za 6 apr 
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
shantala subramanyam (fluit/zang), 
aditi krishnaprakash (viool) en anirudha 
bhat (mridangam/vocale ritmes); klas-
siek zuid-indiaas; aanv 20.00 uur; 
€ 20,- (studentenkaart € 15,-); kaartver-
koop via www.ragamala-nada-yoga.
com en www.edanz.nl.
zo 7 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: yogadocent/gitarist jan kui-
per presenteert 'yoga in concert xl'; 
yoga met live gitaarmuziek; mmv yvon-
ne de hoop (yoga/percussie/singing 
bowls), digmon roovers (gitaar) en jon-
ge noordelijke gitaartalenten en singer-
songwriters; 11.00-12.30 uur; € 19,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: danú, traditioneel iers; 
aanv 20.30 uur; € 18,51.
di 9 apr 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.

exposities
ann's art / vos interieur, laan corpus
den hoorn 100; 
t/m 30 mrt: jantien de boer, 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. 
050-3122822).
block c, westerhavenstraat 14a; 
16 mrt (opening 16.00 uur) t/m 20 apr: 
wim bosch, 'het plan' (fotografie); open 
vr za 13.00-17.00 uur en op afspraak 
(tel. 050-3132418 of 06-41282015).
cbk, trompsingel 27; 
t/m 23 mrt: nieuwe ateliercollectie met 
divers werk van maarten van aken, an-
nemarie van buuren, sandra catsburg, 
bernard divendal, hans gerritsen, hel-
een haijtema, tanja isbarn, annegret 
kellner, john konijn, otto krol, aebele 
trijsburg en katrijn verstegen; open wo-
za 12.00-17.00 uur; op feestdagen ge-
sloten.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
tot eind mei: 'springtime art', kleurrijk 
werk van erik zwezerijnen; open do vr 
za vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62; 
tot eind apr: erika stulp, expressionisti-
sche schilderijen en digidrawings; open 
bijna altijd do-za 14.00-17.00 uur en op 
afspraak (via tel. 06-36167686 of eri-
kastulp@live.nl).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 31 mrt: werk van twaalf leden van 
galerie boven uit stadskanaal (schilde-
rijen, tekeningen, collages en beeld-
houwwerken); open do-zo 13.00-17.00 
uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 30 mrt: peter h propstra, 'gesichter' 
(tekeningen); open wo-za 13.00-17.00 
uur en op afspraak.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 28 apr: 'grafiek inside/outside mi-
nerva', grafiek van 18 (oud-)docenten 
en (bijna) afgestudeerden van kunst-
academie minerva (ineke van adri-
chem, sanne boekel, tobias crone, sie-
men dijkstra, denislav golemanov, koen 
de graaf, jan hamstra, reinder homan, 
paul hondtong, wim jonkman, herman 
knottnerus, marius langerak, john oos-
ting, mara piccione, david sciarone, pol 
taverne, wouter van tilborg en johanna 
wenke); open di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 7,75 (cjp/65+/studentenkaart/kinde-
ren voortgezet onderwijs € 5,25 / kinde-
ren basisschool € 3,25 / stadjerspas/

