
theater
do 16 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nite brengt 'brave new world 2.0'; thea-
ter/dans/muziek; regie: guy weizman; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 23,14 / 
2de rang € 18,51 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,85) / 3de rang € 15,94 
(€ 12,85) / 4de rang € 11,83 / 5de rang 
€ 6,17; met inleiding (19.15 u, € 2,57); 
ook op 17 en 18 mei.
grand theatre, grote markt 35;
well made productions brengt 'clybour-
ne park' van bruce norris; broadway-
klassieker en bekroonde satire over ra-
ciale spanningen en gentrificatie; aanv 
20.30 uur; € 16,- (cjp/collegekaart 
€ 11,-); ook op 17 mei.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
toneelgroep plus speelt 'het onder-
zoek' van roelof jonker; een oude man 
wordt geconfronteerd met twee profes-
sionele mensenhelpers die de op-
dracht hebben zijn hulpbehoevendheid 
in kaart te brengen; 20.30-21.15 uur; 
€ 5,-.
vr 17 mei 
vrijdag, sint jansstraat 7;
open podium voor alle disciplines; 
max. 10 minuten per act; aanv 20.00 u; 
gratis; aanmelden is gratis en kan via 
openpodium@bijvrijdag.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nite brengt 'brave new world 2.0'; thea-
ter/dans/muziek; regie: guy weizman; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 23,14 / 
2de rang € 18,51 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,85) / 3de rang € 15,94 
(€ 12,85) / 4de rang € 11,83 / 5de rang 
€ 6,17; met inleiding (19.15 u, € 2,57); 
ook op 18 mei.
grand theatre, grote markt 35;
well made productions brengt 'clybour-
ne park' van bruce norris; broadway-
klassieker en bekroonde satire over ra-
ciale spanningen en gentrificatie; aanv 
20.30 uur; € 16,- (cjp/collegekaart 
€ 11,-).
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
gif (groninger improvisatie formatie) 
speelt 'de vloer op'; improvisatiethea-
ter gebaseerd op het gelijknamige tv-
programma; 20.30-22.30 uur; € 8,50.

za 18 mei 
grand theatre, grote markt 35;
de noorderlingen wijd open; openhuis-
festival van vooropleiding theater de 
noorderlingen; met de voorstelling 
'sehnsucht und kartoffelsalat' (20.30 
uur), performances, expositie, 'work in 
progress' en afsluitende oldskool par-
ty; 15.00-24.00 uur; dagkaart € 12,50 
(jongeren tot 22 jaar € 10,-) / alleen de 
voorstelling 'sehnsucht und kartoffel-
salat' € 10,- (€ 8,50).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nite brengt 'brave new world 2.0'; thea-
ter/dans/muziek; regie: guy weizman; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 23,14 / 
2de rang € 18,51 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,85) / 3de rang € 15,94 
(€ 12,85) / 4de rang € 11,83 / 5de rang 
€ 6,17; met inleiding (19.15 u, € 2,57).
di 21 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nationale theater speelt 'de wereld 
volgens john' van joeri vos en eric de 
vroedt; komische aanklacht van de 
'normale nederlander' die zich in toe-
nemende mate stoort aan de mensen 
die zijn 'gave land' te grabbel gooien; 
spin-off van 'the nation'; aanv 20.15 u; 
1ste rang € 23,14 / 2de rang € 18,51 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,85) / 
3de rang € 15,94 (€ 12,85) / 4de rang 
€ 11,83 / 5de rang € 6,17; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,57).
wo 22 mei 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
idiomotor speelt 'een soort van romeo 
en julia' van jan hulst en kasper tarens-
keen; de klassieker van william shake-
speare verplaatst van de middeleeu-
wen naar de renaissance; regie: jelle 
buning; aanv 20.30 uur; € 11,-; kaart-
verkoop via www.idun.nl; ook op 23 en 
24 mei.
do 23 mei 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
idiomotor speelt 'een soort van romeo 
en julia' van jan hulst en kasper tarens-
keen; de klassieker van william shake-
speare verplaatst van de middeleeu-
wen naar de renaissance; regie: jelle 
buning; aanv 20.30 uur; € 11,-; kaart-
verkoop via www.idun.nl; ook op 24 
mei.
usva, munnekeholm 10;
het grote ubbo toneelstuk (gut): 'als 
laatste komen wij'; persoonlijke en ac-
tuele voorstelling geïnspireerd op 'de 
onrendabelen' van joeri vos; aanv 
20.30 uur; € 9,- (studenten € 7,-); ook 
op 24 mei.
vr 24 mei 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
idiomotor speelt 'een soort van romeo 
en julia' van jan hulst en kasper tarens-
keen; de klassieker van william shake-
speare verplaatst van de middeleeu-
wen naar de renaissance; regie: jelle 
buning; aanv 20.30 uur; € 11,-; kaart-

verkoop via www.idun.nl.
grand theatre, grote markt 35;
trouble man en het nationale theater 
spelen 'citizen k'; voorstelling over de 
rol die identiteit anno 2019 in ons leven 
speelt; met sadettin kirmiziyüz, kaspar 
schellingerhout en casper vandeputte; 
aanv 20.30 uur; € 16,- (cjp/college-
kaart € 11,-); ook op 25 mei.
usva, munnekeholm 10;
het grote ubbo toneelstuk (gut): 'als 
laatste komen wij'; persoonlijke en ac-
tuele voorstelling geïnspireerd op 'de 
onrendabelen' van joeri vos; aanv 
20.30 uur; € 9,- (studenten € 7,-).
za 25 mei 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
vrijdag theater (jongeren van 16-20 
jaar) presenteert 'tijd'; muziektheater; 
regie: loes nuijten; 20.00-21.00 uur; 
€ 5,-; zie ook 26 mei.
grand theatre, grote markt 35;
trouble man en het nationale theater 
spelen 'citizen k'; voorstelling over de 
rol die identiteit anno 2019 in ons leven 
speelt; met sadettin kirmiziyüz, kaspar 
schellingerhout en casper vandeputte; 
aanv 20.30 uur; € 16,- (cjp/college-
kaart € 11,-).
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
vrij nuchter speelt 'lekker lachen im-
pro'; improvisatietheater, komedie, the-
atersport en een flinke bak humor; 
20.30-22.00 uur.
zo 26 mei 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
vrijdag theater (jongeren van 16-20 
jaar) presenteert 'tijd'; muziektheater-
voorstelling; regie: loes nuijten; 15.00-
16.00 uur; € 5,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
'improvísame'; spaanstalig improvisa-
tietheater; aanv 19.30 uur; gratis.
ma 27 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het toneelhuis speelt 'bagaar', geba-
seerd op de film coup de torchon 
(1981) van bertrand tavernier; het ver-
haal van een ontwrichte gemeenschap 
van kolonisten in een afrikaans land 
net voor het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 23,14 / 2de rang € 18,51 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,85) / 3de 
rang € 15,94 (€ 12,85) / 4de rang 
€ 11,83 / 5de rang € 6,17; met inleiding 

(19.15 uur, € 2,57).
di 28 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
likeminds en saman amini brengen 'a 
seat at the table'; anekdotes van vier 
acteurs over pijnlijke incidenten waar-
bij ze persoonlijk te maken hadden 
met discriminatie; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 19,54 / 2de rang € 15,94 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,85) / 3de 
rang € 13,37 (€ 12,85) / 4de rang 
€ 9,77 / 5de rang € 5,14.
do 30 mei 
grand theatre, grote markt 35;
veerle van overloop en shelfish pro-
ductions brengen 'what lies beneath'; 
confronterende docu-performance 
over de feiten die het nieuws niet ha-
len; engels/frans gesproken, engels 
boventiteld; aanv 20.30 uur; € 16,- 
(cjp/collegekaart € 11,-).
vr 31 mei 
stadsschouwburg (turfsingel 86), 
grand theatre (grote markt 35) en de 
machinefabriek (bloemstraat 38);
theaternacht; einde-seizoensfeest met 
veel korte voorstellingen van gronings 
theatertalent; aanv 19.00 uur; € 20,-; 
kaartverkoop via de oosterpoort.
zo 2 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
hilbert geerling en suzanne holla spe-
len 'doek!' van maria goos; verhelde-
rend toneelstuk over echt en onecht, 
op het toneel, in de kunst en in de lief-
de; 20.30-22.00 uur; € 7,50.
di 4 + do 6 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
judith rodenburg, mirjam smidt, laura 
bringmann ea spelen 'ons best'; ont-
roerende en hilarische voorstelling 
over de dagelijkse gang van zaken in 
oost-west; regie: gabriëlle glasbeek; 
muziek: han hesselink en bert van erk; 
20.00-21.45 uur; € 3,-.

