
jazz
vr 14 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
literiar café de graanrepubliek, kat-
tendiep 11;
floriana foti; aanv 21.00 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
electric vibes; rené van astenrode (vi-
brafoon), diederik idema (toetsen), 
oeds bouwsma (bas) en dennis elder-
man (drums); aanv 21.45 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
vladiboy's grooves; jazz/elektronica/
rock met oa vladislav psaruk (trombo-
ne) en speciale gast tim kotnik (trom-
pet); aanv 22.00 uur.
za 15 okt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session met felix de-
genaar (piano), libbe oosterman (trom-
pet) en jan ruerd oosterhaven (bas); 
aanv 21.30 uur; € 3,-.
zo 16 okt 
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
kim hoorweg trio; kim hoorweg (zang), 
erwin hoorweg (fender rhodes) en tho-
mas pol (bas); aanv 15.30 uur; € 10,-; 
ism stichting jazz in groningen.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
charles gayle trio; charles gayle (sax), 
ksawery wojcinski (contrabas) en alek-
sandar skoric (drums); aanv 16.00 uur; 
€ 3,-.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: drie sterren trio; 
jazz/balkan/latin/klezmer met don hof-
stee (viool/gitaar), gertie bruin (accor-
deon) en bert van erk (contrabas); aanv 
16.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage.
di 18 okt 
café de smederij, tuinstraat 2;
anton goudsmit (gitaar), bert van erk 
(contrabas) & victor de boo (drums); 
aanv 22.30 uur; € 5,-.
do 20 okt 
de silo, achterweg 47;
'state of the art'; miniconcerten en open 
sessie olv jeroen van olphen; 21.30-
01.30 uur; gratis.
vr 21 okt 
literiar café de graanrepubliek, kat-

tendiep 11;
suzana lascu; aanv 21.00 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
live jazz; aanv 22.00 uur.
za 22 okt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session met felix de-
genaar (piano), suzanne savage (zang) 
en sven otte (bas); aanv 21.30 u; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
giuseppe doronzo (baritonsax) solo; 
aanv 23.00 uur; € 3,-.
zo 23 okt 
platformtheater, boterdiep 46;
ramón valle trio; ramón valle (piano), 
omar rodriguez (bas) en liber torriente 
(drums); aanv 15.30 uur; € 18,- (studen-
ten € 12,-); voorverkoop bij swingmas-
ter (pelsterstraat 20); ism stichting jazz 
in groningen.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: linda's jazz; linda 
molenkamp (zang), vincent grit (toet-
sen) en bert van erk (contrabas); aanv 
16.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage.
ma 24 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door kevin hays 
(piano); 14.30-16.00 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
open jazzsessie olv bert van erk; ook 
voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; gratis.
di 25 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met panayiotis athanatos (gi-
taar), diederik idema (piano), hans lass 
(bas) en imre kruis (drums); aansluitend 
open sessie; aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 26 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
do 27 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv harry van lier; 
basisband: workshopcombo so what; 
20.30-22.30 uur; gratis.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
michael moore (altsax/klarinet), bert 
van erk (contrabas) & sebastian demyd-
czuk (drums); aanv 21.00 uur; € 3,-; ism 
stichting jazz in groningen.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
selasa; '30's swing met inda duran 
(zang), stefan pleister (gitaar), ju min 
(bas) en su lee (drums); 21.00-24.00 u; 
gratis.
vr 28 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
wilfried de jong (verhalen) en bruut! 

(vuige jazz); aanv 20.30 uur; € 19,-.
literiar café de graanrepubliek, kat-
tendiep 11;
suntae kim band; aanv 21.00 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
live jazz; aanv 22.00 uur.
za 29 okt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session met het tony 
hoyting trio; aanv 21.30 uur; € 3,-.
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: dans dans, ex-
perimentele jazz/postrock/psychedelica 
uit belgië; aanv 22.00 uur; € 12,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 7,50); kaartver-
koop via de oosterpoort.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
festival soundsofmusic: albatre, jazz/
improvisatie/noiserock; aanv 24.00 uur; 
dagkaart € 17,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,50); kaartverkoop via de oos-
terpoort.
zo 30 okt 
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: rené van astenrode 
(vibrafoon), winfred buma (gitaar) en 
bert van erk (contrabas); aanv 16.30 u; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
ma 31 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door jonathan 
kreisberg (gitaar); 14.30-16.00 uur; gra-
tis.
usva, munnekeholm 10;
open jazzsessie olv bert van erk; ook 
voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; gratis.
di 1 nov 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
ben van gelder quintet; ben van gelder 
(altsax), sam harris (piano), craig wein-
rib (drums), peter schlamb (vibrafoon) 
en rick rosato (bas); aanv 20.30 uur; 
€ 16,-.
café de smederij, tuinstraat 2;
oene van geel (viool), mark haanstra 
(bas), sanem kalfa (zang) en george di-
mitriu (gitaar/viool); aanv 22.30 u; € 5,-.
wo 2 nov 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-

denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
maandelijkse jamsessie mmv trillo brillo 
xl; alle stijlen welkom; aanv 20.00 uur; 
gratis.
do 3 nov 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
jeen rabs trio; jeen rabs (gitaar), sven 
shuster (contrabas) en gunnar graaf-
mans (vibrafoon/cocktail drums); 21.00-
24.00 uur; gratis.
vr 4 nov 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
literiar café de graanrepubliek, kat-
tendiep 11;
janez sagadin band; aanv 21.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; sessie olv jeroen van 
olphen; aanv 22.00 uur; gratis.
verwacht
za 5 nov 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session olv felix dege-
naar (piano); aanv 21.30 uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
live jazz; aanv 23.00 uur; € 3,-.
zo 6 nov 
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: arend huisman trio; 
aanv 16.30 uur; toegang: vrijwillige bij-
drage.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
ma 7 nov 
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door deborah 
brown (zang); 14.30-16.00 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
open jazzsessie olv bert van erk; ook 
voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; gratis.
di 8 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
jazz orchestra of the concertgebouw + 
dr lonnie smith (hammond-orgel) + pink 
oculus (zang); jazz/funk; aanv 20.30 u; 
€ 25,-.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met benson itoe (bas), diederik 
idema (toetsen) en claude ciza (drums); 
aansluitend open sessie; aanv 22.30 u; 
€ 3,-.
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GRATIS
Pieter van den Blink 
over journalistiek, media en kijkcijfers
in een tijd waarin iedereen journalist is.

NIEUW LICHT 
DEBAT
20 oktober in de 
Der Aa-Kerk, Groningen

Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl
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vertrouwd
en lekker

Bodega

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

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

All YOu CAn EAt
Di. t/m Zo. 16.00-22.30 uur

nieuwe kaart met nog 
meer gerechten (ruim 100) 

& nog meer desserts
Aparte zaal voor besloten feesten en partijen (tot 50 pers.)

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

www.tajmahalgroningen.nlrestaurant / afhalen / bezorgen / catering
Veemarktstraat 94 (Oosterpoort) - 050-3147301 - Gratis parkeren

i  i  i

STUDENT MENU € 12,50
vegetarian € 11,50
including rice & salad

Vóór concert of voorstelling in De 
Oosterpoort of Schouwburg genieten 

van onze Indiase specialiteiten

https://www.blgroningen.nl/agenda/debatserie-nieuw-licht-pieter-van-den-blink
http://www.manolitos.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/


film
za 15 + ma 17 okt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'lo and behold' (2016) van werner her-
zog; documentaire over de toekomst 
van het internet en de invloed op onze 
dagelijks leven; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 18 okt 
vera zienema, oosterstraat 44;
50 jaar pet sounds: beach boys surprise 
movie; met inleiding door een liefhebber 
en kenner; aanv 20.30 u; € 7,- + maand-
kaart (€ 1,50).
do 20 okt 
usva, munnekeholm 10;
usva film night met een thriller, spreker, 
drankjes en hapjes; thema: scandina-
vië; aanv 20.30 uur; € 4,- (studenten 
€ 3,-).
za 22 okt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
camera japan: 'good stripes' (2016) van 
yukiko sode; charmant en ongewoon 
liefdesverhaal met een droogkomische 
ondertoon; japans gesproken, engels 
ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-); zie ook 24 okt.
ma 24 okt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
camera japan: 'joy of man's desire' 
(2014) van sugita masakuza; hartver-
warmende en hartverscheurende film 
over twee weeskinderen na een ramp-
zalige aardbeving; japans gesproken, 
engels ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 25 okt 
academiegebouw, broerstraat 5;
'lone twin' (2011) van anna van der wee; 
documentaire over de speciale band 
tussen tweelingen; aanv 13.00 uur; 
kaartverkoop bij studium generale (o 
boteringestraat 13) en via www.sggro-
ningen.nl; di 1 nov: lezing over tweelin-
genonderzoek (academiegebouw, 
20.00 uur).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinemadiner: 'an' (2015) van naomi ka-
wase; dankzij een geheim recept komt 
een kleine bakkerij in japan tot bloei; 
18.30-22.30 uur; € 35,- incl. 3-gangen-
diner.
vera zienema, oosterstraat 44;
'bone tomahawk' (2015) van s graig 
zahler; gewelddadige exploitation wes-
tern met kurt russell; aanv 21.00 uur; 
€ 4,50 + maandkaart (€ 1,50).
za 29 okt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'la tierra y la sombra' (2015) van césar 
augusto acevedo; ingetogen drama 

over een oude colombiaanse boer die 
herenigd wordt met zijn familie; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 31 okt.
zo 30 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
serie 'kunst op het doek': 'renoir: rever-
ed and reviled' (2016) van phil grabsky; 
documentaire museumreis langs het 
werk van de impressionistische schilder 
renoir; met commentaar van kunsthisto-
ricus peter kooke; 11.00-14.00 uur; 
€ 15,-.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
festival soundsofmusic: 'from what is 
before' (2014) van lav diaz; vijfenhalf 
uur durende film over naderend onheil 
in een afgelegen plattelandsdistrict op 
de filippijnen; slow cinema; 13.00-18.50 
uur; € 9,50 / dagkaart € 25,-; met korte 
inleiding door filosoof/schrijver maarten 
meester.
ma 31 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
'in utero' (2015) van kathleen man gyl-
lenhaal; documentaire over het ont-
staan van het menselijke leven in de 
baarmoeder; 20.00-21.30 uur; € 15,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'la tierra y la sombra' (2015) van césar 
augusto acevedo; ingetogen drama 
over een oude colombiaanse boer die 
herenigd wordt met zijn familie; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
vera zienema, oosterstraat 44;
halloween special: horrorfilm; aanv 
21.00 u; € 4,50 + maandkaart (€ 1,50).
wo 2 nov 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
serie 'docs': 'treffpunkt erasmus' (2015) 
van annet betsalel; documentaire over 
twee jonge wehrmachtsoldaten die met 
gevaar voor eigen leven een joodse fa-
milie redden; 20.00-21.55 uur.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'publieke werken' (2015) van joram lúr-
sen; historisch drama over een viool-
bouwer in amsterdam en zijn neef, apo-
theker in hoogeveen, aan het einde van 
de 19de eeuw; met gijs scholten van 
aschat, jacob derwig en rifka lodeizen; 
aanv 20.00 uur; € 0,50.

verwacht
za 5 nov 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
serie 'film & muziek': the b-movie or-
chestra presenteert 'xxx-ploitation poc-
ket edition'; film en live muziek in de 
sfeer van cultfilms uit de jaren '60/'70; 
20.30-21.45 uur; € 15,- (65+/jongeren 
€ 12,50).
ma 7 nov 
vera zienema, oosterstraat 44;
'please vote for me' (2007) van weijun 
chen; bekroonde documentaire over 
een chinese schoolklas die een eigen 
vertegenwoordiger mag kiezen; aanv 
21.00 uur; € 4,50 + maandkaart.

GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

tONIO 12
13 t/m 19 okt: do 16.30 19.30 / vr za 15.20 19.30 / zo 13.45 19.00 / ma di wo 15.20 19.20
Drama naar het bekroonde boek van A.F.Th. van der Heijden. Met Pierre 
Bokma, Rifka Lodeizen en Chris Peters. Regie: Paula van der Oest.
aS I OPeN MY eYeS 12
13 t/m 19 okt:  do 16.50 21.35 / vr za 13.10 21.35 / zo 11.15 21.10 / ma 13.10 21.35 / 

di wo 21.35
Film over de eigenzinnige 18-jarige Farah in Tunis in de zomer van 2010, 
aan de vooravond van de Jasmijnrevolutie. Regie: Leyla Bouzid.
FUOcOaMMare 12
13 t/m 19 okt:  do vr 14.35 19.10 / za 19.10 / zo 16.15 18.30 / ma wo 16.15 /  

di 21.30 International Movie Night (met inleiding)
Documentaire over Samuele, een 12-jarige bewoner van het eiland Lam-
pedusa. Regie: Gianfranco Rosi.
La daNSeUSe 12
13 t/m 19 okt: do za ma 21.25 / vr 16.50 / zo 20.50 / di wo 16.45
Drama over de Amerikaanse danseres Loïe Fuller (1862-1928), die een 
sensatie werd in Parijs. Regie: Stéphanie Di Giusto.
OaSIS: SUPerSONIc 12
13 t/m 19 okt: vr wo 21.25 / za 16.15 / Docs
Documentaire over supergroep Oasis in de periode 1991 tot 2009.
weINer 12
13 t/m 19 okt: vr za di wo 17.30 / Docs
Documentaire over de exhibitionistische Amerikaanse politicus Anthony 
Weiner. Regie: Josh Kriegman en Elyse Steinberg.
FLOreNce FOSter JeNkINS a.L.
13 t/m 19 okt: do vr 14.40 19.00 / za di wo 19.00 / zo 16.30 18.45 / ma 16.45 
Florence (Meryl Streep) wil een groots zangeres worden maar kan abso-
luut niet zingen. Naar een waargebeurd verhaal. Regie: Stephen Frears.
L'aveNIr 12
13 t/m 19 okt:  do vr 16.55 21.15 / za 16.45 21.15 / zo 21.00 / di wo 21.15 
Lichtvoetige film met Isabelle Huppert als filosofiedocent.
caPtaIN FaNtaStIc 12
13 t/m 19 okt: do 20.30 
Bejubelde film met glanshoofdrol voor Viggo Mortensen, vader van zes 
jonge kinderen. Ze leven geïsoleerd in de bossen in Noord-Amerika.
La Pazza GIOIa 6
13 t/m 19 okt:  do 17.00 
Komisch Italiaans drama over vriendschap en de zoektocht naar geluk.
the red tUrtLe 6
13 t/m 19 okt: do 14.30
Animatiefilm over een schipbreukeling en een mysterieuze schildpad.
PUbLIeke werkeN 16
do 13 okt 14.00 / Boek & Film / met inleiding
Historisch drama over een vioolbouwer in Amsterdam, naar het boek van 
Thomas Rosenboom. Met Gijs Scholten van Aschat. Regie: Joram Lúrsen.
the beatLeS: eIGht daYS a week – 
the tOUrING YearS a.L.
zo 16 okt 16.00 / Docs
Documentaire van Ron Howard over de live concerten van The Beatles. 
Aansluitend: extra concertregistratie.
Le FILS de JeaN 12
ma 17 okt 19.30 / Ciné-club
De 33-jarige Mathieu reist naar Canada voor de begrafenis van zijn vader, 
die hij nooit heeft gekend. Regie: Philippe Lioret.