museumkaart/kinderen tot 5 jr gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 
do 21 mrt: 'kunstpraat' met directeur 
van het groninger museum andreas 
blühm; 12.15-13.15 uur, gratis.
groninger museum, museumeiland; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit ei-
gen collectie; t/m 31 mrt: 'grrrom! - een 
tentoonstelling met een staartje', kunst 
uit het depot van het museum waarin 
dieren een hoofdrol spelen; t/m 5 mei: 
'chihuly', sensationele glascreaties van 
dale chihuly (amerika, 1941); t/m 24 
mrt: claude vanheye, 'dvotion' (fotopor-
tretten van beroemde dj's); 4 apr t/m 1 
sept: dolf verlinden, recent minimalis-
tisch werk (diverse technieken); 5 apr 
t/m 22 mrt 2020: 'pronkjewails', ten-
toonstelling van keramiek en glas uit 
heden en verleden ingericht door gast-
conservator john veldkamp; elke zo: in-
staprondleiding langs hoogtepunten 
van het gebouw en de verschillende 
tentoonstellingen (14.00 uur, € 3,- / tot 
18 jaar gratis); open di-zo 10.00-17.00 
uur; € 20,- (studenten studerend buiten 
groningen/cjp € 10,- / museumkaart 
€ 5,- / stadjerspas/groninger studenten/
kinderen tot 19 jaar gratis).
atelier henk kraayenzank, vissers-
traat 40; 
17 mrt t/m 28 apr: rix wierenga (werken 
op papier) en ankie hoevenagel (objec-
ten); open za zo 13.00-17.30 uur en op 
afspraak (tel. 050-3135798).
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van arda barten (keramiek), 
els brouwer (schilderijen), reny kramer 
(schilderijen), greetje hoving (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), koos bladt (glas) en 
may den arend (keramiek); open di-vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 31 mrt: 'contrast', werk van marco 
tjassing en (dochter) renée tjassing; 3 
t/m 28 apr: 'genius loci', werk van foto-
grafen pim benus en kees faber; zo 7 
apr 15.00 uur: vernissage; open wo-zo 
12.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 2 juni: (theaterlounge) 'dualisme in 
het landschap', foto's van rein paal-
man, bo scheringa, ron buist, joop sie-
pel, koos boertjens, gerard kingma, bas 
meelker en jaap de jonge.
t/m 30 juni: edwin grissen, 'uitgelicht' 
(schilderijen).
martiniziekenhuis, v swietenplein 1; 
t/m 11 juni: (1ste etage) gerda de 
voogd, foto's (thema: groningse elfjes).
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 18 mei: 'hollandse nieuwe', nieuw 
werk van farrand bloch, jaap de jonge, 
gert lammers, maurice nuiten en benno 
thoma (fotografie), peter colstee en rob 
de lange (schilderijen), reinoud stam 
(beelden) en melle koot (meubels); 
open vr za zo 14.00-18.00 uur en op af-
spraak (tel. 050-5710394).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
doorlopend: tekeningen van nelleke al-
lersma in de etalage; bezoek op af-
spraak (tel. 06-22617929) en indien 
aanwezig.
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 28 mrt: allie van altena en ingrid in 
der maur, 'movement in space' (onder-
zoek naar het gebied tussen perfor-
mance en tekenen); t/m 24 mrt: live 
performances (vr za zo 13.30 en 14.00 
uur); 30 mrt (opening 17.00 uur) t/m 25 
apr: alfred wiltfang, 'wie ich es sehe' 
(fotografie); open wo-zo 13.00-17.00 u.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
16 mrt t/m 16 juni: 'waar kom je weg?', 
expositie over zes eeuwen migratie 
naar groningen; open di-za 10.00-
17.00, zo 13.00-17.00 uur; op feestda-
gen gesloten; € 6,- (65+/7 tot 15 jaar 
€ 3,50 / tot 7 jaar/mjk gratis).
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichtsten-
toonstelling van foto-contourograaf 
theo knoope; elke za: presentatie 
voortgang nieuw groeiproject 'en dat 
fokt maar door' (over overbevolking); 
open di-zo 13.00-18.00 uur.
oosterstraat en omgeving;
za 6 apr: clash xxl festival met live mu-
ziek, dj's, performances, installaties en 
audiovisuele kunst; hoofdlocaties: vera 
(oosterstraat 44), grand theatre (grote 
markt 35) en nachtclub oost (ooster-
straat 13a); 19.30-07.00 uur; voorver-
koop € 24,49 via www.clashclashclash.
nl / passe-partout 6 + 7 apr € 27,49; zo 
7 apr: contextdag met discussies en 