verwacht
di 11 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
elise van der willik brengt 'levenslijn'; 
debuutvoorstelling over keuzes maken 
en de dingen die je gewoon overko-
men; met muziek, dans en interactie 
met het publiek; aanv 19.30 uur; gratis.
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vertrouwd
en lekker
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Indiaas restaurant TAJ MAHAL

Kom vóór concert of voorstelling 
in De Oosterpoort of Schouwburg

 genieten van onze Indiase specialiteiten

Kom vóór concert of voorstelling 
in De Oosterpoort of Schouwburg

 genieten van onze Indiase specialiteiten

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

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

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

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

Di. t/m Zo. 16.00-22.30 uur

Woensdag 29 Mei 19.00- 22.00: SPECIAlE AVOnD  
met live muziek van nO StRInGS AttACHED,  

gin-tonic (Gordon's Pink Gin) € 5,- en try-out sushi

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

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


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

wIld rOse  12th
16 t/m 22 mei:  do 16.00 21.15 / vr 16.30 19.10 / za 17.00 21.30 / zo 13.45 19.00 / 

ma 16.45 21.15 / di 16.00 19.15 / wo 16.00 21.00 / do 16 mei 50% 
premièrekorting

Rose-Lynn woont in Glasgow maar droomt er al haar hele leven van om naar 
Nashville te verhuizen en countryster te worden. Hartverwarmend en muzikaal 
drama over moeders en dochters en dromen en realiteit. Regie: Tom Harper.

three IdeNtIcal straNGers  a.l.
16 t/m 22 mei:  do ma wo 19.00 / vr 16.45 / za 15.00 21.15 / zo 16.30 20.45 /  

di 16.30 / do 16 mei 50% premièrekorting
Documentaire over een drieling die wordt gescheiden bij de geboorte en door 
drie verschillende families geadopteerd. Door een bizar toeval worden ze her-
enigd en beginnen uiteindelijk gezamenlijk een restaurant in New York.

shadOw  12gt
16 t/m 22 mei:  do za di 16.15 / vr 21.00 Expat Cinema (Engels ondertiteld) /  

zo 14.00 20.45 / ma 21.05 / wo 21.15 / slechts één week /  
do 16 mei 50% premièrekorting

Historische vechtfilm met visuele elementen uit de eeuwenoude Chinese inkt-
schildertraditie. Regie: Zhang Yimou.

red JOaN  12a
16 t/m 22 mei:  do 18.45 / vr 16.15 18.55 / za 13.45 18.45 / zo 11.15 18.30 /  

ma 16.15 18.45 / di 21.00 / wo 16.15 18.30
Oscarwinnares Judi Dench schittert als vanouds in dit historisch en waarge-
beurd misdaaddrama over een vrouw die ten tijde van de Tweede Wereldoor-
log de geschiedenis voorgoed veranderde. Regie: Trevor Nunn.

claIre darlING  9a
16 t/m 22 mei:  do 18.05 / vr 19.30 / za 13.00 19.15 / zo 11.45 18.45 / ma 19.15 /  

di 19.00 / wo 16.30
Op een mooie zomerdag besluit Claire (Catherine Deneuve) haar complete 
inboedel te verkopen. Haar dochter, met wie ze eigenlijk geen contact meer 
heeft, komt terug om de verkoop te stoppen en de reden van haar moeders 
impulsieve beslissing te achterhalen. Drama van Julie Bertuccelli.

hOtel MUMBaI  16gt
16 t/m 22 mei:  do 21.00 / vr 21.30 / za 16.00 21.00 / zo 16.00 21.05 / ma 20.50 / 

di 21.35
Beklemmend drama rond de verwoestende aanslagen in het Taj Mahal Hotel in 
Mumbai en de moedige acties van de medewerkers van het hotel.

aNNa's war  16
16 t/m 22 mei:  do 19.15 / vr 16.00 / za 13.15 / zo 13.00 / ma 18.15 / laatste week
Het waargebeurde verhaal van de zesjarige Anna die vanuit haar schuilplaats 
in een door de nazi's bezet gebouw de oorlog aan zich voorbij ziet trekken. 
Haar vindingrijkheid helpt haar om te overleven. Regie: Aleksey Fedorchenko.

dIrty GOd  16st
16 t/m 22 mei:  do 20.55 / zo 16.55 / laatste week
Na een zuuraanval probeert Jade (Vicky Knight), een jonge moeder uit Londen, 
haar leven weer op te pakken terwijl ze zichzelf in de spiegel nauwelijks nog 
herkent. Drama van Sacha Polak over moederschap, moed en zelfacceptatie.

the whIte crOw  12st
16 t/m 22 mei:  zo 13.25 / laatste week
Drama van Ralph Fiennes met het waargebeurde verhaal van Rudolf Noerejev 
(1938-1993), de danser die de wereld van het ballet voorgoed veranderde. Aan 
het begin van de jaren '60 reist hij naar Parijs, waar hij nauwlettend in de gaten 
wordt gehouden door KGB-agenten.

le GraNd BaIN  12tdh
16 t/m 22 mei:  do ma 16.30 / vr 21.15 / za 13.30 19.00 / zo 16.15 / di 21.20 /  

wo 20.45 
Franse komedie over een hecht groepje mannen dat met hulp van trainster 
Delphine leert synchroonzwemmen. Dankzij pure wilskracht komen ze uiteinde-
lijk als team uit voor Frankrijk op het WK. Regie: Gilles Lellouche.

they shall NOt GrOw Old  16ga
16 t/m 22 mei:  zo 20.00 / laatste week
Grensverleggende documentaire van Oscarwinnaar Peter Jackson over de 
Eerste Wereldoorlog. Met geavanceerde technieken is oud filmmateriaal geres-
taureerd, ingekleurd en van geluid en dialogen voorzien.

GlOrIa Bell  12st
16 t/m 22 mei:  za 15.00 / zo 14.45 / ma 16.00 / laatste week
Wanneer de 58-jarige Gloria (Julianna Moore) Arnold (John Turturro) op de 
dansvloer ontmoet lijkt er een eind te komen aan haar uitbundige vrijgezellenle-
ven. Romantisch en komisch drama van Sebastián Lelio.