SzÜrkÜLet (twILIGht) 12
di 18 okt 19.30 / Mijlpalen Film / met inleiding
Dromerig Hongaars drama naar de novelle 'Es geschah am hellichten 
Tag' van Friedrich Dürrenmat. Regie: György Féhér.
de MatthÄUS MISSIe vaN  
reINbert de LeeUw 12
wo 19 okt 19.30 / Docs / Film + Muziek
Cherry Duyns' portret van pianist/componist/dirigent Reinbert de Leeuw.
Verwacht  vanaf 20 okt: La FILLe INcONNUe 

vanaf 27 okt:  three GeNeratIONS /  
L'ecONOMIe dU cOUPLe

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

kINePOLIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

the accOUNtaNt
Pathé 13 t/m 19 okt:  ma 21.00
Misdaaddrama met Ben Affleck als wiskundig genie en accountant.
the beatLeS: eIGht daYS a week – 
the tOUrING YearS a.L.
Pathé 13 t/m 19 okt:  ma 19.00
Documentaire van Ron Howard over de live concerten van The Beatles.
the daUGhter 12ath
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 11.00 / ma 20.00
Christian keert na lange tijd terug naar zijn geboorteplaats en ontdekt een 
schokkend geheim. Drama met Sam Neill en Geoffrey Rush.
deePwater hOrIzON 12at
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 11.00 13.30 21.40 / vr 13.15 21.40 / za 21.45 23.45 /  

zo ma wo 21.40 / di 21.10
Actiethriller over het booreiland Deepwater Horizon in de Golf van Mexico 
dat in april 2010 explodeerde, wat leidde tot een enorme olieramp.
dON't breathe 16gat
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 10.50 14.50 17.00 19.10 22.00 / vr 10.45 17.00 19.10 22.00 /  

za 17.30 19.00 22.15 00.15 / zo di 17.00 22.00 / ma 16.50 22.10 / 
wo 19.10 22.00

Kinepolis 13 t/m 19 okt: dag. 21.40 
Thriller. Drie vrienden breken in bij een rijke blinde man en denken dat ze 
de perfecte inbraak plegen. Ze hebben het mis, heel erg mis...
the GIrL ON the traIN 16gt
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 10.45 13.30 15.30 18.10 21.20 / vr 13.00 18.10 21.20 /  

za 18.15 21.15 23.15 / zo 16.15 18.45 21.20 / ma 18.10 20.50 /  
di 18.10 21.40 / wo 18.10 21.20

Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 18.40 21.20
Thriller met Emily Blunt, naar de bestseller van Paula Hawkins.
heLL Or hIGh water 16gt
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 14.00 21.10 / vr 10.50 / za 24.00 / zo 21.50 / ma 22.00 /  

di 18.20 / wo 21.10
Een sheriff jaagt op twee broers die hun schulden bij de bank proberen af 
te lossen met de buit van hun bankovervallen.
INFerNO 12ga
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 10.45 13.00 15.45 18.30 21.30 / vr 10.45 12.50 15.40 18.30 

21.30 / za 11.10 15.45 18.30 21.30 23.45 / zo ma di 11.10 15.45 
18.30 21.30 / wo 11.00 15.45 18.30 21.30

Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do 13.30 16.15 19.00 21.25 /  
vr za zo ma di wo 15.45 19.00 21.25

Mysterythriller gebaseerd op Dan Browns succesvolle Robert Langdon-
boekenreeks. Met Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster en Omar Sy.
brIdGet JONeS'S babY 12st
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 12.30 15.20 19.00 21.00 / vr 11.15 15.30 19.00 21.00 /  

za 15.30 19.15 21.00 / zo wo 15.30 19.00 21.00 /  
ma 15.30 19.10 21.20 / di 15.30 18.50 20.50

Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do zo ma di wo 15.30 20.15 / vr za 15.30 18.45 21.30
Romantische komedie. Renée Zellweger en Colin Firth zijn weer samen te 
zien in het nieuwe hoofdstuk over 's werelds favoriete singleton.

trOLLS 6a
Pathé 13 t/m 19 okt:  dag. 18.20 / 3D / originele versie
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 19.00 / originele versie
Muzikale animatiefilm van de makers van Shrek.
the INFILtratOr 16gth
Pathé 13 t/m 19 okt:  do vr zo di wo 20.40 / za 20.30
Thriller naar het waargebeurde verhaal van een undercoveragent die wist 
binnen te dringen in de organisatie van drugskoning Pablo Escobar.
the MaGNIFIceNt SeveN 12g
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 13.20 20.50 / vr di wo 20.50 / za 20.45 / zo 21.10 / ma 20.40
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 21.30
Moderne versie van de westernklassieker. Met Denzel Washington, Chris 
Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio en Byung-Hun Lee.
MechaNIc: reSUrrectION 16gt
Pathé 13 t/m 19 okt:  za 00.10
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  vr za zo ma di wo 21.20
Actiefilm. Een ex-huurmoordenaar (Jason Statham) wordt gedwongen drie 
onmogelijke moordaanslagen te plegen op drie verschillende continenten.
SaUSaGe PartY 16gt
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 19.00
Animatiekomedie over een worstje genaamd Frank. Samen met andere 
supermarktproducten ontdekt hij de lugubere waarheid over hun lot.
MISS PereGrINe'S hOMe  
FOr PecULIar chILdreN 12ga
Pathé 13 t/m 19 okt:  do za ma wo 16.00 18.50 / vr 15.50 18.50 / zo 10.40 16.00 18.50 / 

di 16.00 19.00 / 3D
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 16.00 18.50 / 3D
Fantasyfilm rond een tehuis voor kinderen met zeer bijzondere gaven.
Nerve 12gth
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 11.40 18.50 / vr 10.50 18.50 / za zo di wo 18.50 / ma 17.45
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 21.50
Thriller over een middelbare scholier die vastzit in het online spel 'Truth or 
dare'. Al haar stappen worden gemanipuleerd door anonieme 'watchers'.
Pete'S draGON 6ga
Pathé 13 t/m 19 okt:  vr 13.30 / do za ma di 16.30 / wo 16.40 / 3D / originele versie
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 19.05 / 3D / originele versie
Disneyfilm over weesjongen Peter en zijn beste vriend, een groene draak.
PrOOI 16gat
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 11.50 14.20 16.20 19.20 21.50 / vr 11.20 13.50 16.20 19.20 

21.50 / za 16.20 19.45 22.00 23.30 / zo 16.15 19.20 21.50 /  
ma 15.15 18.50 21.50 / di wo 16.20 19.20 21.50

Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 16.30 18.50 21.45
Na de vondst van een gruwelijk afgeslacht gezin, net buiten Amsterdam, 
roept de politie de hulp in van Artis-dierenarts Lizzy (Sophie van Winden).
rIPhaGeN 16gt
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 12.00 / vr 11.30 / NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do 15.00 19.00 / vr za zo ma di wo 16.00 19.00 / NL
WOII-misdaadthriller van Pieter Kuijpers gebaseerd op het leven van  
Andries 'Al Capone' Riphagen (Jeroen van Koningsbrugge).
SULLY 12a
Pathé 13 t/m 19 okt:  vr 21.10 / za 21.15 / zo 19.40
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 21.20
Biografisch drama over piloot Chesley Sullenberger die in 2009 een nood-
landing op de Hudson-rivier wist te maken. Met Tom Hanks.
trIStaN UNd ISOLde
Pathé: zo 16 okt 11.00
De opera van Wagner met Nina Stemme en Stuart Skelton.
the GOLdeN aGe
Pathé: zo 16 okt 17.00 / Pathé Ballet
Wervelende dansshow door het Bolshoi Ballet. Live vanuit Moskou.
SNeak PrevIew 16adghst
Pathé: di 21.00 / Elke dinsdag een verrassende voorpremière.

UILeNbaL a.L.
Pathé 13 t/m 19 okt:  za zo ma di wo 13.30 / NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do vr za 13.45 / zo ma di wo 11.15 13.45
De 8-jarige Meral gaat met haar vriendjes op zoek gaat naar de restanten 
van haar muis Piepiep.
trOLLS 6a
Pathé 13 t/m 19 okt:  do vr 16.10 / za 11.10 14.00 14.40 / zo 11.10 13.30 16.00 / ma 

11.20 13.30 16.00 / di 11.20 13.45 16.00 / wo 12.15 13.30 / 3D / NL
Pathé 13 t/m 19 okt:  vr 12.15 14.40 / za 12.30 16.10 / zo di 12.30 14.40 / ma 14.30 /  

wo 11.15 14.40 16.00 / 2D / NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do vr 13.30 16.00 / za 12.25 15.30 /  

zo ma di wo 11.15 13.30 16.00 / 3D / NL
Muzikale animatiefilm van de makers van Shrek.
de cLUb vaN SINterkLaaS  
& GebLaF OP de PakJeSbOOt a.L.
Pathé 13 t/m 19 okt:  vr 14.15 / za 10.45 14.30 / zo 12.30 / ma 13.15 / di wo 14.30 / NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do vr 14.00 / za ma di wo 12.30 14.30 / zo 12.45 14.45 / NL
Slechterikken Dokter Vleugelaer en Igor bespuiten de cadeautjes met 
'blafspray'. Lukt het de Sint en de Pieten alles op tijd te ontsmetten?
hart beat 6g
Pathé 13 t/m 19 okt:  do 13.15 16.50 18.45 / vr 12.30 16.50 18.45 / za 10.45 16.50 18.45 

/ zo 10.30 16.50 18.45 / ma 11.00 16.40 18.45 /  
di 11.00 16.50 18.55 / wo 11.20 16.50 18.45 / NL

Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do vr 16.00 18.45 / za zo ma di wo 16.30 18.45
Romantische en muzikale jeugdfilm met Vajèn van den Bosch.
MeeSterSPION 6ga
Pathé 13 t/m 19 okt:  za 13.00 13.45 / zo 10.30 14.20 / ma di 10.50 13.15 /  

wo 11.30 14.00 / NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do vr 13.30 16.00 / za 12.45 16.00 /  

zo ma di wo 11.15 13.30 16.00 / NL
De 11-jarige Tim helpt een oud-spion een oude misdaadzaak oplossen.
MeNeer PLUIzeNbOL 6ga
Pathé 13 t/m 19 okt:  za di 12.15 14.00 / zo 14.00 / ma 11.10 13.50 / wo 12.15 13.45 / 

NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do vr za 14.00 / zo ma di wo 11.30 14.00 / NL
Komedie over een miljardair die terecht komt in het lichaam van een kat.
Peter eN de draak 6ga
Pathé 13 t/m 19 okt:  vr 16.00 / za di wo 14.15 / zo 14.10 / ma 14.00 / 3D / NL
Pathé 13 t/m 19 okt:  za di wo 11.50 / zo 11.30 / ma 11.00 / 2D / NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do vr za 13.30 16.15 / zo ma di wo 11.00 13.30 16.15 / 3D / NL
Disneyfilm over weesjongen Peter en zijn beste vriend, een groene draak.
de Gvr 6ga
Pathé 13 t/m 19 okt:  za di 11.00 / wo 10.50 / 3D / NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  dag. 13.30 / 3D / NL
Fantasyfilm naar het boek 'De grote vriendelijke reus' van Roald Dahl.
Ice aGe: cOLLISION cOUrSe 6a
Kinepolis 13 t/m 19 okt: zo ma di wo 11.15 / NL
Animatiefilm. De kudde gaat op reis door exotische landen.
hUISdIerGeheIMeN 6ga
Pathé 13 t/m 19 okt:  vr zo di 14.50 / za 11.30 / ma 14.40 / wo 16.10 / 3D / NL
Pathé 13 t/m 19 okt:  za 15.10 / zo di 12.45 / ma 12.40 / wo 13.30 / 2D / NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do vr za 13.30 / zo ma di wo 11.15 13.30 / NL
Wat spoken huisdieren uit zodra de baasjes weg zijn? Animatiefilm.
StOrkS 6a
Pathé 13 t/m 19 okt:  vr 14.00 / za 11.30 13.30 / zo ma 11.30 13.45 / di 13.30 / wo 11.10 

/ 3D / NL
Pathé 13 t/m 19 okt:  za 16.00 / ma di 15.15 / wo 13.45 15.50 / 2D / NL
Kinepolis 13 t/m 19 okt:  do vr 14.00 16.15 / za 12.45 15.00 / zo 11.30 13.45 16.15 / ma 

di wo 11.30 14.00 16.15 / 3D / NL
Komische en spannende animatiefilm over ooievaars die tegenwoordig 
pakketjes bezorgen. Nog één baby moet er worden weggebracht...