speeches (12.00 uur, € 10,-).
philip elchers, o boteringestraat 41; 
14 mrt t/m 5 apr: 'in herinnering martin 
tissing', met werk uit eigen collectie; 
open di-vr 13.00-17.00 uur en op af-
spraak.
pictura, st walburgstraat 1; 
17 mrt t/m 28 apr: werk van de neder-
landse kring van tekenaars; 17 mrt t/m 
28 apr: godelieve smulders, tekeningen 
en sculpturen; 17 mrt t/m 28 apr: mia 
westerhof, 'weerzien in groningen' 
(schilderijen); 17 mrt t/m 28 apr: (de 
witte doos) kunst gemaakt door buiten-
staanders, mensen die op geen enkele 
manier deel uitmaken van de officiële 
'kunstwereld'; 17 mrt t/m 28 apr: paula 
e de vries, bloemtorens en kleine 
sculpturen; open wo-zo 13.00-17.00 u.
provinciehuis, martinikerkhof 12; 
t/m 15 mrt: (atrium) 'de bevingen van 
binnen', foto's en audiofragementen 
over de persoonlijke gevolgen van de 
aardbevingen in groningen; open ma-vr 
09.00-17.00 uur tenzij het atrium in ge-
bruik is voor een evenement (bel 050-
3164234); gratis.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 24 mrt: 'home: front', allerlei aspec-
ten van groepsprocessen verbeeld 
door anika ahmed, laura bolscher en 
anna sophie de vries; zo 24 mrt (15.00 
uur, met afsluitende borrel): gespreks-
moment van laura bolscher met onver-
wachte deelnemers, objecten en een 
pratende lamp als gespreksleider; 
open di-za 12.00-17.00, zo 14.00-
17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot begin apr: abel groenewold, teke-
ningen.
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 23 mrt: (fonteinstraat) art nouveau 
en art deco-keraniek uit het drents mu-
seum; t/m 26 mei: (poortweg) topstuk-
ken uit de uitleencollectie van het cbk, 
werk van els amman, marten klompien, 
tiddo nieboer, lucas van der pol, martin 
tissing en jan worst.
universiteitsbibliotheek, broerstr 4; 
t/m 24 mrt: 'lost and found', gevonden 
voorwerpen in de bibliotheek uit 2018; 
t/m 16 juni: (2de etage trappenhuis) 
groninger vrouwengalerij met portret-
ten van vijftig bijzondere groninger 
vrouwen uit het verleden; 4 apr t/m 15 
mei: tentoonstelling over 25 jaar lezin-
genserie 'spraakmakende boeken'; 
open dag. 08.30-24.00 uur.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 14 apr: 'beyond the lab - the diy sci-
ence revolution', zeven verhalen over 
doe-het-zelf-wetenschappers; do 14 
mrt: science cafe rond het thema 'ge-
zondheid' (17.00 uur, gratis, aanmel-
den noodzakelijk via www.rug.nl/bey-
ondthelab); vr 15 mrt: diy-science voor 
jong en oud met allerlei proefjes 
(10.00-16.00 uur, museumtoegang 
deze dag voor kinderen tot 13 jaar gra-
tis); za 16 mrt: pop-up-expositie 'next/
newborn' over de oorzaken van chroni-
sche ziekten; open di-zo 13.00-17.00 u; 
op feestdagen gesloten; € 3,- (cjp/stu-
denten niet rug/kinderen tot 19 jaar 
€ 1,50 / studenten en medewerkers 
rug/museumkaart/kinderen tot 5 jaar 
gratis).
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 19 apr: (kelder) 'subterranea' met 
werk van turi braaksma (houtskoolteke-
ningen) en leonard witte (sculpturen en 
tekeningen); do 14 mrt: kunstenares 
anne wenzel geeft een lezing over 
kunst in de publieke ruimte (20.00-
22.00 uur, € 7,50 / studenten/cursisten 
€ 5,-, reserveren aanbevolen via 
doen@bijvrijdag.nl of 050-3051400); 
do 4 apr: kunstenares noor nuyten 
geeft een lezing over haar werk (20.00 
uur, € 7,50 / studenten/cursisten € 5,-, 
reserveren aanbevolen via doen@bij-
vrijdag.nl of 050-3051400); open ma-vr 
09.00-23.00, za 09.00-14.00 uur.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
30 mrt t/m 1 sept: gunta stölzl, 100 jaar 
bauhausstoffen (textiel); open za zo 
12.00-17.00 uur.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 30 mrt: jans muskee, 'it's a funny 
time of year' (tekeningen); open wo do 
vr 12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
wout wessemius, voor 't voormalig 
klein poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurob-
jecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.