M - eINe stadt sUcht eINeN Mörder
ma 20 mei 20.00  / Fritz Lang Retrospectief / € 6,-
Aangrijpende film uit 1931 over een psychopaat die al acht kindermoorden op 
zijn geweten heeft en daarmee Berlijn in zijn greep houdt. Met inleiding door 
hoofddocent Kunsten, Cultuur & Media Julian Hanich (Engelstalig).

les INvIsIBles  12at
di 21 mei 19.30 / Ciné-club / ism Institut Français Groningen
Ode aan de weerbaarheid van de vrouwen die op straat leven en de moedige 
sociale werkers die hen helpen. Komisch drama van Louis-Julien Petit.

devIl's PIe - d'aNGelO  a.l.t
wo 22 mei 19.30 / Docs
Intiem, ontroerend en verrassend portret van één van de meest mysterieuze 
figuren uit de hedendaagse muziekscene: soulmuzikant D'Angelo.
Verwacht:  raFIkI 23 mei | take Me sOMewhere NIce 23 mei |  

MadeMOIselle de JONcqUIères 23 mei | caMINO 6 jun

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

kINePOlIs GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

aladdIN  9a
Pathé 16 t/m 22 mei:  wo 11.00 14.00 17.00 20.00 / 3D / originele versie
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  wo 15.00 20.00 21.25 / 3D / originele versie
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  wo 12.00 / 2D / originele versie
Live-action avonturenfilm van Disney over de charmante straatrat Aladdin, de 
moedige en zelfbewuste prinses Jasmine en de geest uit de fles.

asBUry Park: rIOt redeMPtION 
rOck 'N rOll  9a
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  wo 20.00
Documentaire waarin Steven Van Zandt, Southside Johnny en Bruce Spring-
steen terugkeren naar het legendarische Upstage, de psychedelische after-
hours-club, waar ze hun carrière begonnen.

the hUstle  12gt
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 10.45 13.00 15.15 17.30 19.45 22.00 / vr 11.30 13.45 

16.30 19.45 22.00 / za 13.00 15.15 18.15 19.45 22.00 00.15 
/ zo 11.15 12.45 14.30 16.30 19.45 22.00 / ma 10.45 13.00 
14.30 16.45 18.30 21.30 / di 11.15 13.45 16.30 19.45 22.00 / 
wo 10.45 13.00 17.15 19.30 21.45

Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do 15.30 19.10 22.00 / vr za 16.00 19.10 22.00 / zo 16.00 
20.00 / ma 15.30 20.00 / di 15.30 17.45 19.00 21.20 /  
wo 16.00 19.00 21.20

Hilarische komedie over twee vrouwelijke oplichters (Anne Hathaway en Rebel 
Wilson) die elkaar bij toeval ontmoeten. Samen besluiten ze om de foute man-
nen die hen hebben belazerd te grazen te nemen.

JOhN wIck 3 - ParaBellUM  16gt
Pathé 16 t/m 22 mei:  do vr zo ma di 11.15 14.15 17.15 20.30 / za 11.15 14.15 

17.15 20.30 23.30 / wo 11.45 14.30 16.15 18.15 21.15
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do 14.00 19.00 21.15 / vr za 12.30 15.15 19.00 21.15 /  

zo 12.30 15.15 20.15 / ma di 15.15 17.00 20.15 /  
wo 12.30 15.45 20.15

John Wick is terug, met een bedrag van 14 miljoen dollar op zijn hoofd en een 
leger huurmoordenaars achter zich aan. Actiefilm met Keanu Reeves.

three IdeNtIcal straNGers  a.l.
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 19.30 / zo 15.00 / Docs
Documentaire over een drieling die wordt gescheiden bij de geboorte en door 
drie verschillende families geadopteerd. Door een bizar toeval worden ze her-
enigd en beginnen uiteindelijk gezamenlijk een restaurant in New York.

the sUN Is alsO a star  6ga
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 12.30 14.45 17.00 21.00 / vr 10.45 14.45 17.00 19.30 / za 

11.00 17.00 19.30 / zo 10.45 13.00 17.30 19.30 / ma 15.15 
19.00 / di 10.40 14.45 17.00 19.30 / wo 11.15 13.00 21.30

Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do vr za di wo 15.30 19.00 / zo ma 15.30 19.45
Romantisch drama met een hedendaags verhaal over het vinden van liefde te-
gen alle verwachtingen in. Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Nicola 
Yoon. met John Leguizamo en Yara Shahidi.

sINGel 39  9at
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 11.00 13.30 16.45 19.15 21.30 / vr 11.00 13.15 17.30 

19.15 21.30 / za 13.15 17.30 19.15 21.30 / zo 17.15 19.15 
21.30 / ma 14.00 16.00 20.45 / di 11.00 13.15 17.30 19.15 / 
wo 10.45 16.00 19.45

Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do 14.45 19.00 21.20 / vr za 15.45 19.00 21.15 /  
zo wo 15.45 20.15 / ma di 14.45 20.15

Romantische feelgoodfilm van de makers van sOOF. De succesvolle hartchi-
rurg Monique (Loes Visschedijk) ontmoet kunstenaar Max (Waldemar Toren-
stra). Die valt op mannen maar heeft ook een kinderwens...

POkÉMON detectIve PIkachU  9a
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 13.45 16.15 18.45 21.15 / vr di 14.00 16.45 18.45 21.15 

/ za 13.45 16.30 18.45 21.15 24.00 / zo 14.00 16.15 18.45 
21.15 / ma 11.15 13.45 16.15 21.15 / wo 13.15 16.30 18.30 
21.00 / 3D / originele versie

Pathé 16 t/m 22 mei:  do di 11.15 / vr 11.00 / za 11.15 / zo 12.00 / ma 18.45 /  
wo 10.45 / 2D / originele versie

Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do vr za 15.30 21.30 / zo ma 15.30 19.30 / di wo 15.30 
21.45 / 3D / originele versie

Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do vr za di wo 19.00 / 2D / originele versie
Live-action-avontuur. De jonge Tim en een pratende Pikachu vormen het enige 
mens-Pokemonduo dat elkaar kan verstaan. Samen ontdekken ze een duister 
plan dat de vrede tussen mens en Pokémon zou kunnen verstoren.

hOtel MUMBaI  16gt
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 10.45 15.30 20.45 / vr 10.45 13.00 15.45 20.45 / za 11.15 

15.45 21.00 23.45 / zo 15.45 20.45 / ma 12.00 13.30 21.00 / 
di 12.55 15.45 20.45 / wo 11.15 20.30

Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do vr za di wo 21.30 / zo ma 20.15
Beklemmend drama rond de verwoestende aanslagen in het Taj Mahal Hotel in 
Mumbai en de moedige acties van de medewerkers van het hotel.

draGGed acrOss cONcrete  16gt
Pathé 16 t/m 22 mei:  vr ma 11.15
Twee geschorste en gekrenkte politiemannen besluiten zelf voor gerechtigheid 
en compensatie te zorgen. Actiefilm met Mel Gibson en Vince Vaughn.

Greta  16gat
Pathé 16 t/m 22 mei:  za 24.00
Sfeervolle horrorthriller waarin een sinistere weduwe (Isabelle Huppert) een 
duister spel speelt met de jonge Frances (Chloë Grace Moretz).

aveNGers: eNdGaMe  
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 14.30 16.00 20.00 / vr za 14.30 16.15 19.00 20.00 /  

zo 14.30 20.00 / ma 14.45 16.30 20.15 / di 14.30 16.30 19.00 
20.15 / wo 12.45 19.15 20.15 / 3D

Pathé 16 t/m 22 mei:  do ma 11.45 / vr di 11.00 / za 10.45 / zo 11.00 19.00 /  
wo 16.15 / 2D

Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do di 14.30 19.00 20.30 / vr za 12.00 15.00 19.00 20.30 / 
zo 11.30 15.00 19.00 20.00 / ma 14.30 19.00 20.00 /  
wo 12.00 15.00 20.30 / 3D

Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do di 14.00 20.00 / vr za 12.30 14.00 16.15 20.00 /  
zo 12.30 14.00 16.15 19.30 / ma 14.00 19.30 / wo 12.30 
16.15 20.00 / 2D

De overgebleven Avengers voelen zich genoodzaakt om nog één keer in actie 
te komen. Episch sf-actieavontuur met Robert Downey jr en Chris Hemsworth.

BaaNtJer het BeGIN  12gasth
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 13.15 18.30 / vr 13.30 21.00 / za 21.45 / zo 16.45 21.00 / 

ma 11.00 18.15 / di 14.00 21.30 / wo 19.00
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do 15.00 21.25 / vr za 13.15 21.25 / zo wo 13.15 /  

ma 15.00 / di 15.00 21.30
Misdaadfilm die zich afspeelt in Amsterdam tijdens de roerige jaren '80.  
Met Waldemar Torenstra (als rechercheur De Cock) en Tygo Gernandt.

the cUrse OF la llOrONa  16at
Pathé 16 t/m 22 mei:  do vr zo di 21.45 / za 22.45 00.15 / ma wo 22.00
Horrorfilm rond een Mexicaanse legende waarin een vrouw eerst haar kinderen 
en daarna zichzelf verdrinkt. Haar geest waart huilend rond...

aFter  12st
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 18.15 / vr za zo 18.30 / ma 17.45 / di 11.30 18.30 /  

wo 18.00
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do vr di 19.00 / zo ma 20.00
De verlegen studente Tessa valt als een blok voor bad boy Hardin maar wat 
weet ze eigenlijk van hem? Romantische film naar het boek van Anna Todd.