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

zie voor de komende weken: rubriek film - www.groningerforum.nl - www.kinepolis.nl - www.pathe.nl

 GRONINGER BIOSCOPEN do 13 t/m wo 19 okt
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Voor edities en deadlines van het hele jaar 
zie www.uitgaanskrantgroningen.nl.
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Advertentietarieven op aanvraag.
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editie deadline
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De Kleine Moghul
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* * *

Indiase gerechten
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Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905
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amusement
vr 14 okt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
vrijdag, sint jansstraat 7;
voorronde compositiewedstrijd voor het 
nieuwjaarsconcert van het nederlands 
blazers ensemble; voor jongeren tot 19 
jaar; 19.30-22.00 uur; € 6,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'hair'; flowerpowermusical met william 
spaaij en anouk maas; aanv 20.00 uur; 
1ste rang € 52,50 / 2de rang € 45,- / 
3de rang € 39,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; zie ook 15 en 16 okt.
bar players, poelestraat 22;
30 jaar bar players: zanger erik van klin-
ken ('gewoon een lekker wijf'); aanv 
23.00 uur; gratis.
za 15 okt 
vm suikerfabriek, energieweg 10;
suiker- en zoutfeest met proeverij van 
kunst, muziek, eten, wellness en weten-
schap; aanv 16.00 uur; toegang vanaf 
€ 12,50; voorverkoop via www.cbkgro-
ningen.nl.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
café cheers, turfsingel 94;
zanger ben valkenburg ('ik ben een va-
gabundo') en zangeres karin welsing 
('zoals ik ben'); aanv 19.30 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'hair'; flowerpowermusical met william 
spaaij en anouk maas; aanv 20.00 uur; 
1ste rang € 52,50 / 2de rang € 45,- / 
3de rang € 39,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; zie ook 16 okt.
martiniplaza, l springerlaan 2;
jan smit, 'elfstedentour'; voorprogram-
ma: de 3js; aanv 20.00 uur; € 39,50.
zo 16 okt 
waagplein;
diversity day 2016 met oa muziek- en 
dansoptredens voor jong en oud; 13.00-
17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'hair'; flowerpowermusical met william 
spaaij en anouk maas; aanv 14.00 uur; 
1ste rang € 52,50 / 2de rang € 45,- / 
3de rang € 39,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje.
holland casino, kattendiep 150;
the acoustics, semi-akoestische all-
round coverduo; aanv 16.30 uur.
café mulder, gr kr elleboog 22;
jan veldman solo; liedjesprogramma; 
aanv 17.00 u; toegang via de voordeur.
ma 17 okt 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
di 18 okt 
dot, vrydemalaan 2;
live pianomuziek door nathan green; 
18.00-22.00 uur.
wo 19 okt 
remonstrantse kerk, coehoornsingel 
14;
herman pleij vertelt over erasmus; aanv 
20.00 uur; toegang: vrijwillige bijdrage.
oosterpoort, trompsingel 27;
clifton braam met 'de eerste keer'; 
stand-up comedy; aanv 20.15 u; € 15,-; 
vooraf: meet & greet met surinaams 
3-gangendiner (house of cooking, turf-
singel 18-20, 17.30 uur).
do 20 okt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
hans klok met 'house of horror'; illusie-
show; aanv 20.00 uur; topseat € 54,- / 
1ste rang € 49,50 / 2de rang € 42,50 / 
3de rang € 26,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; zie ook 21, 22 en 23 okt.
vr 21 okt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 

€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
martiniplaza, l springerlaan 2;
hans klok met 'house of horror'; illusie-
show; aanv 20.00 uur; topseat € 59,- / 
1ste rang € 55,- / 2de rang € 45,- / 3de 
rang € 29,- incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 22 en 23 okt.
bar players, poelestraat 22;
30 jaar bar players: zangers henk dissel 
en marco tc; aanv 22.30 uur; € 7,50.
za 22 okt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
martiniplaza, l springerlaan 2;
hans klok met 'house of horror'; illusie-
show; aanv 20.00 uur; topseat € 59,- / 
1ste rang € 55,- / 2de rang € 45,- / 3de 
rang € 29,- incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 23 okt.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
songs4two; bekende duetten uit de 
popmuziek met edward reekers (zang), 
cindy oudshoorn (zang), jasper wester-
hof (toetsen) bennie meijer (diverse in-
strumenten); aanv 20.15 uur; € 15,-.
zo 23 okt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
hans klok met 'house of horror'; illusie-
show; aanv 14.00 uur; topseat € 54,- / 
1ste rang € 49,50 / 2de rang € 42,50 / 
3de rang € 26,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje.
holland casino, kattendiep 150;
sounds perfect, live pop/jazz/soul; aanv 
16.30 uur.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
talkshow 'stand van stad'; bram douwes 
ontvangt diverse gasten; aanv 16.30 u; 
€ 5,-.
ma 24 okt 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
di 25 okt 
dot, vrydemalaan 2;
live pianomuziek door bram de wit; 
18.00-22.00 uur.
wo 26 okt 
huize maas, vismarkt 52;
'de waterloo's on tour' mmv ruim vijftig 
nederlandstalige artiesten (oa martin 
groenewold, harry slinger, burdy, lucas 
& gea, stef ekkel, lytse hille, kevin paré 
en imca marina); 17.00-01.00 u; € 1,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
eerste halve finale van het groninger 
studenten cabaret festival; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 17,50 / 2de rang € 16,- 
/ 3de rang € 14,- / 4de rang uitverkocht; 
zie ook 27 en 28 okt.
do 27 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
tweede halve finale van het groninger 
studenten cabaret festival; aanv 20.15 
uur; uitverkocht; zie ook 28 okt.
usva, munnekeholm 10;
stefan pop met 'het moest een keer ge-
beuren'; stand-up comedy; aanv 20.30 
uur; € 9,- (studenten € 7,-).
vr 28 okt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
vrouwenkoor coro con capri olv ella van 
osnabrugge zingt 'door de jaren heen'; 
gevarieerd jubileumconcert mmv koor 
essenza, nienke wissema (piano), anne 
hesseling (fluit) en hanna klapwijk (klari-
net); aanv 20.00 uur; € 9,- incl. drankje 
na afloop.
martiniplaza, l springerlaan 2;
lone van roosendaal, annick boer, re-
née van wegberg en orkest brengen 'op 
een mooie pinksterdag'; liedjes van 
ruud bos, harry bannink en joop stok-
kermans; aanv 20.00 uur; 1ste rang 
€ 35,- / 2de rang € 30,- incl. garderobe 
en pauzedrankje.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot ballad; aanv 20.00 uur; gra-
tis.
bar players, poelestraat 22;
30 jaar bar players: radio nl café met di-
verse artiesten (20.00-24.00 uur) en 
zanger erik van klinken ('gewoon een 
lekker wijf', 24.00 uur); aanv 20.00 uur; 
gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
finale van het groninger studenten ca-
baret festival; aanv 20.15 uur; uitver-
kocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
wilfried de jong (verhalen) en bruut! 
(vuige jazz); aanv 20.30 uur; € 19,-.

za 29 okt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
tim fransen met 'het failliet van de mo-
derne tijd'; filosofisch cabaret; aanv 
20.15 uur; 1ste rang uitverkocht / 2de 
rang € 16,- / 3de en 4de rang uitver-
kocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
micha wertheim brengt 'ergens anders'; 
cabaret; aanv 20.15 uur; uitverkocht.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
janneke jager brengt 'decorum'; caba-
ret; aanv 20.30 uur; € 12,50; kaarten via 
info@jannekejager.nl.
zo 30 okt 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
'grunneger noamiddag' met groningsta-
lige liedjes door edwin jongedijk (14.00 
uur, cd-presentatie), krödde (14.30 uur), 
jan henk de groot (15.00 uur, cd-pre-
sentatie) en arnold veeman (15.30 uur); 
14.00-16.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
auditie koos alberts awards met diverse 
artiesten; 14.00-18.00 uur; gratis.
holland casino, kattendiep 150;
come again, gevarieerde live popmu-
ziek; aanv 16.30 uur.
ma 31 okt 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
di 1 nov 
usva, munnekeholm 10;
cabaretier guido weijers geeft een seri-
euze masterclass over geluk (try-out); 
aanv 20.30 uur; € 17,50 (studenten 
€ 12,50); ook op 2 nov.
wo 2 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
wunderbaum en arnon grunberg bren-
gen 'the future of sex'; humoristische 
voorstelling over de toekomst van seks; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 22,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 11,25) / 2de rang 
€ 19,- (€ 11,25) / 3de rang € 13,50 
(€ 11,25) / 4de rang € 7,-.
usva, munnekeholm 10;
cabaretier guido weijers geeft een seri-
euze masterclass over geluk (try-out); 
aanv 20.30 uur; € 17,50 (studenten 
€ 12,50).
do 3 nov 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
doeko bosscher gaat met charles 
groenhuijsen in gesprek over de ameri-
kaanse verkiezingen; aanv 20.00 uur; 
€ 12,50 (studenten € 10,-); kaarten bij 
boekhandels godert walter (o ebbinge-
straat 53) en van der velde (a-kerkhof 
45-47) en via www.blgroningen.nl/agen-
da.
usva, munnekeholm 10;
martijn hillenius met 'de man in bonus'; 
cabaret; aanv 20.30 uur; € 12,- (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 9,-); kaartverkoop 
via de oosterpoort.
vr 4 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
martiniplaza, l springerlaan 2;
edwin evers band; show met bekende 
hits en muzikanten; reprise; aanv 20.00 
uur; € 28,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
claudia de breij brengt haar oudejaars-
conference; aanv 20.15 u; uitverkocht; 
ook op 5 nov.
verwacht
za 5 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
duo-concert door harmonieorkest har-
monie '67 en fanfare cwo; aanv 20.00 
uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
claudia de breij brengt haar oudejaars-
conference; aanv 20.15 u; uitverkocht.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
serie 'film & muziek': the b-movie or-
chestra presenteert 'xxx-ploitation poc-
ket edition'; film en live muziek in de 
sfeer van cultfilms uit de jaren '60/'70; 
20.30-21.45 uur; € 15,- (65+/jongeren 
€ 12,50).
zo 6 nov 
vrijdag, sint jansstraat 7;
koor de volksstem brengt 'de schuld 

van het kapitaal'; gevarieerd program-
ma rond het thema 'armoede'; 15.00-
16.00 uur; € 10,-.
holland casino, kattendiep 150;
sunday royale: tommy thompson, zan-
ger/entertainer/saxofonist; aanv 16.30 
uur.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
maandelijkse talkshow 'new orléans 
live' olv jerry silvano met oa ryan plein 
(anesthesioloog/voorzitter stichting su-
ridocs); 17.00-20.00 uur; gratis.
ma 7 nov 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
wo 9 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the day after'; journalist max wester-
man geeft zijn visie op de amerikaanse 
presidentsverkiezing van afgelopen 
nacht; aanv 10.30 uur (vanaf 10.00 uur 
ontvangst met koffie/thee en muffins.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nuhr brengt 'draai het eens om' (repri-
se); cabaret/sketches met viggo waas, 
joep van deudekom, eddie b wahr en 
peter heerschop; aanv 20.15 uur; uit-
verkocht.

diversen
dans / literair / multimedia

vr 14 okt 
synagoge, folkingestraat 60;
presentatie van het boek 'palet van gro-
ningen'; het eerste exemplaar wordt 
overhandig aan burgemeester peter de 
oudsten; aanv 16.00 uur.
za 15 okt 
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
schnitger festival: 'dichter - bij het orgel'; 
wolfgang zerer (orgel) en dichter jan 
glas brengen een intiem concert met 
werken van oa froberger en weckmann 
en voordracht uit eigen dichtbundel; 
16.00-17.00 uur; € 12,50 (kinderen tot 
17 jaar gratis) incl. consumptie na af-
loop; voorverkoop via www.schnitger-
festival.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
reisfotograaf volker gerling met 'por-
traits in motion'; verhalen bij portretten 
van mensen uit heel duitsland; engels-
talig; aanv 20.15 uur; € 17,50 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 10,-).
di 18 okt 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
leesclub makkelijk lezen; voor wie 
moeite heeft met lezen maar er graag 
beter in wil worden; 09.30-10.30 uur; 
gratis; met boek cadeau.
wo 19 okt 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
taalcafé (nederlands); 09.00-11.00 uur; 
gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie van de bibliotheek; 12.30-
13.00 uur; gratis.
do 20 okt 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
debatserie 'nieuw licht': schrijver/jour-
nalist pieter van den blink werpt een 
nieuw licht op journalistiek, media en 
kijkcijfers; aanv 20.00 uur; € 7,50; kaar-
ten verkrijgbaar via www.blgroningen.
nl/agenda.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zuider-
baan, lilian zielstra, josé cutileiro, erik 
hulsegge en sonja schulte dragen nieu-
we columns of korte verhalen voor; 
20.30-22.30 uur; gratis.

vr 21 okt 
damsterplein;
morgan grunefeld brengt 'the hollywood 
hype'; interdisciplinaire performance; 
19.00-20.00 uur; aansluitend: feest met 
oa dj's el duarte, fyza, de jongens van 
hemmes en doventheater (tot 24.00 u).
za 22 okt 
binnenstad;
poëziewandeling 'het duitsland van gro-
ningen'; deelnemende dichters: renée 
luth, pauline sparreboom, rik andreae, 
irene wiersma, philip rozema en kasper 
peters; start 12.00 of 14.30 uur; € 15,-; 
kaartverkoop via www.stichtingbeeldbe-
palend.nl.
zo 23 okt 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
schrijfster/leesdocente lidewijde paris 
('hoe lees ik?') vertelt op toegankelijke 
wijze over literatuur; 14.00-15.30 uur; 
gratis; reserveren gewenst.
atelier henk kraayenzank, visserstraat 
40;
boekpresentatie van joanna paszkie-
wicz; met begeleidende tentoonstelling; 
aanv 15.00 uur.
di 25 okt 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
leesclub makkelijk lezen; voor wie 
moeite heeft met lezen maar er graag 
beter in wil worden; 09.30-10.30 uur; 
gratis; met boek cadeau.
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
neerlandicus johan hooge spreekt met 
kader abdolah over zijn nieuwe boek 
'salam europa!'; aanv 19.30 uur; gratis; 
reserveren gewenst.
wo 26 okt 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
taalcafé (nederlands); 09.00-11.00 uur; 
gratis.
do 27 okt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
festival soundsofmusic: 'naked lunch'; 
rense sinkgraven spreekt met compo-
nist/dichter micha hamel; mmv teodora 
nedyalkova (cello); aanv 12.30 uur; gra-
tis.
oosterpoort, trompsingel 27;
de amina khayyam dance company 
brengt 'yerma'; kathak (indiase dans) 
met live muziek op tabla en cello; aanv 
20.15 uur; € 19,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 10,-); met nagesprek in de foyer.
vr 28 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
wilfried de jong (verhalen) en bruut! 
(vuige jazz); aanv 20.30 uur; € 19,-.
za 29 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
festival soundsofmusic: claudio baroni 
(muziek), joost rekveld (video) en dario 
calderone (contrabas/electronica) pre-
senteren 'ursae minoris'; experimentele 
muziek en projecties; aanv 15.00 uur; 
dagkaart € 17,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,50); kaartverkoop via de oos-
terpoort.
tschumipaviljoen, hereplein;
festival soundsofmusic: vera hofman en 
elisa batti brengen 'the plant cave'; mu-
zikale performance; aanv 16.15 u; gra-
tis.
galerie sign, winschoterkade 10;
festival soundsofmusic: performances 
door bert scholten (muziek/installaties), 
strijbos & van rijswijk (interactieve in-
stallatie) en dario calderone (contra-
bas); aanv 16.30 uur; gratis.
di 1 nov 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
leesclub makkelijk lezen; voor wie 
moeite heeft met lezen maar er graag 
beter in wil worden; 09.30-10.30 uur; 
gratis; met boek cadeau.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
wim vandekeybus presenteert 'speak 
low if you speak love'; dynamische 
voorstelling met dans en live muziek; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 29,- (cjp/

studenten tot 30 jaar € 14,50) / 2de 
rang € 24,50 (€ 14,50) / 3de rang 
€ 17,50 (€ 14,50) / 4de rang € 8,50; met 
inleiding (19.15 uur, € 2,50) en nage-
sprek (foyer).
wo 2 nov 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
taalcafé (nederlands); 09.00-11.00 uur; 
gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie van de bibliotheek; 12.30-
13.00 uur; gratis.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt het ballet 'anastasia' op muziek 
van tsjakovski en martinu; live vanuit 
het royal opera house te londen; 20.15-
23.30 uur; € 24,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters presen-
teren oud en nieuw werk; met andré de-
gen, joost oomen, renée luth, sylvia 
dragstra, hubert klaver, hanne stege-
man, fieke gosselaar, lilian zielstra, rik 
andreae, richard nobbe, philip rozema 
en gastdichter; 20.30-22.30 uur; gratis.
vr 4 nov 
grand theatre, grote markt 35;
korzo en samir calixto brengen 'm'; mo-
derne dans geïnspireerd op filosofische 
inzichten van nietzsche en muziek van 
mahler; 20.30-21.35 uur; € 15,- (cjp/col-
legekaart € 10,-).