uitgaan
do 14 mrt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 15 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
café jan westerhoff, rijksweg 4;
pubquiz; aanv 20.15 uur.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van sidaro; aanv 20.30 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage voor de 
muzikanten (richtbedrag € 2,50); voor-
af: dansuitleg (19.30 uur); na afloop: 
open sessie.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: 'soul live'; dansfeest met dj 
fullscale en live: jimi bellmartin, david 
dam, ivan peroti en the soulmates; 
21.00-02.00 uur; € 16,-.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: 'real friends' met dj's print 
credits b2b angélos de kok, sachiko, 
djef en jaap; eclectisch/elektronisch/
pop; 22.00-02.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'rewind'; hits van toen en nu; 23.00-
05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'bassface 21' met dj's satl, 
arch origin, bikkelneck, acidic, m c w en 
yannons; bass; 23.00-05.30 uur; € 9,- / 
voorverkoop € 7,50.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
magnetic techno met dj's inigo kenne-
dy, the futurist b2b lady jack a line en 
the binary mind; 24.00-06.00 uur; € 8,-; 
alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
za 16 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
st patricks day party met live muziek 
(robert pfeiffer, iers/pop, 21.00 uur), ier-
se snacks en drankjes, verkleedlol en 6 
nations rugby (bovenlounge); aanv 
15.00 uur.
huize maas, vismarkt 52;
'disco-train' met dj's gertjan bo bellow 
en johan; '70's-'90's disco; 21.00-03.00 
uur; € 16,- / voorverkoop € 13,50 (early 
bird uitverkocht) via www.disco-train.nl.
café the crown, zuiderdiep 2;
'back to the '80's'; 21.00-01.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; gra-
tis.
orkz-bar, emmastraat 15;
dj roundbeat hifi en live: faintest idea 
en 10 to go; ska/punk/reggae/funk; 
22.00-04.00 uur.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
danslessen groningen season end par-
ty met dj caramelo (salsa/bachata) en 
mary la sandunguera (kizomba/semba/
urban kizz/afrohouse) en dansshow 
door tierra kaliente of karelia despaig-
ne; 22.00-02.30 uur; € 10,-; alleen 
deurverkoop; vooraf: dansworkshops 
(19.00-22.00 uur, info/inschrijven via 
www.plazadanza.nl/inschrijven).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 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 resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'plotsklaps - a new era' met 
dj's moxes, werkhoven, tiben en thrum-
ma b2b bdkr; house/techno; 23.00-

05.00 uur; € 7,- / voorverkoop € 5,- 
(early bird uitverkocht).
graanfabriek, helsinkistraat 6;
selektor en kopjek presenteren 'kaa-
mos' met dj's tijana t en lennart wiehe; 
techno; 23.00-07.00 uur; voorverkoop 
€ 18,71.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'boevenpad' met dj joey ferre; dance-
hall/disco/hiphop/house/r&b; 23.00-
05.00 uur; gratis.
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
'ostara dance ritual' met oa dj's mor-
pha, misterius, paul b, psymax, senty-
mo en shivanki en live: schizoid bears; 
goa/full on/forest/zenonesque/dark 
psy/dub; 23.00-06.00 uur; € 10,- (tot 
24.00 uur € 8,-) / voorverkoop € 8,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'temple' met dj's leonard de zol, zu-
bescu, franz kafka en keanu b2b 
blindøw; french house/techno; aanv 
23.00 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's rob manga, duke hugh, 
pushin wood soundsystem en black dy-
namite soundsystem; funk/hiphop/soul; 
23.00-05.00 uur; € 5,- (vera-clubkaart 
€ 2,-); kelderbar: afrodisiac gentlemen.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's elias mazian en 
nathan homan; house; 24.00-06.00 u; 
€ 6,-; alleen deurverkoop.
zo 17 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
st patricks day party met live muziek 
van the freelancers (17.00 uur) en ro-
bert pfeiffer (20.00 uur), ierse dans, 
snacks en drankjes en verkleedlol; 
aanv 14.00 uur.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
em2, suikerlaan 6;
'sundays are for dancing' met dj's kam-
ma, bob kliphuis, geert jan en dubtato; 
soul/funk/disco; 16.00-02.00 uur; € 10,- 
/ voorverkoop € 8,- (early bird € 5,-).
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 18 mrt 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
wo 20 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 uur; gra-
tis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 21 mrt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 22 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'you had me at urban'; met dj johnny 
500, mc massive en dj contest; urban/
electric sound; 22.00-04.00 uur; voor-
verkoop € 10,- (early bird € 8,50).
het pakhuis, peperstraat 8/2;

swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'rewind'; hits van toen en nu; 23.00-
05.00 uur; gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
misfit festival club night 004 met oa dj 
den; house/pop; 23.00-06.00 u; € 10,-.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
kopjek met dj's barnt, nathan homan en 
tjade; house/techno; 24.00-06.00 uur; 
€ 8,-; alleen deurverkoop.
za 23 mrt 
paradigm, energieweg 10;
'the backyard project' met dj's de sluwe 
vos b2b ryan elliot, ben buitendijk, 
mattheis, sanja, joannes, gal tsadok-
hai en jolar drim b2b ulst; techno/mini-
mal/house; 12.00-24.00 uur; voorver-
koop € 22,50.
binnenstad;
lentebiertocht; deelnemende cafés: het 
heerenhuis, brouwerij martinius, de 
toeter, oblomov, de klikspaan en de 
pintelier; aanv 15.00 uur; € 27,50 (voor-
verkoop € 24,-) incl. hapjes; kaarten 
verkrijgbaar bij de deelnemende cafés.
platformtheater, boterdiep 46;
milonga matiné van de argentijnse tan-
goclub; aanv 16.00 uur; € 5,- / gratis 
voor deelnemers aan de workshop 
(14.40-16.00 uur, zie www.tangoargen-
tinoclub.nl/tcw/agenda).
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
sweet saturday swing met live: 
jazzventure; lindy hop (jaren '20 
swing); aanv 20.00 uur; € 5,-; vooraf: 
proefles lindy hop (19.00-20.00 uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: '40up'; dansfeest voor 
40-plussers; 21.00-03.00 uur; € 14,04.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
till sunrise themafeest 'hollywood' met 
till sunrise (live funk/moderne top 40, 
21.00-23.30 uur) en dj; 21.00-02.00 
uur; gratis.
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
'050 danst door' met dj eric; dansfeest 
met pop, rock, disco, funk house etc 
vanaf de jaren '60 tot nu; aanv 21.00 u; 
€ 4,- (tot 22.00 uur € 2,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; gra-
tis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funk junk; soul/
funk/disco; aanv 22.00 uur; gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'lovers of house' met oa dj's ruben vita-
lis, asino, revil, carmen lisa, willbeat en 
mickey t; techhouse/techno/house/
deephouse; 22.00-05.00 uur; € 19,- / 
voorverkoop € 16,55 via www.even-
tree.nl.
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Restaurant

De Gulzige
Kater

7 dagen per week  
(h)eerlijk dineren van onze 

gevarieerde menukaart

Bovenverdieping 
ideaal voor groepen

Groepsdiners vanaf 
€ 25,- p.p.

Kijk op www.gulzigekater.nl 
voor jouw mogelijkheden

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

Gedempte Kattendiep 33
Telefoon (050) 318 43 02

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

www.ocEallaIGh.nl
Gedempte Kattendiep 13   Groningen 

o’cEallaIGh
traditional
music bar

Inlijsten?
Grote Leliestraat 47  Groningen

Tel. 050 3642088  /  06 407 835 41
www.delijstenmakerijgroningen.nl

http://uit050.nl/
http://www.gulzigekater.nl/
http://www.oceallaigh.nl/
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/


2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 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 resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'boevenpad' met dj joey ferre; dance-
hall/disco/hiphop/house/r&b; 23.00-
05.00 uur; gratis.
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
'before the after' met dj's wulff modern, 
lizzy lockness en ruhrkraft; house/tech-
no; 23.00-06.00 uur; € 5,- (tot 24.00 uur 
gratis).
simplon, boterdiep 69;
'vunzige deuntjes' met diverse dj's; r&b/
urban; 23.00-05.00 uur; voorverkoop 
€ 12,47 (vroege vogel uitverkocht).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj jorn aka 
boeing 747 (all night long); techno/
house; 24.00-06.00 uur; € 6,- (bij aan-
melding via facebook vóór 14.00 uur 
gratis).
vera, oosterstraat 44;
'break-fast - 15 years of fast breaks' 
met dj's enei, posij, sivahfonk en lmb; 
drum & bass; 24.00-05.00 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 8,-.
zo 24 mrt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 25 mrt 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via 
felix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
wo 27 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
café de koffer, nwe blekerstraat 1;
international quiznight (engelstalig); 
20.00-23.00 uur; € 2,50 pp, max. 5 per-
sonen per team; reserveren gewenst 
via info@dekoffer.nl of aan de bar.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 28 mrt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 29 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
whiskyfestival; 19.00-22.30 uur; € 35,- / 
passe-partout 29 + 30 + 31 mrt € 99,-.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 uur; gra-
tis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'rewind'; hits van toen en nu; 23.00-
05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'r&b exclusive' met dj's freddy moreira, 