GlOrIa Bell  12st
Pathé 16 t/m 22 mei:  do wo 11.00 / vr di 11.30 / ma 20.00
Wanneer de 58-jarige Gloria (Julianna Moore) Arnold (John Turturro) op de 
dansvloer ontmoet lijkt er een eind te komen aan haar uitbundige vrijgezellenle-
ven. Romantisch en komisch drama van Sebastián Lelio.

Pet seMatary  16gat
Kinepolis 16 t/m 22 mei: vr za 18.45
De familie Creed verhuist naar het platteland, in de buurt van een onheilspel-
lende dierenbegraafplaats. Horrorfilm naar de roman van Stephen King.

dUMBO  12a
Pathé 16 t/m 22 mei: vr zo di 18.15 / za 16.45 / wo 17.15 / 3D
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do 18.45 / vr za zo 13.30 / di 19.00 / wo 13.30 19.00 / 3D
Spectaculair live-action Disney-avontuur over het vliegende circusolifantje.

Us  16gat
Pathé 16 t/m 22 mei:  za 23.45
Horrorthriller van Jordan Peele (Get OUt). Het rustige leven van een familie 
wordt bruut verstoord wanneer ze bezoek krijgen van een groep onuitgeno-
digde gasten die wel heel erg op henzelf lijken.

caPtaIN Marvel  12g
Kinepolis 16 t/m 22 mei: di 21.25 / 3D
Kinepolis 16 t/m 22 mei: zo 11.00 / 2D
Sf-actiefilm. Carol Danvers bevindt zich in een galactische oorlog.

GreeN BOOk  12gtdh
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 11.30 / vr 13.30 / za 12.15 / ma 11.00 / di 11.45 / PAC
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do 21.30
Hartverwarmend en waargebeurd drama over de hechte vriendschap tussen 
een uitsmijter (Viggo Mortensen) en een concertpianist (Mahershala Ali).

BOheMIaN rhaPsOdy  12dh
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  vr 21.30
Biografische film over de Britse rockband Queen. Met Rami Malek.

the chIldreN act  9gt
Pathé 16 t/m 22 mei:  do di 13.30 / 50plus Bios
De 17-jarige Adam heeft leukemie. Vanwege zijn geloof weigert hij echter medi-
sche hulp. Rechter Fiona Maye (Emma Thompson) moet besluiten of hij te jong 
is om zelf over leven en dood te beslissen. Regie: Richard Eyre.

eUrOvIsION sONG FestIval FINale 2019
Pathé: za 18 mei 20.30
Kinepolis: za 18 mei 20.00

carMeN sUIte + PetrUshka
Pathé: zo 19 mei 17.00 / Pathé Ballet
Het Bolshoi Ballet danst de eenakter Carmen Suite van Alberto Alonso en een 
nieuw ballet (Petrushka) van de moderne choreograaf Edward Clug

GaMe OF thrONes FINale  16
Pathé: ma 20 mei 19.30 / uitverkocht

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

casPer & eMMa  
OP Jacht Naar de schat  a.l.
Pathé 16 t/m 22 mei:  zo 10.30 / Kleuterbios
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  zo 10.30 / Kleuterbios
Casper en Emma brengen samen de zomervakantie door aan zee. Op het 
strand vinden ze een oud kistje met daarin een mysterieuze rebus.

aladdIN  9a
Pathé 16 t/m 22 mei:  wo 13.30 15.45 / 2D / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  wo 12.45 / 2D / NL
Live-action avonturenfilm van Disney over de charmante straatrat Aladdin, de 
moedige en zelfbewuste prinses Jasmine en de geest uit de fles.

POkÉMON detectIve PIkachU  9a
Pathé 16 t/m 22 mei:  za 14.00 15.30 / zo 13.30 / ma wo 15.30 / 3D / NL
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 15.45 / vr di 16.00 / za 10.30 / zo 11.30 / wo 13.45 / 2D 

/ NL
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do ma di 15.30 / vr za zo wo 13.00 / 3D / NL
Live-action-avontuur. De jonge Tim en een pratende Pikachu vormen het enige 
mens-Pokemonduo dat elkaar kan verstaan. Samen ontdekken ze een duister 
plan dat de vrede tussen mens en Pokémon zou kunnen verstoren.

GeheIM aGeNt MarNIe  6ga
Pathé 16 t/m 22 mei:  za 12.45 / zo 10.45 / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mei: vr za zo 13.00 / NL
Avontuurlijke, hartverwarmende en grappige animatiefilm over een mollige 
oranje huiskat die haar grote droom om geheim agent te worden achterna gaat.

wONder Park  6a
Pathé 16 t/m 22 mei:  za 13.30 / zo 14.45 / wo 15.15 / 3D / NL
Pathé 16 t/m 22 mei:  vr di 15.30 / za 11.30 / zo 10.30 / 2D / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  do ma di 15.15 / vr za wo 12.45 16.00 / zo 12.45 15.30 / 

3D / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  vr za wo 13.30 / zo 10.45 13.30 / 2D / NL
Animatiefilm over een bijzonder pretpark waar de fantasie van het creatieve 
meisje June werkelijkheid wordt.

cats, OP ZOek Naar kattOPIa  6a
Pathé 16 t/m 22 mei:  za 10.45 / zo 12.30 / wo 14.00 / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  zo 10.45 / NL
Avontuurlijke animatiefilm. Het katje Raf wil de hele wereld ontdekken en gaat 
op zoek naar Kattopia, dé droomplek voor elke kat.

cIrcUs NOel  6at
Pathé 16 t/m 22 mei: za 15.00 / zo 13.45 / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  zo 10.55 / NL
Familiefilm naar de bekende jeugdserie. Karo en haar circusvrienden moeten 
alles op alles zetten om het circus én hun vriendschap te redden.

Masha eN de Beer 2  a.l.
Pathé 16 t/m 22 mei:  do 10.45 / za zo 10.15 / wo 11.00 / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mei: zo 10.35 / NL
Animatiefilm met het levendige meisje Masha en de vriendelijke beer.

cOrGI  6ga
Pathé 16 t/m 22 mei:  za 14.45 / zo 15.15 / 2D / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  vr za wo 16.15 / zo 10.30 16.15 / 2D / NL
Animatiefilm over Corgi Rex, de leukste  hond van het Britse koningshuis.

de leGO FIlM 2  6
Kinepolis 16 t/m 22 mei:  zo 10.45 / 2D / NL
Animatiefilm met de helden van Steenstad in een nieuw actie-avontuur.

hOe teM Je eeN draak 3  a.l.g
Kinepolis 16 t/m 22 mei: zo 10.45 / 2D / NL
Animatiefilm over de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een jonge Viking en 
een echte Helleveeg-draak.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