verwacht
za 5 nov 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
literair festival 'het grote gebeuren' met 
oa vinnie ko (zuid-korea), arnon grun-
berg, ilja leonard pfeijffer, rodaan al ga-
lidi, nelleke noordervliet, marcel möring, 
renate dorrestein, frank witzel en kristi-
ne bilkau; interviews, discussies, voor-
drachten, signeersessies, cabaret, poë-
zie en crossovervoorstellingen; aanv 
20.00 uur; € 25,- / voorverkoop € 17,50 
(studenten/leden bibliotheek € 15,-).
di 8 nov 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
leesclub makkelijk lezen; voor wie 
moeite heeft met lezen maar er graag 
beter in wil worden; 09.30-10.30 uur; 
gratis; met boek cadeau.
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pop
vr 14 okt 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
orgaanklap (neder-party-punk-show-
band), v8 wankers (speedrock uit duits-
land) en flotz (nederpunk uit de flevo-
polder); 20.00-01.00 uur; € 8,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
broederliefde met speciale gast jonna 
fraser; hiphop uit rotterdam; aanv 20.30 
uur; uitverkocht.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
ryan harvey, shireen & kareem samara, 
akoestische folk met politieke bood-
schap; aanv 20.30 uur; € 5,- (orkz-leden 
€ 3,-).
simplon, boterdiep 69;
daniel cane & the rebellion, singer-
songwriterpop; met voorprogramma; 
aanv 20.45 uur; € 10,- / voorverkoop 
€ 9,-.
vera, oosterstraat 44;
bewilder, indierock; voorprogramma: 
crying boys cafe; aanv 21.00 uur; € 10,- 
+ maandkaart (€ 1,50).
za 15 okt 
vera, oosterstraat 44;
parquet courts, rammelige noisepop uit 
amerika; voorprogramma: pill (post-
punk); aanv 20.30 uur; € 14,- + maand-
kaart (€ 1,50).
de spieghel, peperstraat 11;
sam outlaw, west coast country; voor-
programma: molly parden (singer-song-
writer); aanv 21.00 uur; € 10,-; kaartver-
koop via de oosterpoort.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the family, soul; aanv 22.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: the super soakers, melodieu-
ze garagerock; aanv 23.30 uur; toe-
gang: maandkaart (€ 1,50).
zo 16 okt 
groninger museum, museumeiland;
groninger museum concert met het ka-
merensemble van het noord nederlands 
orkest (muziek van ton de leeuw, pro-
kofjev en frolov), ryan lee crosby (mix 
van amerikaanse blues en indiase raga) 
en peter thisell (americana/zweedse 
volksmuziek/indiaas); 15.30-18.30 uur; 
€ 15,- excl. toegang museum.
buckshot café, zuiderdiep 58;
james & black, jazzy soul; aanv 16.30 u; 
gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
the computers, garagepunkrock uit en-
geland; voorprogramma: the road home 
(enschede); aanv 20.30 uur; € 10,- + 
maandkaart (€ 1,50).
ma 17 okt 
de spieghel, peperstraat 11;
otis gibbs, singer-songwriter uit ameri-
ka; voorprogramma: matt harlan & ra-
chel jones; aanv 20.30 u; € 14,-; kaart-
verkoop via de oosterpoort.
wo 19 okt 
de spieghel, peperstraat 11;
klingonz, keiharde psychobilly clownco-
re; voorprogramma: hammeroidz (psy-
chobilly uit friesland); aanv 21.00 uur; 
€ 5,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
konono no 1, electro/indierock/afrikaans 
uit congo; aanv 21.30 uur; € 12,- + 
maandkaart (€ 1,50).
do 20 okt 
simplon, boterdiep 69;
negura bunget, experimentele black 
metal uit roemenië; voorprogramma: 
ossific (canada) en tragacanth (amers-
foort); aanv 20.30 uur; € 10,- / voorver-
koop € 8,-.
de spieghel, peperstraat 11;
amanda pearcy, singer-songwriter uit 
texas; aanv 21.00 uur; € 8,-; kaartver-
koop via de oosterpoort.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
slim cessna's auto club, folkpunk/ameri-
cana uit amerika; aanv 22.00 uur; € 9,- 
+ maandkaart (€ 1,50).
vr 21 okt 
vera, oosterstraat 44;
blanck mass, experimenteel/beats met 
benjamin john power (fuck buttons); 
met voorprogramma; aanv 21.30 uur; 
€ 12,- + maandkaart (€ 1,50).
za 22 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
jimmy lafave, americana uit texas; aanv 
20.00 uur; € 16,-.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
songs4two; bekende duetten uit de 
popmuziek met edward reekers (zang), 
cindy oudshoorn (zang), jasper wester-
hof (toetsen) bennie meijer (diverse in-
strumenten); aanv 20.15 uur; € 15,-.
oosterpoort, trompsingel 27;

fun lovin' criminals, hiphop/soul; aanv 
20.30 uur; € 25,-.
simplon, boterdiep 69;
pink oculus, soul/hiphop; met voorpro-
gramma; aanv 20.30 uur; € 14,- / voor-
verkoop € 13,-.
vera, oosterstraat 44;
bökkers, streekrock uit salland; met 
voorprogramma; aanv 20.30 u; € 12,50 
+ maandkaart (€ 1,50).
de spieghel, peperstraat 11;
junkyard express tour met the glücks 
(garagepunk uit oostende) en jc thomaz 
& the missing slippers (psychobilly/surf-
rock/garagepunk uit rotterdam); aanv 
22.00 uur; € 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
no no say, citypop; aanv 22.30 uur; gra-
tis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: magic potion (slackpop uit 
zweden) en baby salad (dromerige pop-
liedjes); aanv 23.30 uur; toegang: 
maandkaart (€ 1,50).
zo 23 okt 
het paleis, boterdiep 111;
brasserie: sunday open mic; aanv 16.00 
uur; gratis; iedereen is welkom om een 
liedje te komen zingen; desgewenst 
met pianobegeleiding (wel bladmuziek 
meenemen).
buckshot café, zuiderdiep 58;
jumpin' jeff & the stingers, blues; aanv 
16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
sunday evening rock night met trickwell 
en braindrive; aanv 20.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
richmond fontaine, alternatieve country 
uit portland; aanv 21.30 uur; € 9,- + 
maandkaart (€ 1,50).
ma 24 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kaiser chiefs, indiepop uit engeland; 
met voorprogramma; aanv 20.00 uur; 
€ 29,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
mahotella queens, zuid-afrikaans/jazz/
gospel/soul; aanv 20.30 uur; € 19,-.
di 25 okt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
the folk roadshow met m d woods en 
ben schwabe; alternatieve country/folk; 
20.00-23.00 uur; toegang: vrijwillige bij-
drage.
oosterpoort, trompsingel 27;
iris hond (piano/zang), klassiek/pop; 
20.15-22.00 uur; € 25,-.
wo 26 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
remy van kesteren (harp) & band, mini-
mal/pop/jazz/improvisatie; met voorpro-
gramma; aanv 20.00 uur; € 16,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
holly golightly, sixties/pop/rock & roll; 
aanv 22.00 uur; € 9,- + maandkaart 
(€ 1,50).
do 27 okt 
simplon, boterdiep 69;
not in this lifetime, hardcore; voorpro-
gramma: witness the fall, bad attitude 
en manu armata; aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
live muziek; aanv 22.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
scott & charlene's wedding, grungepop/
indie met craig dermody; aanv 22.00 
uur; € 8,- + maandkaart (€ 1,50).
vr 28 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
de dijk + voorprogramma; aanv 20.00 u; 
€ 25,-; ook op 29 okt.
simplon, boterdiep 69;
the great communicators, indiepop; 
voorprogramma: radio eliza; aanv 20.30 
uur; € 10,- / voorverkoop € 9,-.
vera, oosterstraat 44;
legion of the damned, cliteater en sis-
ters of suffocation; metal; aanv 20.30 u; 
€ 13,- + maandkaart (€ 1,50).
café de walrus, pelsterstraat 25;
'faktum 51' met iguana death cult (hy-
peractieve psych) en the black cult (ga-
ragerock); aanv 22.00 uur; € 5,-.
simplon, boterdiep 69;
'enter the gallowstreet' met brass band 
gallowstreet, dj kypski en pushin wood 
soundsystem; brass/dance; aanv 23.00 
uur; € 14,- / voorverkoop € 13,-.
za 29 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
de dijk + voorprogramma; aanv 20.00 u; 
€ 25,-.
simplon, boterdiep 69;
diggy dex, hiphop; voorprogramma: lin-
de schöne; aanv 20.30 uur; € 14,- / 
voorverkoop € 12,-.
vera, oosterstraat 44;
dinosaur jr, indierock/hardcore uit ame-
rika; met voorprogramma; aanv 20.30 

uur; uitverkocht.
de spieghel, peperstraat 11;
live muziek; aanv 22.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
live muziek; aanv 22.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
akoestische live muziek of dj; 23.00-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: the question why? (garage-
rock/sixties) en arno de cea & the clock-
work wizards (surfrock); aanv 23.30 u; 
toegang: maandkaart (€ 1,50).
zo 30 okt 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
'grunneger noamiddag' met groningsta-
lige liedjes door edwin jongedijk (14.00 
uur, cd-presentatie), krödde (14.30 uur), 
jan henk de groot (15.00 uur, cd-pre-
sentatie) en arnold veeman (15.30 uur); 
14.00-16.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
trefpunt, beijumerweg 17;
maf jam session; backline aanwezig; 
aanv 20.00 uur; gratis; elke laatste zo 
vd mnd.
de spieghel, peperstraat 11;
the excitements, ouderwetse soul uit 
spanje; aanv 21.00 uur; € 12,-; kaart-
verkoop via de oosterpoort.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
halloween's eve: sea fire, rock & roll uit 
groningen; aanv 21.30 uur; met speci-
aal voor halloween een bijzonder en 
passend drankje: hob goblin.
di 1 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
level 42, pop/funk uit engeland; aanv 
20.30 uur; € 30,-.
vera, oosterstraat 44;
twin peaks, garagerock uit amerika; 
voorprogramma: happyness; aanv 
21.00 u; € 10,- + maandkaart (€ 1,50).
wo 2 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
ben caplan & the casual smokers, 
blues/folk/gospel uit canada; voorpro-
gramma: darlyn; aanv 20.00 u; € 14,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
walter trout, bluesrock uit amerika; aanv 
20.30 uur; € 37,50.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 3 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
the james hunter six, ouderwetse soul; 
aanv 20.00 uur; € 20,50.
simplon, boterdiep 69;
anaal nathrakh,  black metal/death me-
tal/grindcore; voorprogramma: vvovnds 
en suffering quota; aanv 20.30 uur; 
€ 14,50 / voorverkoop € 12,50.
simplon, boterdiep 69;
'simplon up' met sjors veenhuis & de 
averechts (nederlandstalige synthpop) 
en willie darktrousers (troubadour); 
aanv 21.30 uur; € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
traumahelikopter, garagepunk uit gro-
ningen; aanv 21.30 u; € 3,50 + maand-
kaart (€ 1,50); met afterparty in de kel-
derbar.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
live muziek; aanv 22.00 uur.
vr 4 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
tony joe white, blues uit amerika; voor-
programma: giant tiger hooch; aanv 
20.00 uur; € 23,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
edwin evers band; show met bekende 
hits en muzikanten; reprise; aanv 20.00 
uur; € 28,-.
simplon, boterdiep 69;
niels geusebroek (singer-songwriter) + 
voorprogramma; aanv 20.30 uur; € 16,- 
/ voorverkoop € 15,-.
de spieghel, peperstraat 11;
marc o'reilly, groovy roots uit ierland; 
voorprogramma: ed prosek; aanv 21.00 
uur; € 10,-; kaartverkoop via de ooster-
poort.
vera, oosterstraat 44;

model depose, new wave/synthpop; 
plaatpresentatie mmv meadowlake 
(dreampop/rock); aanv 21.30 uur; € 1,- 
+ maandkaart (€ 1,50).
verwacht
za 5 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
noisia met de audiovisuele show 'outer 
edges'; drum & bass; aanv 20.30 uur; 
€ 15,-.
simplon, boterdiep 69;
dutch bluegrass revue met herman 
brock jr en blue grass boogiemen; blue-
grass/country; aanv 21.00 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 14,-.
de spieghel, peperstraat 11;
live muziek; aanv 22.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium met lou leeuw en de 
kroegvanklaashuisband; aanv 22.30 
uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
selwyn & friends, akoestische soul/funk/
pop; 23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: marcellus johnson, singer-
songwriter; aanv 23.30 uur; toegang: 
maandkaart (€ 1,50).
zo 6 nov 
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
eagles tribute band; aanv 15.00 uur; 
gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
palace, dromerige gitaarpop uit londen; 
aanv 16.00 uur; € 10,-.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
donavon frankenreiter, singer-songwri-
ter uit amerika; met voorprogramma; 
aanv 20.00 uur; € 24,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
tindersticks, melancholieke pop uit en-
geland; voorprogramma: the amor bel-
hom duo; aanv 20.15 uur; € 30,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
thema-avond 'beestjes'; inge davelaar 
en chris hooghuis nodigen diverse mu-
zikanten uit om nummers te komen 
spelen waarin dieren een rol spelen; 
aanv 22.00 uur; gratis.
di 8 nov 
vera, oosterstraat 44;
ryley walker, psychedelische folk/jazz; 
voorprogramma: itasca; aanv 20.30 u; 
€ 12,- + maandkaart (€ 1,50).
wo 9 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
bernhoft, funky pop uit noorwegen; 
aanv 20.00 uur; € 16,-.
de spieghel, peperstraat 11;
doug seegers, country uit amerika; 
aanv 21.00 uur; € 10,-; kaartverkoop via 
de oosterpoort.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
wand, psychedelische garagepop uit 
amerika; aanv 21.30 u; € 10,- + maand-
kaart (€ 1,50).