madam julie, thiago mereilles, miguell 
kaidel en nrg; r&b/hiphop/caribbean; 
23.30-05.00 uur; voorverkoop € 13,50 
(early bird € 9,-) via www.rnbexclusive.
nl.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
za 30 mrt 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
whiskyfestival; 13.00-16.30 en 19.00-
22.30 uur; € 35,- / passe-partout 29 + 
30 + 31 mrt € 99,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; gra-
tis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'boevenpad' met dj joey ferre; dance-
hall/disco/hiphop/house/r&b; 23.00-
05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites dansado & de 
feestneger; support: dj's sonicnoise en 
jooz; 23.00-05.00 uur; € 3,- (tot 24.00 
uur gratis).
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'the sessions' met dj's dimitri (4 uur 
lang), c-jay b2b bulo en nathan homan; 
house/techno; 23.00-07.00 uur; voor-
verkoop € 14,50 via eventix.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'hard paradise'; hardstyle; 23.00-05.00 
uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
club maca & roni presenteert: 'plastic 
soup' met oa dj's itss celine, poog 
sound sisters, moxes, kassa 4 en 
praad; italo/house/funk/techhouse/
techno/progressive; 24.00-06.00 uur; 
€ 8,- / voorverkoop € 6,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: '303 acid' met oa dj's mark 
du mosch, h0fm4nn en rop en live: zen-
sor met alec trix; acidhouse; 24.00-
05.00 uur; € 5,- / voorverkoop € 5,-.
&zo, poelestraat 53-55;
diaz & bruno; 24.00-05.00 uur; gratis.
zo 31 mrt 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
whiskyfestival; 13.00-16.30 uur; € 35,- / 
passe-partout 29 + 30 + 31 mrt € 99,-.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.

ma 1 apr 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 2 apr 
usva, munnekeholm 10;
usva quiz night; 20.30-23.00 uur; € 5,- 
(studenten € 4,-).
wo 3 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 4 apr 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 19.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team; opgave via info@cafedetoeter.nl 
of tel. 050-3124499.
martinikerk, martinikerkhof 3;
bierfestival met gevarieerd programma; 
19.00-23.00 uur; € 16,09 / passe-par-
tout 4 + 5 + 6 apr € 48,59; kaartverkoop 
via www.bierfestivalgroningen.nl.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 5 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
stadslab, suikerlaan 15;
'wine, dine & disco'; 18.30-01.00 uur; 
€ 49,50 incl. aperitief, wijnproeverij, di-
ner en disco; aanmelden via info@cloi-
nq.nl.
martinikerk, martinikerkhof 3;
bierfestival met gevarieerd programma; 
19.00-23.00 uur; € 16,09 / passe-par-
tout 4 + 5 + 6 apr € 48,59; kaartverkoop 

via www.bierfestivalgroningen.nl.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
'kerkdienst' met dj's erick e, timmid, ke-
vin real en hummingbird; trance/club/
electro; 19.00-01.00 u; € 16,50; kaart-
verkoop via www.pepperevents.nl.
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
dubclub met roundbeat-dj's, daan in 
dub en steely ranks en live: radicle en 
dubjamsessie; 20.00-02.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
huize maas, vismarkt 52;
nataraj dance party met dj shanto; blo-
te-voeten-dansfeest; 21.30-01.30 uur; 
voorverkoop € 13,- via www.nataraj.
info; vooraf: time bender boekpresenta-
tie tijn touber (20.00-21.30 uur, voor-
verkoop € 20,- incl. party).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
paradigm, energieweg 10;
'suvernuver' met dj's maayan nidam, 
junki inoue en gerrit de boer; 23.00-
07.00 uur; voorverkoop € 14,50.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
club godverdomme met you and your 
bestie; 24.00-06.00 uur; € 6,-; alleen 
deurverkoop.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'ongehoord - 2 year anniver-
sary' met oa dj's daan oosting, node, 