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

 GRONINGER BIOSCOPEN donderdag 16 t/m woensdag 22 mei

Filmposter inlijsten? 
Filmposter, foto of kunstwerk; een omlijsting kiezen is een persoonlijke aangelegenheid.  Met de honderden modellen en 
ontelbaar mogelijke combinaties gaat dat bij De Lijstenmakerij Groningen altijd lukken.
Kom gerust vrijblijvend langs en laat u  inspireren door de verrassende mogelijkheden. 
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film
do 16 mei 
em2, suikerlaan 6;
'wakers' (2019) van eric blom; docu-
mentaire over nachtburgemeesters in 
nederland; aanv 21.30 uur; € 6,99 via 
yourticketprovider.
za 18 mei 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'heavy trip' (2018) van juuso laatio en 
jukka vidgren; absurdistische komedie 
met veel muziek, onmogelijke liefdes, 
grafschennis en een gewapend con-
flict tussen finland en noorwegen; fins/
engels/noors gesproken, engels on-
dertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-); ook op 20 
mei.
ma 20 mei 
vera zienema, oosterstraat 44;
'blaze' (2018) van ethan hawke; biopic 
over de getroebleerde amerikaanse 
countrymuzikant blaze foley (1949-
1989), gespeeld door ben dickey; en-
gels gesproken, engels ondertiteld; 
vooraf: live muziek door awkward i en 
tim knol; aanv 19.30 uur; € 8,- (cjp/
stadjerspas/studenten € 6,-).
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'heavy trip' (2018) van juuso laatio en 
jukka vidgren; absurdistische komedie 
met veel muziek, onmogelijke liefdes, 
grafschennis en een gewapend con-
flict tussen finland en noorwegen; fins/
engels/noors gesproken, engels on-
dertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-).
di 21 mei 
usva, munnekeholm 10;
high school musical film night; aanv 
20.30 uur; € 5,- (studenten € 4,-); voor-
af: high school musical dance work-
shop (19.00-20.00 uur, € 3,-).
wo 22 mei 
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'der kreis' (2014) van stefan haupt; lief-
desaffaire tussen ernst en röbi in 
zürich eind jaren '50/begin '60 tegen 
de achtergrond van de neergang van 
de destijds bestaande homo-organisa-
tie en het tijdschrift 'der kreis' (de krin-
gen); aanv 20.00 uur; € 0,50 incl. kof-
fie/thee; reserveren niet mogelijk.
dot, vrydemalaan 2;
'lady bird' (2002) van greta gerwig; ko-
misch drama over een rebelse studen-
te die wil gaan studeren in new york 
om aan haar familie ontsnappen; 
20.00-21.35 uur; € 5,-.
do 23 mei 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd met 
bijpassende beelden; 20.00-20.45 uur; 
€ 10,-.
vr 24 mei 
groninger forum, hereplein 73;
'rocketman' (2019) van dexter fletcher; 
biopic over popmuzikant elton john; 
met taron egerton als elton john en ja-
mie bell als tekstschrijver en schrijf-
partner bernie taupin; 21.00-23.10 uur; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50).
za 25 mei 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'fighting with my family' (2019) van 
stephen merchant; komisch drama 

naar het waargebeurde verhaal van de 
succesvolle vrouwelijke wwe-worste-
laar paige; met florence pugh, jack 
lowden en dwayne johnson; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 27 mei.
zo 26 mei 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 
16.00-16.45 uur; € 10,-.
ma 27 mei 
vera zienema, oosterstraat 44;
queer movie night: 'sauvage' (2018) 
van camille vidal-naquet; onverhuld 
portret van de 22-jarige prostitué leo, 
die onbewust op zoek is naar vriend-
schap en liefde; frans gesproken, en-
gels ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 6,- 
(cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'fighting with my family' (2019) van 
stephen merchant; komisch drama 
naar het waargebeurde verhaal van de 
succesvolle vrouwelijke wwe-worste-
laar paige; met florence pugh, jack 
lowden en dwayne johnson; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
pride cinema: 'carmen & lola' (2018) 
van arantxa echevarria; spaans drama 
waarin het diepreligieuze roma-meisje 
carmen verliefd wordt op de eigenzin-
nige lola; 21.00-22.55 uur; € 10,50 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); met korte inleiding door coc 
groningen & drenthe.
di 28 mei 
groninger forum, hereplein 73;
feminist film factory: 'una mujer fantás-
tica' (2017) van sebastián lelio; trans-
vrouw marina's leven komt op losse 
schroeven te staan na het plotselinge 
overlijden van haar geliefde orlando; 
spaans gesproken, engels ondertiteld; 
19.00-20.55 uur; € 10,50 (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50); met 
korte inleiding door black queer immi-
grant activist milly manganiello.
wo 29 mei 
groninger forum, hereplein 73;
'christo: walking on water' (2018) van 
andrey paounov; documentaire over 
kunstenaar christo en de realisatie van 
zijn grootschalige kunstinstallatie 'the 
floating piers'; 19.30-21.25 u; € 10,50 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50).
dot, vrydemalaan 2;
'donnie brasco' (1997) van mike ne-
well; misdaaddrama met het waarge-
beurde verhaal van fbi-agent joe pisto-
ne die de maffia van new york infil-
treert; met al pacino, johnny depp en 
michael madsen; 20.00-22.05 u; € 5,-.
vr 31 mei 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 
20.00-20.45 uur; € 10,-.
groninger forum, hereplein 73;
expat cinema: 'notti magiche' (2018) 
van paolo virzì; komedie over de nada-
gen van de glorietijd van de italiaanse 
film die worden gekenmerkt door cy-
nisme, machtsmisbruik en corruptie; 

italiaans gesproken, engels onderti-
teld; 21.00-23.05 uur; € 10,50 (jonge-
ren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / stad-
jerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50).
za 1 juni 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
international cycling film festival met 
fietsfilms uit de hele wereld; engels ge-
sproken en/of engels ondertiteld; 
20.00-23.00 uur; € 7,- (stadjerspas/
studenten € 5,-).
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd met 
bijpassende beelden; 20.00-20.45 uur; 
€ 10,-.
zo 2 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 
16.00-16.45 uur; € 10,-.
ma 3 juni 
groninger forum, hereplein 73;
fritz lang retrospectief: 'das testament 
des dr mabuse' (1933) van fritz lang; 
misdaadfilm waarin mabuse zelfs na 
zijn overlijden een rol speelt bij een ju-
welenroof; met inleiding door hoofddo-
cent kunsten, cultuur & media julian 
hanich (engelstalig); 20.00-22.05 uur 
(met pauze); € 6,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'gringo trails' (2013) van pegi vail; do-
cumentaire over de vaak dramatische 
impact van backpackers op lokale cul-
tuur, economie en omgeving van afge-
legen plekken; engels/spaans gespro-
ken, engels ondertiteld; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 4 juni 
groninger forum, hereplein 73;
ciné-club: 'le jeu' (2018) van fred ca-
vayé; komisch drama over een groep 
vrienden die tijdens een gezellig 
avondje een spel speelt waarna duide-
lijk wordt dat ze elkaar toch niet zo 
heel goed kennen; aanv 19.30 uur; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50); ism institut français.
wo 5 juni 
groninger forum, hereplein 73;
'camino, een feature-length selfie' 
(2019) van martin de vries; tijdens de 
1600 kilometer lange pelgrimstocht 
naar santiago de compostella in span-
je filmt de vries zichzelf met zijn ipho-
ne; 19.00-20.35 uur; € 10,50 (jongeren 
tot 25 jaar/studenten € 8,50 / stadjers-
pas € 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50); 
met q&a met de filmmaker.
groninger forum, hereplein 73;
landelijke sneak preview van een film 
die nog niet eerder in nederland ver-
toond is; aanv 21.00 uur; € 7,50.
vr 7 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 
16.00-16.45 uur; € 10,-.

verwacht
za 8 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd met 
bijpassende beelden; 20.00-20.45 uur; 
€ 10,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mirai' (2018) van mamoru hosoda; ja-
panse animatiefilm over een jongetje 
dat via een deur door de tijd kan rei-
zen; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-); ook op 10 juni.
zo 9 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 
16.00-16.45 uur; € 10,-.
ma 10 juni 
groninger forum, hereplein 73;
'the lord of the rings: the fellowship of 
the ring - extended edition' (2001) van 
peter jackson; eerste deel van de be-
faamde trilogie, waarin hobbit frodo 