wereldmuziek
vr 14 okt 
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
ryan harvey, shireen & kareem samara, 
akoestische folk met politieke bood-
schap; aanv 20.30 uur; € 5,- (orkz-leden 
€ 3,-).
za 15 okt 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 16 okt 
groninger museum, museumeiland;
groninger museum concert met het ka-
merensemble van het noord nederlands 
orkest, ryan lee crosby (mix van ameri-
kaanse blues en indiase raga) en peter 
thisell (americana/zweedse volksmu-
ziek/indiaas); 15.30-18.30 uur; € 15,- 
excl. toegang museum.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: drie sterren trio; 
jazz/balkan/latin/klezmer met don hof-
stee (viool/gitaar), gertie bruin (accor-
deon) en bert van erk (contrabas); aanv 
16.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
the unthanks, sprookjesachtige folk uit 
engeland; aanv 20.00 uur; € 14,-.
ma 17 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
trio da kali, traditioneel malinese muziek 
met een moderne draai; aanv 20.30 u; 
€ 17,50.
di 18 okt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
raging fyah, new roots reggae uit jamai-
ca; mmv stick figure en castaparia 
sound; aanv 20.00 uur; € 19,-.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 19 okt 
vera, oosterstraat 44;
konono no 1, electro/indierock/afrikaans 
uit congo; aanv 21.30 uur; € 12,- + 
maandkaart (€ 1,50).
do 20 okt 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
afro manding met jali lamin saho (kora/
zang), benson enowben itoe (basgitaar) 
en mamour seck (drums); highlife/latin; 
21.00-24.00 uur; gratis.
vr 21 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;

carminho, fadozangeres uit portugal; 
aanv 20.30 uur; € 22,50.
za 22 okt 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
jimmy lafave, americana uit texas; aanv 
20.00 uur; € 16,-.
zo 23 okt 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
ma 24 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
mahotella queens, zuid-afrikaans/jazz/
gospel/soul; aanv 20.30 uur; € 19,-.
di 25 okt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
the folk roadshow met m d woods en 
ben schwabe; alternatieve country/folk; 
20.00-23.00 uur; toegang: vrijwillige bij-
drage.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
za 29 okt 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 30 okt 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 1 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
vr 4 nov 
synagoge, folkingestraat 60;
mannenensemble khareba & gogia 
brengt meerstemmige muziek uit geor-
gië; mmv ensemble caucasica; aanv 
20.15 uur; € 12,50; reserveren via tel. 
050-5415549 of www.khareba.nl.
de spieghel, peperstraat 11;
marc o'reilly, groovy roots uit ierland; 
voorprogramma: ed prosek; aanv 21.00 
uur; € 10,-; kaartverkoop via de ooster-
poort.

verwacht
za 5 nov 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
dutch bluegrass revue met herman 
brock jr en blue grass boogiemen; blue-
grass/country; aanv 21.00 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 14,-.
zo 6 nov 
kerkje van engelbert, engelberterweg 
41;
koffieconcert: mannenensemble khare-
ba & gogia brengt meerstemmige mu-
ziek uit georgië; aanv 11.00 u; € 12,50; 
reserveren via tel. 050-5415549 of 
www.khareba.nl.

4   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

DE OOSTERPOORT GRONINGEN

21 OKT  CARMINHO
22 OKT  FUN LOVIN’ CRIMINALS
22 OKT  JIMMY LAFAVE
24 OKT  KAISER CHIEFS
24 OKT  MAHOTELLA QUEENS
26 OKT  REMY VAN KESTEREN 

28 OKT  WILFRIED DE JONG 
  & BRUUT
28 OKT  DE DIJK
29 OKT  DE DIJK
30 OKT  THE EXCITEMENTS 
  DE SPIEGHEL

1 NOV  LEVEL 42
1 NOV  BEN VAN GELDER 
  QUINTET
2 NOV  WALTER TROUT
2 NOV  BEN CAPLAN & THE 
  CASUAL SMOKERS
3 NOV  THE JAMES HUNTER SIX 
4 NOV  TONY JOE WHITE
4 NOV  MARC O’REILLY DE SPIEGHEL

tickets: de-oosterpoort.nl

Elke dag geopend
van 11.00 tot

01.00 - 02.00 uur

Zondags vanaf
12.00 uur

 www.eetcafestadtlander.nl
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speelt op
zaterdag

22 oktober
in de

Kroeg van Klaas
Oosterweg 26 Groningen

Aanvang 22.30 uur
Toegang gratis

http://www.de-oosterpoort.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.nonosay.nl/


torium; experimentele muziek; aanv 
20.00 uur; dagkaart € 17,50 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 12,50); kaartver-
koop via de oosterpoort; 's middags: 
masterclass door helmut oehring (13.00 
uur, gratis) en kenniscafé studium ge-
nerale met micha hamel, jacob tv en 
bas van putten (16.30 uur, gratis).
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest olv michal 
nesterowicz speelt romantische muziek 
van mendelssohn, melusine, saint-sa-
ëns en tsjaikovksi; soliste: harriet krijgh 
(cello); aanv 20.15 uur; goud € 43,50 / 
1ste rang € 35,50 / 2de rang € 25,50 
(jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
uitverkocht; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50).
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: perforator 
speelt 'backbones' van internationale 
componisten; experimentele muziek; 
aanv 21.30 uur; dagkaart € 17,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50); kaartver-
koop via de oosterpoort.
vr 28 okt 
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: stemacrobate 
salome kammer brengt werk van hel-
mut oehring, gebaseerd op gedichten 
van ann sexton; mmv helena basilova 
(piano/sampler), marie schmit (cello) en 
ensemble en vocalisten van het conser-
vatorium; aanv 20.00 uur; dagkaart 
€ 17,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50); kaartverkoop via de ooster-
poort.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
festival soundsofmusic: katharina gross 
(cello) en arnold marinissen (slagwerk) 
spelen nieuwe stukken uit het cellomon-

do-project en diamanda dramm (viool) 
speelt de solo 'de tera fine' van georg 
friedrich haas; experimentele muziek; 
aanv 22.00 uur; dagkaart € 17,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50); kaartver-
koop via de oosterpoort; vooraf: yo-
gasessie met yogadocente rhodes sel-
horst en celliste katherina gross (16.30 
uur, € 8,- / gratis met dagkaart, opgave 
via rhodes@yoga-groningen.nl).
za 29 okt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
festival soundsofmusic: conservatori-
umstudenten spelen werk van de 20ste-
eeuwse italiaanse vernieuwers goffredo 
petrassi en gian francesco malipiero; 
aanv 13.00 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
festival soundsofmusic: workshoppre-
sentatie door strijkers van het zernike 
montessori lyceum met eigen werk en 
muziek van gershwin, satie en max 
knigge; aanv 14.00 uur; gratis.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
festival soundsofmusic: claudio baroni 
(muziek), joost rekveld (video) en dario 
calderone (contrabas/electronica) pre-
senteren 'ursae minoris'; experimentele 
muziek en projecties; aanv 15.00 uur; 
dagkaart € 17,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,50); kaartverkoop via de oos-
terpoort.
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: jean-guihen 
queyras (cello), strijbos & van rijswijk, 
jacqueline hamelink (cello) en het 

theater
vr 14 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
noord nederlands toneel brengt 'all in-
clusive'; absurde zwarte komedie over 
de wereldwijde zoektocht naar geluk; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 22,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 11,25) / 2de rang 
€ 19,- (€ 11,25) / 3de rang € 13,50 
(€ 11,25) / 4de rang € 7,-; ook 15 okt.
usva, munnekeholm 10;
grown men (jelle en chad van stranger 
things have happened) brengen impro-
visatietheater op suggesties van het pu-
bliek; engelstalig; aanv 20.30 uur; € 9,- 
(studenten € 7,-).
za 15 okt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
theatersportwedstrijd tussen ulteam en 
expreszo; improvisatie op suggesties 
van het publiek; aanv 20.00 u; € 7,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
noord nederlands toneel brengt 'all in-
clusive'; absurde zwarte komedie over 
de wereldwijde zoektocht naar geluk; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 22,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 11,25) / 2de rang 
€ 19,- (€ 11,25) / 3de rang € 13,50 
(€ 11,25) / 4de rang € 7,-; ma 7 nov ver-
telt regisseur ola mafaalani over haar 
werkwijze (de oosterpoort, 19.30 uur, 
€ 9,50).
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
theatergroep raamwerk speelt 'verwar-
ringen' van alan ayckbourn; vier verha-
len over geobsedeerde, tragische en 
eenzame personages; aanv 20.30 uur; 
€ 10,- (stadjerspas/tot 18 jaar € 5,-); zie 
ook 29 okt.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het peloton speelt 'zomerverdriet'; een 
uiteengevallen familie komt bijeen en 
zegt elkaar flink de waarheid; 20.30-
22.30 uur; € 10,-; ook op 16, 21, 22 en 
23 okt.
zo 16 okt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het peloton speelt 'zomerverdriet'; een 
uiteengevallen familie komt bijeen en 
zegt elkaar flink de waarheid; 20.30-
22.30 uur; € 10,-; ook op 21, 22 en 23 
okt.
ma 17 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
goldmund en orkater brengen 'meta-
man' van wilko sterke en thijs maas; 
muziektheater over de god van de rela-
tivering; aanv 20.15 uur; € 15,- (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 10,-).
di 18 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
serie 'het debuut': korte voorstellingen 
van afstuderende theatermakers bosse 
provoost & kobe chielens, yamill jones 
en siona houthuys; aanv 20.15 uur; 
€ 15,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-).
vr 21 okt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het peloton speelt 'zomerverdriet'; een 
uiteengevallen familie komt bijeen en 
zegt elkaar flink de waarheid; 20.30-
22.30 uur; € 10,-; ook op 22 en 23 okt.
za 22 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nationale toneel en het compagnie-
theater spelen 'olie'; indringend stuk 
met bijtende humor; met tamara van 
den dop; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 24,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 12,-) / 
2de rang € 20,50 (€ 12,-) / 3de rang 
€ 14,50 (€ 12,-) / 4de rang € 7,-; met in-
leiding (19.15 uur, gratis, reserveren 
noodzakelijk).
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het peloton speelt 'zomerverdriet'; een 
uiteengevallen familie komt bijeen en 
zegt elkaar flink de waarheid; 20.30-
22.30 uur; € 10,-; ook op 23 okt.
zo 23 okt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het peloton speelt 'zomerverdriet'; een 
uiteengevallen familie komt bijeen en 
zegt elkaar flink de waarheid; 20.30-
22.30 uur; € 10,-.
vr 28 okt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
voorronde theaterfestival 30 minuten 
los 2016; concours voor amateurthea-
tergroepen; 19.30-22.00 uur; € 7,50.
za 29 okt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
improvisatietheater door sub rosa; en-
gelstalig; 20.00-22.00 uur; € 8,50.
het hart van hoogkerk, zuiderweg 38;
theatergroep raamwerk speelt 'verwar-
ringen' van alan ayckbourn; vier verha-
len over geobsedeerde, tragische en 
eenzame personages; aanv 20.00 uur.
do 3 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep oostpool speelt 'demonen' 
van lars norén; een gezellige avond met 
de buren loopt pijnlijk uit de hand; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 19,- (cjp/studen-
ten tot 30 jaar € 9,50) / 2de rang € 16,- 

(€ 9,50) / 3de rang € 11,50 (€ 9,50) / 
4de rang uitverkocht.
grand theatre, grote markt 35;
dood paard speelt 'volpone' van ben 
johnson; meedogenloze satire over 
graaizucht en geilheid; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
vr 4 nov 
usva, munnekeholm 10;
theatersport met ulteam; improvisatie 
op suggesties van het publiek; aanv 
20.30 uur; € 9,- (studenten € 7,-).
verwacht
za 5 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
beet! en the rainbow warriors spelen 
een improvisatietheatervoorstelling; 
aanv 20.00 uur; € 7,50.
grand theatre, grote markt 35;
tryater speelt 'de wierheid fan wylgera-
gea' van kees roorda; friestalig sociaal 
drama; aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/colle-
gekaart € 10,-).

klassiek
vr 14 okt 
vrijdag, sint jansstraat 7;
voorronde compositiewedstrijd voor het 
nieuwjaarsconcert van het nederlands 
blazers ensemble; voor jongeren tot 19 
jaar; 19.30-22.00 uur; € 6,-.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
schnitger festival: orgelnacht met orga-
nisten cor ardesch (duitse romantiek), 
henk de vries (moderne muziek), bert 
van den brink (jazz), peter westerbrink 
(muziek vóór bach), arjen leistra (franse 
romantiek) en adriaan hoek (bach); met 
visuals van studenten kunst, cultuur & 
media van het noorderpoortcollege; 
20.00-23.00 uur; € 22,50 (kinderen tot 
17 jaar gratis) incl. consumptie; voor-
verkoop via www.schnitgerfestival.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest olv antony 
hermus en severin von eckhardstein 
(piano) spelen het eerste pianoconcert 
van brahms en 'pétrouchka' van stra-
vinsky; aanv 20.15 uur; goud € 43,50 / 
1ste rang € 35,50 / 2de rang € 25,50 
(jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
uitverkocht; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50).
za 15 okt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
schnitger festival: masterclass orgel 
door wolfgang zerer en edoardo bellotti 
voor conservatoriumstudenten, vakor-
ganisten en goede amateurs; 09.00-
13.00 uur; toehoorders welkom (gratis 
toegang); opgave masterclass via 
info@schnitgerfestival.nl.
st jozefkathedraal, radesingel 2;
schnitger festival: vocaal ensemble du-
alis olv geert-jan van beijeren en leono-
re lub (orgel) brengen muziek van en 
rondom reger (1873-1916); 14.00-15.00 
uur; € 15,- (kinderen tot 17 jaar gratis); 
voorverkoop via www.schnitgerfestival.
nl; 's ochtends: kinderworkshop over de 
werking van een orgel (vanaf 8 jaar, lu-
therse kerk, 10.00-12.00 uur, gratis, 
aanmelden gewenst via info@schnit-
gerfestival.nl).
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
schnitger festival: 'dichter - bij het orgel'; 
wolfgang zerer (orgel) en dichter jan 
glas brengen een intiem concert met 
werken van oa froberger en weckmann 
en voordracht uit eigen dichtbundel; 
16.00-17.00 uur; € 12,50 (kinderen tot 
17 jaar gratis) incl. consumptie na af-
loop; voorverkoop via www.schnitger-
festival.nl.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
schnitger festival: wandelconcert van a-

kerk naar martinikerk; edoardo bellotti 
(orgel) speelt muziek van frescobaldi, 
froberger, zipoli, bach en buxtehude; 
20.00-22.00 uur; € 17,50 (kinderen tot 
17 jaar gratis) incl. consumptie; voor-
verkoop via www.schnitgerfestival.nl; 
vooraf: lezing door bernhardt edskes 
over leven en werk van orgelbouwer 
arp schnitger (19.00-19.45 uur, gratis, 
aanmelden aanbevolen via info@
schnitgerfestival.nl).
oosterpoort, trompsingel 27;
het orkest van de 18de eeuw en cappel-
la amsterdam olv daniel reuss brengen 
de 'missa solemnis' van beethoven; so-
listen: carolyn sampson (sopraan), ma-
rianne beate kielland (alt), thomas wal-
ker (tenor) en david wilson-johnson 
(bas); aanv 20.15 uur; goud € 47,50 / 
1ste rang € 42,50 / 2de rang € 37,50 
(jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
uitverkocht.
zo 16 okt 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
schnitger festival: cantatedienst mmv 
cantate consort en sonus vita olv jelte 
hulzebos en peter westerbrink (orgel); 
muziek van buxtehude en weckmann; 
aanv 10.00 uur; gratis; met collecte.
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
schnitger festival (ism musica antiqua 
nova): brunchconcert door bob van as-
peren (klavecimbel/orgel) met muziek 
van froberger (1616-1667) en zijn tijd-
genoten; aanv 12.00 uur; € 19,50 incl. 
consumptie; voorverkoop via www.
schnitgerfestival.nl; na afloop: stads-
wandeling olv historicus pieter bootsma 
(martinikerkhof, 14.00 uur, gratis, aan-
melden via info@schnitgerfestival.nl).
martinikerk, martinikerkhof 3;
slotconcert schnitger festival: vocaal 
ensemble stile antico en wolfgang zerer 
(orgel) met vocale parels uit de renais-
sance; wereldlijke en geestelijke liede-
ren van oa monteverdi, lassus, dufay, 
josquin en taverner en korte orgelstuk-
ken van weckmann; aanv 15.00 uur; 
€ 29,50 (jongeren tot 30 jaar € 10,-); 
voorverkoop via www.schnitgerfestival.
nl; met inleiding door paul herruer 
(14.00 uur, gratis, aanmelden aanbevo-
len via info@schnitgerfestival.nl).
groninger museum, museumeiland;
groninger museum concert met het ka-
merensemble van het noord nederlands 
orkest (muziek van ton de leeuw, pro-
kofjev en frolov), ryan lee crosby (mix 
van amerikaanse blues en indiase raga) 
en peter thisell (americana/zweedse 
volksmuziek/indiaas); 15.30-18.30 uur; 
€ 15,- excl. toegang museum.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
choral evensong door choral voices olv 
daniel rouwkema; mmv mattijs de 
vreugd (orgel); aanv 17.00 uur; gratis.