saint grey, freek strano, dennis batstra, 
thys, former, battage, posij, geert jan, 
percyn, dmt, cees bruinsma, will jr en 
camiel daamen; electro/beats/techno/
drum & bass; 24.00-05.00 uur; € 5,- / 
voorverkoop € 3,-.
verwacht
za 6 apr 
martinikerk, martinikerkhof 3;
bierfestival met gevarieerd programma; 
13.00-17.00 en 19.00-23.00 uur; 
€ 16,09 per dagdeel / passe-partout 4 + 
5 + 6 apr € 48,59; kaartverkoop via 
www.bierfestivalgroningen.nl.
oosterstraat en omgeving;
clash xxl festival met live muziek, dj's, 
performances, installaties en audiovi-
suele kunst; hoofdlocaties: vera (oos-
terstraat 44), grand theatre (grote 
markt 35) en nachtclub oost (ooster-
straat 13a); 19.30-07.00 uur; voorver-
koop € 24,49 via www.clashclashclash.
nl / passe-partout 6 + 7 apr € 27,49; zo 
7 apr: contextdag met discussies en 
speeches (12.00 uur, € 10,-).
helper westsingel 98, ingang aan het 
boutenspad;
'milonga 007' met dj albert en/of gastdj; 
neo-, non- en klassieke tango; 19.30-
23.30 uur; € 3,-.
platformtheater, boterdiep 46;
'vier dansend de lente'; lentefeest van 
dansschool cariño met dj marcel; salsa/
bachata/son/latin; 20.00-01.00 u; € 5,-; 
vooraf: gratis proefles salsa voor begin-
ners (19.00-20.00 uur).
puddingfabriek, viaductstraat 3a;
'de microclub' met microclub melodies 
en gerbert vos; (funky) house; 20.00-
24.00 uur; voorverkoop € 12,- via even-
tgoose; minimum leeftijd 23 jaar; de 
eerste vijftig dansers krijgen een speci-
aal drankje van het huis.
em2, suikerlaan 6;
'de republiek - new wave edition' met 

resident dj's en live: joy division under-
cover (joy division tribute band, 21.30-
23.00 uur); 21.30-03.00 uur; € 12,50 
(voorverkoop € 10,- via yourticketprovi-
der) / na 23.00 uur € 5,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; gra-
tis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'boevenpad' met dj joey ferre; dance-
hall/disco/hiphop/house/r&b; 23.00-
05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
huize maas, vismarkt 52;
'notorious'; oldschool hiphop/r&b; 
23.00-05.00 uur; voorverkoop € 13,- 
(early bird € 10,-) via eventix.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'high tea' met oa dj's etherwood, 1991, t 
& sugah, zazu en dustkey; drum & 
bass; 23.00-06.00 uur; voorverkoop 
€ 12,96 via eventbrite.
paradigm, energieweg 10;
'convoi exceptionnel' met dj's d-passi-
on, radium, djipe, dither, strange arrival 
en ulst; techno/hardcore; 23.00-06.00 
uur; voorverkoop € 16,50.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clash xxl festival met dj's ron morelli en 
identified patient en live: gesloten cir-
kel; 24.00-06.00 uur.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 

24.00-05.00 uur.
zo 7 apr 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
heavenly salsa sunday met dj's cara-
melo, mary la sandunguera en el padri-
no, dansshows en -workshops; 18.00-
23.00 uur; early bird € 7,85 via www.
plazadanza.nl.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50.
ma 8 apr 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via 
felix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 9 apr 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (algemene 
kennis); aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 p.p. / team max. 5 personen; op-
gave via kroegvanklaas2@gmail.com.

8   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

uitgaan (vervolg)

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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.

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.

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.

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!

Z A A L V E R H U U RZ A A L V E R H U U R

zie ook: 
uit050.nl

https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
https://www.facebook.com/Lola050
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
https://www.facebook.com/BorrelcafeOblomov/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.louisxv.nl/
http://kokomogroningen.nl/
https://www.facebook.com/partycafededoos/
http://www.huizemaas.nl/
http://www.ocean41.nl/
http://uit050.nl/