(elijah wood) de ring in zijn bezit krijgt; 
engels gesproken, niet ondertiteld; 
19.00-22.50 uur (met pauze); € 10,50 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50).
groninger forum, hereplein 73;
'una mujer fantástica' (2017) van se-
bastián lelio; transvrouw marina's le-
ven komt op losse schroeven te staan 
na het plotselinge overlijden van haar 
geliefde orlando; spaans gesproken, 
engels ondertiteld; 19.15-21.10 uur; 
€ 6,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mirai' (2018) van mamoru hosoda; ja-
panse animatiefilm over een jongetje 
dat via een deur door de tijd kan rei-
zen; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-).
di 11 juni 
groninger forum, hereplein 73;
feminist film factory: 'suffragette' 
(2015) van sarah gavron; drama over 
het begin van vrouwenemancipatie in 
het engeland van een eeuw geleden; 
met carey mulligan, meryl streep en 
helena bonham carter; 19.00-20.45 u; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50); met korte inleiding 
door actrice thereza langeler.

jazz
do 16 mei 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met nebula; impro-
visatie met austeja zvirblyte (zang), ya-
sar kan (tenorsax/fluit), stanimir lam-
bov (gitaar/effecten) en aleksandar 
skoric (drums); 21.30-23.30 uur.
vr 17 mei 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
za 18 mei 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met felix de-
genaar (piano), oeds bouwsma (con-
trabas) en sebastian demydzcuk 
(drums); 21.30-00.30 uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
gamsol; helene richter (zang/effecten), 
lieve van meegen (geluid/schilderijen) 
en leonardo grimaudo (gitaar/elektro-
nica); aanv 23.00 uur.
zo 19 mei 
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
play it hard; hardbop met harry broek-
man (sax), pavel shcherbakov (trom-
pet/trombone), vincent grit (piano/
zang), philip baumgarten (bas) en theo 
kammenga (drums); aanv 15.30 uur.
ma 20 mei 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
david berkman (piano); 14.00-15.00 u; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 21 mei 
café de smederij, tuinstraat 2;
pavel scherbakov & human music; pa-
vel scherbakov (trombone), alexandra 
ruisz (viool), olaia olaberri (viool), luca 
altdorfer (altviool), rosie taekema (cel-
lo), andrea caruso (bas), tony hoyting 
(piano) en wieger dijkstra (drums); 

aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 22 mei 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
dash!; maarten ornstein (sax), alex 
oele (bas) en eric hoeke (drums); aanv 
20.30 uur; € 15,- (studenten € 8,-); ism 
stichting jazz in groningen.
do 23 mei 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met jaluva; luca 
polizzi (gitaar), george kitsis (contra-
bas) en janez sagadin (drums); 21.30-
23.30 uur.
vr 24 mei 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
za 25 mei 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met suzanne 
havenga (zang), job posthuma (gitaar), 
yaël tieleman (contrabas) en felix de-
genaar (piano); jazz/pop/soul; 21.30-
00.30 uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
lea; leonardo grimaudo (gitaar/elektro-
nica), esat ekincioglu (bas) en alek-
sander skoric (drums); aanv 23.00 uur.
zo 26 mei 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
'klassieke affaire' met het mosaico en-
semble; jazz/oosterse muziek met dvir 
sadeh (piano/zang), liav baruch (oud/
zang), dror tubul (contrabas) en shimri 
achiam (percussie); aanv 15.30 uur; 
€ 12,- (studenten € 8,-).
buckshot café, zuiderdiep 58;
new decoderzz refreshed, jazz/funk; 
aanv 16.30 uur; gratis.
ma 27 mei 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 28 mei 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met kurt weiss (trompet), will 
jasper (sax), diederik idema (piano), 
ruud vleij (bas) en sebastian demydc-
zuk (drums); aanv 22.00 uur; € 3,-.

wo 29 mei 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
boi akih & zouman diarra; monica aki-
hary (zang/elektronica), niels brouwer 
(gitaar) en zoumana diarra (kora/ngo-
ni/percussie); aanv 20.30 uur; € 15,- 
(studenten € 8,-); ism stichting jazz in 
groningen.
do 30 mei 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met daniel nikolov 
(zang); 21.30-23.30 uur.
vr 31 mei 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.

za 1 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
ma 3 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
conrad herwig (trombone); 14.00-
15.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 4 juni 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met gijs idema (gitaar), anna 
serierse (zang), cas jiskoot (bas en tim 
hennekes (drums); aanv 22.00 u; € 3,-.
do 6 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
love through my eyes & friends, jazz/
pop/soul; 21.30-00.30 uur.
vr 7 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
pavel zhulidov; aanv 22.00 uur.

verwacht
za 8 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
ma 10 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 11 juni 
café de smederij, tuinstraat 2;
big band van het conservatorium olv 
kurt weiss; aanv 22.00 uur; € 3,-.

 UITGAANSKRANT GRONINGEN   -   3

Uitgaanskrant Groningen
Bij de sluis 7,  9726 aN  Groningen
tel. 050-3130222
info@uitgaanskrantgroningen.nl
De Uitgaanskrant verschijnt 3-wekelijks en is gratis  
verkrijgbaar bij VVV, supermarkten, bioscopen,  
cultuur- en jongerencentra, universiteitsfaculteiten,  
bibliotheken en horeca in de stad Groningen en is  
online beschikbaar via www.uitgaanskrantgroningen.nl.

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

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

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

colofon

editie deadline
6 - 28 juni '19 wo 29 mei
27 juni - 9 aug '19 wo 19 juni

Elke dag geopend
van 11.00 tot

01.00 - 02.00 uur

Zondags vanaf
12.00 uur

 www.eetcafestadtlander.nl

Po e l e s t r a a t  3 5  G r o n i n g e n

De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

http://www.uitgaanskrantgroningen.nl/
http://www.hoekstrakrantendruk.nl/
http://www.viavecchia.nl/
https://www.nno.nu/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.moghul.nl/


2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

pop
do 16 mei 
vera, oosterstraat 44;
kaia kater, banjo-picking singer-song-
writer uit canada; voorprogramma: 
sneaky bones, singer-songwriter uit 
seattle; aanv 21.00 uur; € 10,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met walden en 
splitt; indiepop; aanv 21.30 uur; € 3,- / 
voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 17 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jeangu macrooy, soul/pop; 
voorprogramma: xillan (singer-song-
writer); aanv 20.00 uur; € 17,57.
vrijdag, sint jansstraat 7;
open podium voor alle disciplines; 
max. 10 minuten per act; aanv 20.00 u; 
gratis; aanmelden is gratis en kan via 
openpodium@bijvrijdag.nl.
de wolkenfabriek, energieweg 10;
'good folk!' met shitfaced mermaids 
(freakfolk) en radio esperanto (oosters/
grieks/balkan); aanv 20.30 uur; € 3,50.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: audio adam, rock/pop; 
aanv 20.30 u; € 8,- / voorverkoop € 8,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
black burned blimp, grenadeers, el 
fatso en djrwin; stonerrock/psychede-
lisch; aanv 20.30 uur; € 7,- / voorver-
koop € 6,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
swinder, groningstalige folkpop; pre-
sentatie plaat 'nosk' met verrassings-
voorprogramma; aanv 21.00 u; € 2,50.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
mankes (amsterdam) en jd meatyard 
(manchester); 2x indiefolk; 21.00-
24.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
za 18 mei 
em2, suikerlaan 6;
'cats like to rumble' #4; fifties rockabilly 
music & lifestyle festival met oa slap-
back johnny, tiffany & the rhythm boys, 
downbeat maestros (afscheidscon-
cert), black suspenders, markt en eten; 
20.00-03.00 uur; € 17,50 / voorverkoop 
€ 15,99 via yourticketprovider.
oosterpoort, trompsingel 27;
'throwback to'; kim hoorweg & sven 
hammond met muziek van amy wine-
house; aanv 20.30 uur; € 20,57.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: the bony king of nowhere, 
indiepop; aanv 20.45 uur; € 11,- / voor-
verkoop € 11,-.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
yellow king; 21.00-24.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
blanks, covers uit de hitlijsten van de 
afgelopen vijftig jaar; aanv 21.30 uur; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
austin miller, americana uit florida; 
aanv 22.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: acid cannibals, hardcore 
punk/metal uit glasgow; aanv 23.00 u; 
€ 2,- (met vera-clubkaart gratis).
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: acid cannibals, hardcore 
punk/metal uit glasgow; aanv 23.00 u; 
€ 2,- (met vera-clubkaart gratis).
zo 19 mei 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
de alles dut mie zeer band, rock/blues/
funk/rhythm & blues; 15.30-18.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: 
drie uiltjes zomersessie; akoestische 
open sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
woodgrain, bluesrock; aanv 16.30 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': plainwoods; blues/soul/
americana met theo houtkoop, jacob 
veenstra en reinout van der veen; 
17.00-19.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 20 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: bryan ferry, pop; aanv 
20.00 uur; uitverkocht.