ma 17 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'cosi fan tutte' van mozart; komi-
sche opera met oa corinne winters (so-
praan); live vanuit het royal opera hou-
se te londen; 19.30-22.45 uur; € 24,50; 
encore-voorstelling op 23 okt (15.00-
18.15 uur, € 17,50).
wo 19 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door het olivier greiff 
ensemble; 12.00-12.45 uur; gratis; re-
serveren niet nodig.
vr 21 okt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
the bach choir & orchestra of the ne-
therlands olv pieter jan leusink brengt 
de 'johannes passion' van bach; solis-
ten: robert luts (evangelist), thilo dahl-
mann (christus), olga zinovieva (so-
praan), sytse buwalda (countertenor), 
martinus leusink (tenor) en jasper 
schweppe (bas); aanv 19.30 uur; voor-
verkoop € 80,- via www.pieterjan-
leusink.nl / € 40,- via www.johannes-
passion.nl.
za 22 okt 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
marco beasley (tenor), stefano rocco 
(aartsluit/barokgitaar) en fabio accurso 
(luit) brengen 'le strade del cuore'; itali-
aanse liefdesliederen; aanv 20.15 uur; 
€ 23,- (cjp/studenten € 10,-); kaartver-
koop via www.musicaantiquanova.nl.
zo 23 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;

royal opera house live: the royal opera 
brengt 'cosi fan tutte' van mozart; komi-
sche opera met oa corinne winters (so-
praan); 17 okt opgenomen in het royal 
opera house te londen; 15.00-18.15 u; 
€ 17,50.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vocaal ensemble groningen olv wilfred 
reneman brengt 'ojos claros, serenos'; 
spaanse en portugese koorwerken uit 
de middeleeuwen en de renaissance; 
15.00-16.00 uur; € 10,- incl. program-
maboekje; reserveren via info@vocaal-
ensemblegroningen.nl.
di 25 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
iris hond (piano/zang), klassiek/pop; 
20.15-22.00 uur; € 25,-.
wo 26 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
remy van kesteren (harp) & band, mini-
mal/pop/jazz/improvisatie; met voorpro-
gramma; aanv 20.00 uur; € 16,-.
do 27 okt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
festival soundsofmusic: 'naked lunch'; 
rense sinkgraven spreekt met compo-
nist/dichter micha hamel; mmv teodora 
nedyalkova (cello); aanv 12.30 uur; gra-
tis.
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: gesprek met en 
muziek van de duitse componist helmut 
oehring; mmv salome kammer (so-
praan), fie schouten (basklarinet), keiko 
shichijo (piano), tatiana koleva (slag-
werk), nora mulder (piano), rutger van 
otterloo (saxofoon), eva van der poll 
(cello) en ensembles van het conserva-
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Demdem
DONER KEBAB & PIZZA

AFHALEN & BEZORGEN

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

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

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

Bezorgtijden:  dinsdag t/m zondag  
17.00 - 02.00 uur

 

De Gulzige Kater is een sfeervol, ontspannen eetcafé waar u een 
smaakvolle en gezellige avond beleeft. U kunt 7 dagen per week 
vanaf 17.00 uur bij ons terecht om lekker en ontspannen te dineren!

Kattendiep 33 Groningen
Precies tegenover het Holland Casino.  
Daar is ook een mogelijkheid om uw auto te parkeren.
Tel. 050-3184302   info@gulzigekater.nl   www.gulzigekater.nl

Vanaf vrijdag 21 oktober nieuwe menukaart

met onder andere
Gebakken varkenshaas medaillions op een maisblini met mojosaus
Diamanthaas van de grill op gerookte paprika risotto en jus van Knol's koek
Verse vis met een kruidenkorst uit de oven met paprika-relish
Vegetarische laagjestaart met o.a. spinazie, pompoen, courgette,  
zongedroogde tomaatjes en roombrie
Dame blanche op schuimrotsen met vanille-ijs, chocolade saus en  
geroosterde amandelen

Deze blijven natuurlijk:

De Katers Spare-Ribs  Traditioneel gemarineerd en met knoflooksaus
Mixed Menu’s  Alle gerechten zijn ook in halve porties te bestellen zodat u  
verschillende smaken kunt combineren!

Tot gauw in De Gulzige Kater !

Geniet van onze huidige menukaart

met onder andere
Pittig gemarineerde kipfilet geserveerd op tagliatelle en een roomsaus van 
zongedroogde tomaatjes   16,50 / halve portie 8,75
Varkenshaasrolletjes omwikkeld met serranoham en gevuld met roomkaas en 
abrikozen-chutney   14,50 / halve portie 7,75
Gamba’s à la plancha met knoflook, peper, zeezout, peterselie, limoen en 
cocktailsaus (zelf nog even pellen)   17,50 / halve portie 9,25
Gebakken polenta gegratineerd met gorgonzola, gepofte cherrytomaten en  
gebakken paddenstoelen   14,50 / halve portie 7,75
Top Cat   
U begint met een klein proeverijtje vervolgens serveren wij alle acht Pick&Dip-
gerechtjes en als afsluiter krijgt u de “Sweet Tooth”   vanaf 2 pers. / 29,50 p.p.

http://www.demdem-groningen.nl/
http://www.gulzigekater.nl/


haydn jeugd strijkorkest brengen mu-
ziek van oa kurtág, dutilleux en philip 
glass; minimal music/experimentele 
muziek; aanv 19.30 u; dagkaart € 17,50 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50); 
kaartverkoop via de oosterpoort.
martinikerk, martinikerkhof 3;
het luthers bach ensemble olv jos van 
veldhoven brengt mariavespers van 
monteverdi; solisten: stefanie true (so-
praan), marjon strijk (sopraan), bene-
dict hymas (hault contre), robert sellier 
(tenor), richard resch (quintus) en harry 
van de kamp (bas); mmv ensmeble 
copper & zink; aanv 20.00 uur; 1ste 
rang € 40,- / 2de rang € 30,- / studenten 
€ 15,-; voorverkoop oa bij godert walter 
(o ebbingestraat 53) en via www.lu-
thersbachensemble.nl of tel. 06-
14922638 (wo do 18.00-21.00 uur).
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
kamerkoor erato olv roel griffioen brengt 
'rozen en doornen' met oa 'lamento 
d’arianna' van monteverdi, 'les chan-
sons des roses' van morten lauridsen 
en 'three flower songs' van eric whita-
cre; mmv liesbeth wildeveld (klavecim-
bel) en fiona van der marel (dwarsfluit); 
aanv 20.15 uur; € 15,- (cjp/65+/studen-
ten € 13,- / kinderen tot 12 jaar € 11,-) / 
voorverkoop € 13,- (€ 11,- / € 9,-) via 
info@kamerkoorerato.nl.
zo 30 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: serie 'koffie klassiek'; recital door 
studenten zang van het conservatori-
um; 11.00-13.00 u; € 12,50 (tot 30 jaar 
€ 7,50).
synagoge, folkingestraat 60;
festival soundsofmusic: jean-guihen 
queyras (cello) en cellostudenten van 
het conservatorium spelen muziek van 
bach en pärt; slow music; aanv 12.00 u; 
dagkaart € 25,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 20,-); kaartverkoop via de ooster-
poort; vooraf: cellomasterclass door 
jean-guihen queyras (09.30 uur, gratis).
st jozefkathedraal, radesingel 2;
'een uurtje eeuwigheid': het van speijk-
kwartet en vocaal ensemble ten toon 
brengen een gevarieerd programma; 
14.00-15.00 uur; gratis; met collecte.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
festival soundsofmusic: het bozzini qua-
tet (montreal) en dhruba ghosh (saran-
gi) spelen muziek van tenney, frey, lu-
cier, clementi en scelsi; slow music; 
aanv 14.00 uur; dagkaart € 25,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 20,-); kaartver-
koop via de oosterpoort; vooraf: slow 
lunch met filosofe/schrijfster joke herm-
sen (13.00 uur, toegang met dagkaart).
hinckaertshuis, o kijk in 't jatstraat 6;
festival soundsofmusic: diamanda 
dramm (viool) en keiko shichijo (piano) 
spelen muziek van cage, satie en de al-
vear; minimal/slow music; aanv 14.00 u; 
dagkaart € 25,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 20,-); kaartverkoop via de ooster-
poort.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
vocaal ensemble cantatrix en het dutch 
brass ensemble brengen engelse koor-
muziek van oa purcell en tavener; aanv 
15.00 uur; voorverkoop € 15,- via www.
cantatrix.nl of tel. 06-51213471.
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: jean-guihen 
queyras (cello) en het atlas ensemble 
spelen een klankmozaïek van joël bons; 
slow music/wereldmuziek; aanv 16.15 
uur; dagkaart € 25,- (cjp/studenten tot 
30 jaar € 20,-); kaartverkoop via de oos-
terpoort; vooraf: slow tea met filosoof/
schrijver maarten doorman (15.30 uur, 
toegang met dagkaart).
elim, barkstraat 5;
opendeurdienst mmv het christelijk 
mannenkoor westerlauwers uit buiten-
post; aanv 19.00 uur; vanaf 18.45 uur 
voorzang; met nazit.
ma 31 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
alexander gavrylyuk (piano) speelt mu-
ziek van bach/busoni, chopin, haydn, 
prokofjev, rachmaninov en balakirev; 
aanv 20.15 uur; € 29,50 (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 12,50); met inleiding (19.15 
uur, € 2,50).
wo 2 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door conservatori-
umstudenten; 12.00-12.45 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'nabucco'; opera van verdi; aanv 20.00 
uur; 1ste rang € 39,50 / 2de rang 
€ 34,50 incl. garderobe en pauzedrank-
je.

verwacht
za 5 nov 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
kamerkoor northern voices brengt een 
feestelijk jubileumconcert rond de 'coro-
nation anthems' van händel; aanv 20.00 
uur; € 18,- (kinderen tot 13 jaar € 9,-) / 
voorverkoop € 16,- (€ 8,-) via www.nor-
thernvoices.nl of www.blgroningen.nl/
agenda.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
afscheidsconcert barokkoor en -orkest 
diletto musicale olv paulien kostense 
met 'die kunst der fuge' van bach; aanv 
20.15 uur; € 20,- (collegekaart € 15,- / 
kinderen tot 17 jaar € 7,50); voorver-
koop via www.centrumvooroudemu-
ziekendans.nl; met nazit.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het noordelijk bach consort olv benja-
min bakker brengt 'erschallet trompe-
ten!'; muziek van bach; solisten: klaartje 
van veldhoven (sopraan), eske tibben 
(alt), roelof polinder (tenor) en roele kok 
(bas); aanv 20.15 uur; € 17,50 / voor-
verkoop € 15,- (tot 16 jaar € 7,50) via 
www.noordelijkbachconsort.nl.
martinikerk, martinikerkhof 3;
het noord nederlands concertkoor olv 
louis buskes brengt een jubileumcon-
cert met de vespers van rachmaninov; 
solisten: femke de boer (alt-mezzo) en 
eyjólfur eyjólfsson (tenor); aanv 20.15 
uur; voorverkoop € 19,- (www.nno.nu).
zo 6 nov 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
gemengd koor panta rhei olv andré cats 
brengt 'klassiek met een knipoog'; mmv 
nynke eekhof (piano); aanv 15.30 uur; 
€ 12,- (kinderen gratis) incl. 1 consump-
tie; reserveren: www.koorpantarhei.nl.
martinikerk, martinikerkhof 3;
allerzielen: cantatedienst met het requi-
em van fauré in orgelversie; aanv 17.00 
uur.
ma 7 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kwintet taralli brengt 'shadow men'; 
opera en operette met een knipoog; 
20.15-22.05 uur; € 29,50 (tot 30 jaar 
€ 12,50).
wo 9 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aleg tryfanen-
kau (piano); 12.00-12.45 uur; gratis; re-
serveren niet nodig.
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest olv michel 
tabachnik speelt werken van beethoven 
en tsjaikovski; solist: nemanja radulovi 
(viool); aanv 20.15 uur; goud € 43,50 / 
1ste rang € 35,50 / 2de rang € 25,50 
(jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
uitverkocht; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50).

exposities
ann's art / vos interieur, laan corpus
den hoorn 100; 
t/m 12 nov: annemiek vos, geschilderde 
stadsgezichten; open di-vr 10.00-18.00, 
za 10.00-17.00 uur; galeriehouders 
aanwezig do-za 12.00-17.00 uur en op 
afspraak (tel. 050-31228.
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 6 nov: hans peter feldmann, instal-
latie met diverse werken; open vr za 
13.00-17.00 uur en op afspraak (tel. 
050-3132418 of 06-41282015).
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderij-
en; open op afspraak (tel. 06-44146555) 
of als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 27 nov: 'made of sugar and salt', in-
stallaties en films over suiker en zout 
van kunstenaars uit binnen- en buiten-
land; open wo do vr 09.00-17.00, za zo 
13.00-17.00 uur.
damsterplein;

vr 21 okt: morgan grunefeld, 'the holly-
wood hype' (interdisciplinaire perfor-
mance); 19.00-20.00 uur; aansluitend: 
feest met oa dj's el duarte, fyza, de jon-
gens van hemmes en doventheater.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schilde-
rijen van erik zwezerijnen; open do vr 
za vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62; 
tot eind okt: ella lassche (beelden naar 
model), erika stulp (figuratieve schilde-
rijen) en frea sieb (edelstenen en mine-
ralen); open ma do vr za 14.00-17.00 
uur en op verzoek (erikastulp@live.nl of 
tel. 050-3184651/06-36167686).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 30 okt: grafiek van de groep graphic 
(lucius, noël provoost, martin scholte, 
dominique verburgh en ulrike wathling); 
open do-zo 13.00-17.00 uur; gratis.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
t/m 5 nov: solomon teitelbaum (litou-
wen), schilderijen; 6 nov t/m 3 dec: irma 
balakauskaitë (litouwen), grafisch werk; 
open di-vr 10.00-16.30, za 14.00-16.30 
uur.
gemeentekantoor, zuiderdiep 98; 
t/m 11 nov: 'stadsnatuur in beeld' (fo-
to's, opgezette dieren en informatie); 
open ma-vr 09.00-17.00 uur.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 15 jan: 'ode aan de lino', acht kun-
stenaars brengen een eerbetoon aan 
de linosnede; open di-zo 10.00-17.00 u; 
€ 7,50 (cjp/65+/studentenkaart/kinde-
ren voortgezet onderwijs € 5,- / kinde-
ren basisschool € 3,- / stadjerspas/mjk/
kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 
t/m 3 nov: 're:charge', interactieve ten-
toonstelling over de transitie naar duur-
zame energie; elke za + zo 14.00-15.00 
uur: blender bike battles (fietsen voor 
een smoothie); do 20 okt + do 3 nov: 
tweedehands-boekenmarkt (begane 
grond, 14.00-18.00 uur); wo 26 okt: 
'kunstpraat', anneline mook interviewt 
beeldend kunstenaar emma smids 
(12.30-13.30 uur, gratis); open ma 
13.00-18.00, di wo vr 10.00-18.00, do 
10.00-20.00, za 11.00-16.00, zo 13.00-
17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 

t/m 11 dec: 'breekbaar goed', aziatisch 
keramiek uit eigen collectie; t/m 23 okt: 
'nieuwe wilden', duits neo-expressionis-
me uit de jaren '80; t/m 8 jan: joost van 
den toorn, 'something to believe in' 
(beelden); t/m 23 okt: de borgenkaart 
van theodorus beckeringh (landkaart uit 
1781, met voorstudies); t/m 29 jan: 
zeefdrukken uit eigen collectie van oa 
françois morellet, gerhard von graeve-
nitz en hans koetsier; elke zo: instap-
rondleiding langs hoogtepunten van het 
gebouw en de verschillende tentoon-
stellingen (14.00 uur, € 3,- / tot 16 jaar 
gratis); zo 16 okt: groninger museum 
concert met het kamerensemble van 
het noord nederlands orkest, ryan lee 
crosby en peter thisell (15.30-18.30 uur, 
€ 15,- excl. toegang museum); di 1 nov: 
kunstspreekuur, bezoekers kunnen hun 
(kunst)objecten laten beoordelen 
(14.00-16.00 uur); 4 nov t/m 9 apr: ruloff 
manuputty (1926-2002), schilderijen en 
tekeningen; open di-zo en op feestda-
gen 10.00-17.00 uur; € 13,- (cjp € 10,- / 
studenten/kinderen tot 19 jaar/muse-
umkaart gratis).
atelier henk kraayenzank, visserstraat 
40; 
t/m 16 okt: alina everts, geboetseerde 
schilderijen en ander werk; zo 23 okt 
15.00 uur: boekpresentatie van joanna 
paszkiewicz, met begeleidende ten-
toonstelling; 29 okt t/m 18 dec: rix wie-
renga, recent werk op papier; open za 
zo 13.00-17.30 uur en op afspraak (tel. 
050-3135798).
atelier horneman, kajuit 326; 
23 okt t/m 3 dec: (maand van de gra-
fiek) 'groninger grafiek'; open di-vr 
09.00-18.00, za 09.00-17.00 uur.
café kult, steentilstraat 36/1; 
t/m 21 okt: wendy eggen, fotografie en 
vormgeving.
kunst en zo, oosterstraat 55; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van hilde van popta (vrouwen 
van klei), els brouwer (schilderijen), 
margriet de vries (schilderijen), rar kra-
mer (schilderijen), arda barten (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), sija brouwer (glas-
kunst), ella lassche (beelden) en may 
den arend (keramiek); open di-vr 12.00-
17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 30 okt: harry kamps, 'just pictures'; 
open wo-zo 12.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 30 nov: 'de kracht van kwetsbaar-

heid', kwetsbare mannen in schilderijen 
en fotowerk van paul la poutré, peter 
colstee, peter munnik, martin-jan van 
santen, wim de roo, rick wezenaar, niels 
scheurwater en jaap de jonge; t/m 31 
dec: '@ard.app.el', werk van internatio-
naal bekende kunstschilders en foto-
grafen, geïnspireerd door de aardap-
pel.
academie minerva, praediniussingel 
59; 
28 okt t/m 9 nov: 'we, people in transiti-
on', selectie van projecten over transitie 
van omgeving en van mensen zelf; 
open ma-do 09.00-21.30, vr 09.00-
18.00 uur.
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 29 okt: 'connected: male love with-
out borders', werk van sergey sovkov 
(schilderijen) en keith king (bronzen en 
keramiek); open vr za zo 14.00-18.00 
uur en op afspraak (tel. 050-5710394).
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 31 okt: 'jan van haasteren - van 
stripmaker tot puzzelfenomeen'; t/m 27 
nov: 'duplex', grafische gedichten van 
nederlandse, belgische en engelse 
dichters en striptekenaars; t/m 27 nov: 
'de schilder getekend', biografieën over 
beroemde nederlandse kunstenaars als 
vincent van gogh, rembrandt van rijn en 
jeroen bosch; open di-vr 12.30-17.00, 
za zo 10.00-17.00 uur / tijdens vakan-
ties (regio noord) ma 12.30-17.00, di-zo 
10.00-17.00 uur; € 8,95 (60+/3 tot 12 
jaar € 7,50 / cjp variabele korting / stu-
denten € 5,- / mjk/tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerhaven-
straat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden 
en schilderijen; open op afspraak (tel. 
06-22617929).
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 27 okt: guus slauerhoff, 'het bestaan 
en ik' (recente schilderijen); open wo-zo 
13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 20 nov: 'made in stad', nostalgische 
tentoonstelling over 100 jaar reclame-
materiaal van de groninger bedrijven 
hooghoudt, theodorus niemeyer, tiktak, 
ranja (cp) en fongers; t/m 1 juli: 'de pel-
grim & de dame - 20 jaar hervonden 
stad', archeologische vondsten en his-
torische bouwmaterialen; za 15 + za 22 
+ za 29 okt: kindercolleges 'schoon-
schip - plastic; van probleem tot oplos-
sing' voor kinderen van 10 tot 12 jaar 

(14.00-15.30 uur, gratis, aanmelden 
noodzakelijk via educatie@noordelijk-
scheepvaartmuseum.nl); open di-za 
10.00-17.00, zo 13.00-17.00 uur; op 
feestdagen gesloten; € 6,- (65+/7 tot 15 
jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
t/m 20 nov: 'theatre of politics', vier pro-
jecten over de amerikaanse presidents-
verkiezingen met werk van dina litovski, 
mark peterson, christopher morris en 
cédric von niederhäusern; open wo-zo 
12.00-18.00 uur; gratis.
np3 bur0 gr0ningen, hofstraat 21; 
t/m 17 dec: berndnaut smilde (winnaar 
www.ranking-the-arts.com), 'quasi'; 
open wo-za 12.00-17.00 uur en op af-
spraak (tel. 050-3138260); gratis.
np3 emma, emmaplein; 
doorlopend: rem koolhaas videobus-
stop met animaties van bente wester-
huis.
kunsthandel peter ter braak, noorder-
haven 50; 
t/m 15 okt: willem de boer van gronin-
gen, 'parijs' (foto's); open vr za 12.00-
18.00 uur en op afspraak (tel. 050-
3180311).
philip elchers, o boteringestraat 41; 
t/m 15 okt: siemen dijkstra (arctische 
landschappen) en elysia verhoeven 
(keramiek); open di-za 13.00-17.00 uur; 
elke 1ste za vd mnd gesloten; zie ook 
pictura.
pictura, st. walburgstraat 1; 
t/m 16 okt: siemen dijkstra (arctische 
landschappen) en elysia verhoeven 
(keramiek); zo 16 okt: siemen dijkstra 
geeft gratis rondleidingen en demon-
straties houtsnedetechniek (13.00-
17.00 uur); 23 okt t/m 4 dec: maarten 
robert, houtsnijwerk en beelden; 23 okt 
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klassiek (vervolg)

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

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

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.

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

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

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.

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

DE BASTILLE
GRAND CAFÉ 

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

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

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

restaurant vanaf 17.00 uur

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

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

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

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

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

Asian bar & restaurant. All You Can Eat: onbeperkt eten voor 
een vast bedrag. Keuze uit ruim 100 gerechten en desserts.
Aparte zaal voor besloten feesten en partijen (tot 50 pers.).

Uit eten in Groningen

Galerie 
den andel

t/m 28 november

Hélène Grégoire 50 jaar
Jubileumexpositie

Open: do vr zo 11.00 -17.00 u
za 13.00 -17.00 u

De Streekweg 1  Den Andel

www.galeriedenandel.nl

 

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

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


t/m 4 dec: (maand van de grafiek) 'gro-
ninger grafiek'; zo 23 okt 16.00 uur: 
opening 'groninger grafiek' door paulina 
de nijs; open wo-zo 13.00-17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
t/m 31 okt: carla de winter, 'new york 
drippings' (foto's van amerika); dag. te 
zien 11.00-23.00 uur.
richard ter borg, folkingestraat 33 + 
39; 
22 t/m 26 okt: kijkdagen voor de veiling 
op do 27 okt in weeva (zuiderdiep 8, 
19.00 uur); met oa veel werk van de 
ploeg; open dag. 12.00-18.00 uur.
ship test one, duinkerkenstraat 50; 
t/m 16 okt: wandeling door een doolhof 
van beeld en geluid; vr za 17.00-23.00, 
zo 15.00-19.00 uur; € 5,-.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 23 okt: 'parrhesia' (reprise) met 
werk van woodstone kugelblitz, yuri 
veerman, katja verheul, designarbeid, 
gijs de heij, eleni kamma, ruchan sina-
hoglu en didem dayi; 26 t/m 30 okt: fes-
tival soundsofmusic met performances, 
audio-visuele installaties en film op het 
grensgebied van experimentele muziek 
en beeldende kunst; za 29 okt 16.30 
uur: finissage met performances door 
joost rekveld, bert scholten, strijbos & 
van rijswijk en dario calderone; open di-
za 12.00-17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot begin nov: esther poort, 'pluma dra-
wings' (olieverfschilderijen, pentekenin-
gen, beeld en beeldjes).
studioh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 22 okt: 'triptiek', keramisch werk en 
iconen van rudy oosterhoff, anna brom-
mers en arlette doucet; 26 okt t/m 12 
nov: f m hutchison, 'ecce femina' (nieu-
we schilderijen van vrouwen); open wo-
za 13.00-17.00 uur en op afspraak (tel. 
06-50552522).
vm suikerfabriek, energieweg 10; 
za 15 okt: suiker- en zoutfeest met 
proeverij van kunst, muziek, eten, well-
ness en wetenschap; aanv 16.00 uur, 
toegang vanaf € 12,50, voorverkoop via 
www.cbkgroningen.nl.
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 31 okt: 'verloren en hervonden', in-
stallatie met planten uit de hortus bota-
nicus haren, foto's, tekeningen en cita-
ten; za 29 okt 16.15 uur: vera hofman 
en elisa batti met de muzikale perfor-
mance 'the plant cave'.
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 30 okt: (poortweg) carolien sikkenk, 
'bold/bald' (foto's van vrouwen die hun 
haar hebben verloren); t/m 12 dec: 
(blauwe patio) guus slauerhoff, schilde-
rijen.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 31 dec: 'copying the world', gips-
kunst 1860-1960; vanaf 8 okt: 'draken-
bloed en heilig vuur', kleine expositie 
over de rol van planten in de genees-
kunde; open di-zo 13.00-17.00 uur; op 
feestdagen gesloten; gratis.
vera, oosterstraat 44; 
t/m 15 dec: 'pontiac forever - a tribute to 
peter pontiac' (strips, concertposters en 
illustraties).
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 18 nov: bert engelsman, 'vorm en 
eenvoud' (meubelontwerpen); open 
ma-vr 09.00-22.00, za 10.00-13.00 uur.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 30 okt: maquettes van internationa-
le postmoderne architectuur in gronin-
gen in de jaren '80 en '90 en designob-
jecten van ontwerpersduo studio job; 
open za zo 12.00-17.00 uur.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 5 nov: rob strick, 'neocortex' (teke-
ningen en installaties); 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.