di 21 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: fastlove, 'a tribute to george 
michael'; met andrew browning (zang); 
aanv 20.30 uur; € 29,-.
vera, oosterstraat 44;
motorpsycho, psychedelische prog-
rock uit noorwegen; aanv 21.00 uur; 
uitverkocht.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
dragster en headstone horrors; horror-
punk; aanv 21.00 uur; € 6,-.
wo 22 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: suzan & freek, akoestische 
covers en eigen muziek; voorprogram-
ma: ruben annink; aanv 20.00 uur; uit-
verkocht.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
daddy long legs, r&b/garagerock/pro-
topunk uit amerika; aanv 21.30 uur; 
€ 11,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 23 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: wulf, pop; aanv 20.00 uur; 
uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: alain clark, soul/pop; aanv 
20.30 uur; € 28,08.
vera, oosterstraat 44;
tropical fuck storm, experimentele 
punkrock uit melbourne; voorprogram-
ma: raketkanon, sludgenoisecore uit 
belgië; aanv 20.30 uur; € 15,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met warming 
(synthpop uit canada); aanv 21.30 uur; 
€ 3,- / voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 24 mei 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
bovenlounge: toby goodshank, folk-
rock uit new york; aanv 20.00 uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
lou shields (amerika), timo de jong, 
nono & the sinkingship en djrwin; folk/
americana/bluegrass; aanv 20.30 uur; 
€ 6,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: judy blank, blues/america-
na uit utrecht; voorprogramma: sam & 
julia; aanv 20.30 uur; € 10,- / voorver-
koop € 10,-.
vera, oosterstraat 44;
finn andrews (the veils), indierock uit 
nieuw-zeeland; voorprogramma: reb 
fountain; aanv 20.30 uur; € 17,50.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session olv tollak olle-
stad; blues/pop; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met marigold groove (pop/
blues/soul, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.
za 25 mei 
em2, suikerlaan 6;
'hop! into the grain'; festival met lone 
wolf, electric hollers, marigold groove, 
10.000 volt blues band en speciale 
bieren; 15.00-23.00 uur; € 14,- / voor-
verkoop € 12,50 bij just in beer (folkin-
gestraat 18) of via www.hopintothe-
grainfestival.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: esko & friends (oa lauwtje 
lauws en woenzelaar), hiphop/beats; 
aanv 19.30 uur; € 17,50.
dot, vrydemalaan 2;
jacco gardner, psychedelisch/synth-
pop; aanv 20.00 uur; € 20,-; kaartver-
koop via de oosterpoort.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the protters, rock; aanv 21.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the stingers, rock 'n' blues 'n' jump uit 
groningen; aanv 21.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met suzanne 
havenga (zang), job posthuma (gitaar), 
yaël tieleman (contrabas) en felix de-
genaar (piano); jazz/pop/soul; 21.30-
00.30 uur; € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
housewives, experimentele postpunk 
uit londen; aanv 22.00 uur; € 9,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/
r&b met jordy en larissa; 23.00-01.00 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: zig zags, hardrock/punk uit 
amerika; aanv 23.00 uur; € 2,- (met 
vera-clubkaart gratis).
zo 26 mei 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
renske taminiau (14.00-14.30 uur) en 
swinder (14.45-15.30 uur); gratis.
trefpunt, beijumerweg 17;
maf jam session; backline aanwezig; 
15.00-18.00 en 20.00-24.00 u; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
blueztrail, bluescovers uit de jaren '40-
'60; aanv 15.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: 

drie uiltjes zomersessie; akoestische 
open sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
new decoderzz refreshed, jazz/funk; 
aanv 16.30 uur; gratis.
em2, suikerlaan 6;
terras en tuin: 'secret garden' met poë-
tische muziek van tommy meyborg, 
het kanaal en cashmyra; 17.00-23.00 
uur; gratis; catering aanwezig.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': tjakka's soul trail, swin-
gende '60's soul; 17.00-19.00 u; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: daniel romano, country/
pop/psychedelica/punk uit canada; 
voorprogramma: ian daniel kehoe; 
aanv 20.00 uur; € 23,65.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the bloodstrings (punkabilly uit duits-
land) en the bad juju (rock & roll uit ita-
lië); aanv 21.00 uur; € 6,-.
ma 27 mei 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
chance mccoy, folk/rock/americana uit 
nashville; aanv 20.30 uur; € 11,54; 
kaartverkoop via de oosterpoort.
di 28 mei 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
nick mulvey, singer-songwriter uit lon-
den; aanv 20.00 uur; € 25,10; kaartver-
koop via de oosterpoort.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the soapgirls, punkrock uit zuid-afrika; 
support: djrwin; aanv 21.00 uur; € 7,- / 
voorverkoop € 6,-.
wo 29 mei 
vera, oosterstraat 44;
esn live music night; internationale stu-
denten zingen bekende popsongs; 
aanv 20.00 u; € 5,- / voorverkoop € 4,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'homebase' presenteert 
open mike eagle; rapper/comedian uit 
amerika; mmv video dave; aanv 20.30 
uur; € 13,- / voorverkoop € 13,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 30 mei 
vera, oosterstraat 44;
the beths, indiepop uit nieuw-zeeland; 
aanv 21.00 uur; € 12,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: nancy kleurenblind & de 
zingende roadie, spacepop uit rotter-
dam; aanv 21.30 uur; € 3,- / voorver-
koop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
mexican chili funeral party, psychedeli-
sche stonerrock uit italië; support: hoo-
per pooper looper 1p (one-man-band 
uit japan) en djrwin; aanv 22.00 uur; 
€ 5,-.
vr 31 mei 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
sessie georganiseerd door studenten 
sterrenkunde; 20.00-23.00 uur; gratis.
bambara, roeierspad 1;
earthshaker fest 3 met bands uit bin-
nen- en buitenland; ska/punk/rock & 
roll; aanv 20.00 uur; ook op 1 juni.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
blue carpet, garage/punk/rock & roll uit 
londen; support: the cavalli's, billy & 
the bobcats en djrwin; aanv 21.00 uur; 
€ 7,- / voorverkoop € 6,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: fata boom, trippy electro/
hiphop; aanv 21.00 uur; uitverkocht.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
usa nails, noiserock uit londen; voor-
programma: dead arms; aanv 21.00 u; 
€ 9,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
za 1 juni 
bambara, roeierspad 1;
earthshaker fest 3 met bands uit bin-
nen- en buitenland; ska/punk/rock & 
roll; aanv 16.00 uur.
simplon, boterdiep 69;
'aidition' met oa steernvanger, small 
town bandits, swinder, blanks, cirrus 
minor, electropoëzie, 70 mile house, 
shabby cabs, ingo the gringo en 
cashmyra (winnaar popgroningen ta-
lent award); 20.00-24.00 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 13,50; opbrengst tbv 
onderwijsproject in oeganda.
martiniplaza, l springerlaan 2;
woodstock legends in concert; ode aan 
het woodstockfestival uit 1969; met 
muziek van oa janis joplin, jimi hendrix, 
the who, ccr, joe cocker en crosby, 
stills & nash; aanv 20.00 uur; topseats 
€ 52,59 / 1ste rang € 42,30 / 2de rang 
€ 37,16 / 3de rang € 26,88; prijzen incl. 
garderobe en pauzedrankje.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: ricky koole, leo blokhuis en 
ivan peroti brengen 'new orleans'; 
feestelijk en informatief programma 
rond de muziek van new orleans; mmv 
viermansband en vijfkoppige blazers-
groep; aanv 20.30 uur; € 25,71.
kroeg van klaas, oosterweg 26;