jeugd
za 15 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid met reuze-mini medialab en 
films; doorlopend 12.30-17.00 uur; lab 
€ 5,- / combikaart lab + film € 7,50.
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
kinderboekenweek: hans hagen sig-
neert en leest voor; 13.00-14.30 uur.
zo 16 okt 
grand theatre, grote markt 35;
jeugdtheaterfestival toffe kastanjes: 
'fiep fiep vogeltje'; beeldende, muzikale, 
grappige en avontuurlijke voorstelling 
met illustraties van fiep westendorp; 
vanaf 2 jaar; aanv 09.30 uur; € 10,-.
grand theatre, grote markt 35;
jeugdtheaterfestival toffe kastanjes: 
'pim & pom fieperdefiep'; feestelijke en 
muzikale voorstelling over jarig zijn en 

héél oud worden; vanaf 2 jaar; aanv 
10.30 uur; € 10,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jeugdtheaterfestival toffe kastanjes: 
theater artemis en het zuidelijk toneel 
brengen 'hoe de grote mensen weggin-
gen'; muziektheater voor kinderen van-
af 8 jaar; aanv 14.30 uur; 1ste rang 
€ 15,- / 2de rang € 13,- / 3de rang € 9,- / 
4de rang uitverkocht.
ma 17 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid met reuze-mini medialab en 
films; doorlopend 12.30-17.00 uur; lab 
€ 5,- / combikaart lab + film € 7,50.
di 18 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid met reuze-mini medialab en 
films; doorlopend 12.30-17.00 uur; lab 
€ 5,- / combikaart lab + film € 7,50.
grand theatre, grote markt 35;
jeugdtheaterfestival toffe kastanjes: lau-
ra van hal en stip brengen 'vlieg op!'; 
dans en theater in een gevaarlijk jasje 
van spectaculaire acrobatiek; vanaf 4 
jaar; aanv 14.30 uur; € 8,- / vanaf 13 
jaar € 12,- (cjp/collegekaart € 10,-).
wo 19 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid met reuze-mini medialab en 
films; doorlopend 12.30-17.00 uur; lab 
€ 5,- / combikaart lab + film € 7,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jeugdtheaterfestival toffe kastanjes: 
theater terra brengt 'de kabouter'; ma-
gisch kabouteravontuur naar de boeken 
van rien poortvliet; vanaf 4 jaar; aanv 
14.30 uur; 1ste rang € 15,- / 2de rang 
€ 13,- / 3de rang € 9,- / 4de rang uitver-
kocht.
do 20 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid met reuze-mini medialab en 
films; doorlopend 12.30-17.00 uur; lab 
€ 5,- / combikaart lab + film € 7,50.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid: 'pettson en findus'; live action/
animatiefilm over een oude man en een 
ondernemend katje dat kan praten; van-
af 4 jaar; 13.00-14.40 uur; € 6,50 (vol-
wassenen € 9,50).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid: 'uilenbal'; kinderfilm over de 
8-jarige meral die met haar vriendjes op 
zoek gaat naar de restanten van haar 
muis piepiep; 13.30-15.00 uur; € 6,50 
(volwassenen € 9,50); zie ook 21 okt.
grand theatre, grote markt 35;
jeugdtheaterfestival toffe kastanjes: 
compagnie barbarie brengt 'wa wilder 
man'; voorstelling over de angst voor al-
les wat vreemd is; vanaf 4 jaar; 14.30-
15.45 uur; € 8,- / vanaf 13 jaar € 12,- 
(cjp/collegekaart € 10,-); vooraf (13.30 
uur) en na afloop: knutselen olv kunste-
naar koos buist.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid: 'mijn naam is courgette'; stop-
motionfilm over het jongetje courgette 
dat in een weeshuis wordt geplaatst; 
15.10-16.25 uur; € 6,50 (volwassenen 
€ 9,50); zie ook 21 okt.
vr 21 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid met reuze-mini medialab en 
films; doorlopend 12.30-17.00 uur; lab 
€ 5,- / combikaart lab + film € 7,50.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid: 'uilenbal'; kinderfilm over de 
8-jarige meral die met haar vriendjes op 
zoek gaat naar de restanten van haar 
muis piepiep; 13.00-14.30 uur; € 6,50 
(volwassenen € 9,50).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid: 'mijn naam is courgette'; stop-
motionfilm over het jongetje courgette 
dat in een weeshuis wordt geplaatst; 
13.30-14.45 uur; € 6,50 (volwassenen 
€ 9,50).
grand theatre, grote markt 35;
jeugdtheaterfestival toffe kastanjes: het 
houten huis brengt 'onbekend land'; 
over het overwinteren van eenzaam-
heid; vanaf 6 jaar; aanv 14.30 uur; uit-
verkocht; zie ook 22 okt.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinekid: 'bollie en billie'; vrolijke film over 
de jonge bollie en zijn cockerspaniël bil-
lie; vanaf 5 jaar; 15.00-16.30 uur; € 6,50 
(volwassenen € 9,50).
za 22 okt 
grand theatre, grote markt 35;
jeugdtheaterfestival toffe kastanjes: het 
houten huis brengt 'onbekend land'; 
over het overwinteren van eenzaam-
heid; vanaf 6 jaar; aanv 14.30 uur; € 8,- 
/ vanaf 13 jaar € 12,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-).
zo 23 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jeugdtheaterfestival toffe kastanjes: de 
toneelmakerij speelt 'leuk!'; cabaretesk 
sprookje; vanaf 8 jaar; 14.30-15.50 uur; 
1ste rang € 15,- / 2de rang € 13,- / 3de 
en 4de rang uitverkocht; vooraf: work-
shop over wat leuk is (12.30-14.00 uur, 
gratis, reserveren noodzakelijk).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met filosofiejuf fabien 
van der ham; vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 
uur; gratis incl. limonade/koffie/thee.
za 29 okt 
martiniplaza, l springerlaan 2;

sprookjesmusical 'pinokkio'; vanaf 4 
jaar; aanv 15.00 uur; € 17,50 (vanaf 13 
jaar € 19,50) incl. garderobe; zie ook 30 
okt.
zo 30 okt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
sprookjesmusical 'pinokkio'; vanaf 4 
jaar; aanv 11.00 en 14.00 uur; € 17,50 
(vanaf 13 jaar € 19,50) incl. garderobe.

verwacht
za 5 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'dolfje weerwolfje'; familiemusical naar 
de spannende boeken van paul van 
loon; aanv 14.00 uur; € 17,- (vanaf 13 
jaar € 19,-) incl. garderobe.

uitgaan
vr 14 okt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'the sushi date' met dj jim lok; 17.00-
21.00 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
platformtheater, boterdiep 46;
'shine' met oa dj kareem raïhani; tribal/
afro/disco/tantric/techno/sufi/dance; 
21.00-02.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 12,- via www.heartfire.nl; vooraf: 
workshop sacrale dans 'meditatie in be-
weging' (20.00 uur, toeslag € 5,-).
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
karaoke party; 21.00-01.00 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'oehlala'; officiële clubnight van de 
missverkiezing 'miss beauty of the ne-
therlands' met scouts, fotoshoots en dj 
dyna; 23.00-05.00 uur; € 8,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj's marco shuttle en mickey munday; 
techno; 23.00-06.00 uur; € 5,-; alleen 
deurverkoop.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj nordface; aanv 
23.30 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
house x techno met dj's bois le duc en 
chaos katy; aanv 00.30 uur.
za 15 okt 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj rohbadobh; 19.00-
23.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
kleintje maas, grote markt 21a;
kleintje saturday night fever; disco; 
22.00-03.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
dj phil ross, funk/soul; aanv 22.00 uur; 
gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfestival met dj padrino; 
aanv 22.00 uur; € 5,-.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; aanv 23.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
'bassface 11' met oa dj's nymfo, franky 
nuts, arch origin, lkkr, bikkelneck en 
yannons; bass; 23.00-05.00 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 7,50 (early birds € 5,-).
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 23.00 uur.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'hard paradise' met dj's mickey g, sap-
hera, in between, necroformers en 
lawss; hardstyle; 23.00-05.00 u; € 3,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;

'saturdays' met oa dj william djoko; bass 
driven house; 23.00-06.00 uur; € 5,-; al-
leen deurverkoop.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's kid sundance, duke hugh, 
pushin wood en black dynamite sound-
system; cumbia/funk/jazzy breaks/soul; 
23.00-05.00 uur; toegang: maandkaart.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj tristam; aanv 23.30 
uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
'china pavillion' met dj's jasmine li, rain-
bow high, ambivalenz en kamara; aanv 
00.30 uur.
zo 16 okt 
paradigm, helsinkistraat 6;
'sac - paradigm 5 year anniversary'; 
15.00-03.00 uur.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met djosz; 15.00-18.00 uur; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 17 okt 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 18 okt 
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 19 okt 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p.; max. 5 pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 20 okt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'switch' met dj avtur en gast-dj; dance; 
24.00-04.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
'subsonic' met dj's; dance/techno; aanv 
00.30 uur.
vr 21 okt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj sowieso; 17.00-21.00 u.
damsterplein;
feest met oa dj's el duarte, fyza, de jon-
gens van hemmes en doventheater; 
muziek van de hedendaagse l a scene; 
20.00-24.00 uur; vooraf: morgan grune-
feld met de interdisciplinaire perfor-
mance 'the hollywood hype' (19.00-
20.00 uur).
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.
club kokomo, gelkingestraat 1;
year beginning party; schoolparty; 
22.00-04.00 uur.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; 
aanv 23.30 uur; gratis.

&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
'confused' met oa dj's stefan de koning 
en nendis; aanv 00.30 uur.
za 22 okt 
café singelier, coendersweg 44;
oktoberfest met schlagers, dirndls, brat-
wurst etc; aanv 16.00 uur; gratis.
lutherzaal, haddingestraat 23;
tangosalon 'santa lucia' met dj wout; 
17.00-22.00 uur; € 7,-.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; 19.00-23.00 u.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
kleintje maas, grote markt 21a;
kleintje saturday night fever; disco; 
22.00-03.00 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
halloween party; aanv 22.00 uur.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; aanv 23.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
huize maas, vismarkt 52;
'boogie nights' met diverse dj's; '70's-
'90's disco; 23.00-03.00 uur; voorver-
koop € 7,50 via event goose.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 23.00 uur.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
dj dave kan; disco/funk/soul/latin; 
23.00-03.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's carl cousin en miss 
jay; house/techno; 23.00-06.00 u; € 4,- 
(tot 01.00 uur gratis); alleen deurver-
koop.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj tristam; aanv 23.30 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
rocknrolla soundsystem; funk/soul/hip-
hop/rock; 23.30-04.00 uur; toegang: 
maandkaart (€ 1,50).
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'template' met dj's boddika, thee j jo-
hanz, douwe ykema, geert jan en stra-
no; techno/house; 24.00-06.00 uur; 
€ 16,- / voorverkoop € 14,-.
de spieghel, peperstraat 11;
simplon presenteeert 'offcourse'; bass/
beats; aanv 00.30 uur.
zo 23 okt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj joop; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 24 okt 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 25 okt 
kroeg van klaas, oosterweg 26;

kroeg van klaas popquiz olv menno 
fritsma; jaren '50 tot heden; aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50 p.p. / team max. 5 
personen; opgave via kroegvanklaas-
quiz@gmail.com.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 26 okt 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
wodka woensdag: techno edition; aanv 
00.30 uur.
do 27 okt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
bovenfoyer: italiaans taalcafé; aanv 
20.30 u; gratis; aanmelden niet nodig.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
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23.00-05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'switch' met dj's strano en purple 
dolphin; dance; 24.00-04.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
'excess techno' met dj's ankytrixx en 
jayzo; aanv 00.30 uur.
vr 28 okt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj maestro; 17.00-21.00 u.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
'enter the gallowstreet' met brass band 
gallowstreet, dj kypski en pushin wood 
soundsystem; brass/dance; aanv 23.00 
uur; € 14,- / voorverkoop € 13,-.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'rumag' met oa dj's en danseressen; 
23.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj's cinnaman en jorn; house/garage/
dubstep/techno; 23.00-06.00 uur; € 5,-; 
alleen deurverkoop.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
'halloween breaks' met oa dj cauzion; 
aanv 00.30 uur.
za 29 okt 
paradigm, helsinkistraat 6;
'loodsrave' #19 met diverse dj's; 14.00-
06.00 uur (tot 18.00 uur meenemen ei-
gen drank toegestaan); € 5,- (tot 23.00 
uur gratis).
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj rohbadobh; 19.00-
23.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
kleintje maas, grote markt 21a;
kleintje saturday night fever; disco; 
22.00-03.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; aanv 23.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
news café, waagplein 5;
'r&b exclusive - halloween edition' met 
oa smash & aries, ruentino en nrg; r&b/
urban; 23.00-05.00 uur; € 20,- / voor-
verkoop € 11,- via ticketscript.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 23.00 uur.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites team rush hour; 
halloween edition; 23.00-05.00 uur; 
€ 3,- (tot 24.00 uur gratis).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj fonky d; aanv 23.30 
uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'just one of dem dayz'; '90's/early '00 's 
r&b/hiphop/classics; 24.00-05.00 uur; 
voorverkoop € 9,95 via ticketscript; mi-
nimum leeftijd 23 jaar.
de spieghel, peperstraat 11;
'halloween techno' met oa dj tinlicker; 
aanv 00.30 uur.
zo 30 okt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj; 15.00-18.00 uur; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.

café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 31 okt 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 1 nov 
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
café kult, steentilstraat 36/1;
bingo! met prachtige prijzen en fantasti-
sche muziek; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 2 nov 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
café kult, steentilstraat 36/1;
frans taalcafé; aanv 20.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p.; max. 5 pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeest met dj's; 22.00-
02.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 3 nov 
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
oktoberfest niederlande (studenten-
avond) ingericht naar duitse traditie; 
17.00-23.30 uur; € 25,-; ook op 4 en 5 
nov.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: traumahelikopter afterparty 
met gary x & jony trash; rhythm & blues, 
soul, garage, beat, surf en punk op vi-
nyl; aanv 23.30 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
bobbie freeda invites; aanv 00.30 uur.
vr 4 nov 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
oktoberfest niederlande ingericht naar 
duitse traditie; 17.00-23.30 uur; € 25,-; 
ook op 5 nov (15.00-23.00 uur).
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 22.00 uur.

hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj de sluwe vos all night long; 23.00-
06.00 uur; € 12,50; voorverkoop uitver-
kocht.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
'subsonic' met dj's; dance/techno; aanv 
00.30 uur.
verwacht
za 5 nov 
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
oktoberfest niederlande ingericht naar 
duitse traditie; 15.00-23.30 uur; € 25,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
noisia met de audiovisuele show 'outer 
edges'; drum & bass; aanv 20.30 uur; 
€ 15,-.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;

hetfestival.nu: swingfeest met dj's john 
en rene; van bowie tot coldplay, van 
prince tot pharell; 21.00-00.30 uur; 
€ 10,- / voorverkoop € 8,- bij yantra (o 
ebbingestraat 61); vooraf: workshop 
trancedance (20.00-21.00 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
kleintje maas, grote markt 21a;
kleintje saturday night fever; disco; 
22.00-03.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; aanv 23.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
'zer00's heroes' met dj's en visuals; ja-
ren '00; aanv 23.00 uur; € 9,-.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
benedenzaal: latin disco; bovenzaal: 
salsa, bachata, merengue en andere la-
tin; aanv 23.00 uur.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;

bokito rave party part 4 met dj's 2ret 
gun, basick, benedito, cauzion, deviate, 
druktemakers, freelife, genetic force, 
lady jack-a-line, mongrel, noize syndro-
me, pathogen, porno wodka, saint grey, 
teip dopa the destroyer en vibe; 2 zalen; 
drum & bass/early hardcore/hardcore; 
23.00-07.00 uur; € 5,-; alleen deurver-
koop.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's marcel vogel, duke hugh, 
pushin wood en black dynamite sound-
system; groove/funk/hiphop/soul; 23.00-
05.00 u; toegang: maandkaart (€ 1,50).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
'subsonic' met dj's; dance/techno; aanv 
00.30 uur.

zo 6 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj bart; 15.00-18.00 u.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.

café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 7 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.

di 8 nov 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (trivia); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / team 
max. 5 personen; opgave via kroegvan-
klaasquiz@gmail.com.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 9 nov 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; 21.45-00.30 
uur; gratis.
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Platformtheater
Boterdiep 46
9712 LR  Groningen
Tel. 050-3122666 
www.platformtheater.nl  /  info@platformtheater.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

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

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

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.

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

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

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

DE BASTILLE
GRAND CAFÉ 

www.grandcafedebastille.nl

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

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.

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.

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

Lekker slapen en/of eten 
aan het Boterdiep 73-2

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

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

Simplon Jongerenhotel
& Eetcafé 73-2
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