open podium olv lou leeuw met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 21.30 u; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
wand, psychedelische garagerock uit 
amerika; aanv 21.30 uur; € 13,50.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: gramma, postpunk uit eind-
hoven; aanv 23.00 uur; € 2,- (met vera-
clubkaart gratis).
zo 2 juni 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
sign of leo, indie/chill rock; 15.30-18.30 
uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
jaarlijks leerlingenconcert van zang-
school ct zangzaak; soul/pop/rock; 
mmv bas mulder (toetsen), christof 
bauwens (gitaar), marcel wolthof 
(drums), andré van der werf (bas) en 
inki de jonge en ct heida (achtergrond-
zang); presentatie: truus klep; 15.30-
18.00 uur; € 8,50.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: 
drie uiltjes zomersessie; akoestische 
open sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
tristan, soul; aanv 16.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': live muziek; 17.00-19.00 
uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; de deelnemende singer-
songwriters spelen elk twee eigen 
nummers, waarvan tenminste één 
nieuw is; met c t heida, annemarieke 
coenders, vivian majoor & rebecca 
wierenga, lex koopman, george wel-
ling, josé cutileiro, robin ijzerman, 
lesley baker en abel de kam; aanv 
22.00 uur; gratis.
ma 3 juni 
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 
20.00-23.00 uur; gratis.
wo 5 juni 
usva, munnekeholm 10;
will varley, folkpop uit engeland; aanv 
20.00 uur; € 11,54; kaartverkoop via de 
oosterpoort.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the yawpers, blues/fuzz/punk/rockabil-
ly uit amerika; aanv 21.30 uur; € 10,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 6 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
love through my eyes & friends, jazz/
pop/soul; 21.30-00.30 uur.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 7 juni 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
bluesjamsessie met basisband; 20.00-
23.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
freddie & the vangrails, punk uit belgië; 
voorprogramma: los bonobos (garage-
punk), decent criminal ('90's punk/surf) 
en mental wounds (noiserock); aanv 
20.00 uur; € 6,- / voorverkoop € 5,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
jasper steverlinck (arid), singer-song-
writer uit vlaanderen; aanv 20.30 uur; 
€ 20,-; kaartverkoop via de ooster-
poort.
vera, oosterstraat 44;
shining, extreme metal uit zweden; 
voorprogramma: srd (slovenië); aanv 
20.30 uur; € 17,50.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'homebase' presenteert 
krs-one (the freestyle tour), hiphop; 
aanv 21.00 uur; uitverkocht; verplaatst 
van 2 nov naar 7 juni; met afterparty.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session olv tollak olle-
stad; blues/pop; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met yasmijn kramer (singer-
songwriter, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.

verwacht
za 8 juni 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the greendogs, black ravens ea; rock 
& roll/rockabilly; aanv 15.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
burning (metal/hardrock) en vortex 
(heavy metal uit groningen); aanv 
21.30 uur; € 10,- / voorverkoop € 7,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
blueztrail, bluescovers uit de jaren '40-
'60; aanv 21.30 uur; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
sons of a wanted man (blackened 
post-metal uit belgië) en hamelin (post-
metal uit aarschot); aanv 22.00 uur; 
cash only.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: haru nemuri, experimentele 
pop uit japan; voorprogramma: amis-
myk (groningen); aanv 23.00 uur; € 2,- 

(met vera-clubkaart gratis).
zo 9 juni 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
b j hegen blues band; 16.00-20.00 uur; 
gratis.
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met the doggy few (ierse 
feestmuziek) en the outtakes (rock); 
aanv 14.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: 
drie uiltjes zomersessie; akoestische 
open sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
ralph de jongh (solo), blues/roots; aanv 
16.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: michael kiwanuka, soul uit 
engeland; aanv 20.00 uur; uitverkocht.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the legendary shack shakers, alterna-
tieve southern gothic rock uit amerika; 
voorprogramma: the mourning glories; 
aanv 21.00 uur; € 13,-.
di 11 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: kris kristofferson & the 
strangers, country/roots uit amerika; 
aanv 20.00 uur; € 42,50.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
gipsy rufina, outlaw troubadour uit ita-
lië; aanv 21.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: constant mongrel, punkrock 
uit melbourne; aanv 22.30 uur; € 5,-.

jeugd
do 16 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 19 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 19 
mei.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 
4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 17 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 19 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 19 
mei.
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende 
activiteiten op het gebied van stripte-
kenen; voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
za 18 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 19 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 19 
mei.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'het grote avontuur van de uss 
dot'; interactieve ruimtereis langs ster-
ren en planeten; voor kinderen vanaf 6 
jaar; 15.00-16.00 uur; € 5,-.
boekhandel riemer, nwe ebbinge-
straat 1;
remda spoelstra presenteert haar 
dichtbundel 'na-apers en olifantasie'; 
17.30-19.00 uur; vooraf brengen pa-
trick brokschmidt (piano) en ronald de 
haan (gitaar) dierenliedjes (17.00 uur).
zo 19 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 13.00-22.00 uur.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit.
vrijdag, sint jansstraat 7;
de jonge talenten van circus santelli (9 
tot 12 jaar) brengen 'er was eens...'; 
sprookjesachtig circustheater; 13.30-
14.30 en 15.30-16.30 uur; € 6,- (vanaf 
13 jaar € 8,-).
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-
heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het ebonit saxofoonkwartet 
en oorkaan brengen 'het pleintje van 
meneer sax'; vrolijke voorstelling met 
veel (klassieke) muziek; vanaf 5 jaar; 
aanv 15.30 uur; € 12,86.
di 21 mei 
groninger forum locatie vinkhuizen, 

siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillende 
activiteiten op het gebied van stripte-
kenen; voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
wo 22 mei 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
clubhuis beijum met verschillende acti-
viteiten op het gebied van stripteke-
nen; voor kinderen vanaf 4 jaar; 15.00-
17.00 uur; gratis.
do 23 mei 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten op het gebied van stripte-
kenen; voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 
4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
zo 26 mei 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-
heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
vrijdag, sint jansstraat 7;
'het mysterie van het verdwenen ge-
luid'; interactief kinderconcert in combi-
natie met filmbeelden; vanaf 4 jaar; 
14.00-14.45 uur; € 7,50.
ma 27 mei 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende ac-
tiviteiten op het gebied van stripteke-
nen; voor kinderen vanaf 4 jaar; 15.00-
17.00 uur; gratis.
zo 2 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-
heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
di 4 juni 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 6 juni 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 
4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 7 juni 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.

verwacht
zo 9 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-
heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
sportpark west-end vinkhuizen, zil-
verlaan 10;
eindfeest pinkstertoernooi (voetbal) 
met live muziek en activiteiten voor 
kinderen; aanv 15.00 uur.
ma 10 juni 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd voor kinderen vanaf 4 
jaar; 15.00-17.00 uur; gratis.
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aanv 17.00 uur; gratis (met collecte).
ma 20 mei 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
kamermuziekweek: concerten door 
studenten; gevarieerd repertoire; aanv 
19.00 uur; gratis.
di 21 mei 
academie minerva, praediniussingel 
59;
kamermuziekweek: concerten door 
studenten; gevarieerd repertoire; aanv 
12.00 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
kamermuziekweek: concerten door 
studenten; gevarieerd repertoire; aanv 
19.00 uur; gratis.
wo 22 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
kamermuziekweek: concerten door 
studenten; gevarieerd repertoire; aanv 
12.00 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
kamermuziekweek: concerten door 
studenten; gevarieerd repertoire; aanv 
19.00 uur; gratis.
do 23 mei 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
kamermuziekweek: concerten door 
studenten; gevarieerd repertoire; aanv 
12.00 uur; gratis.
vr 24 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: collegium vocale gent, het 
ictus ensemble en suzanne vega bren-
gen 'einstein on the beach'; opera van 
philip glass; minimal music; 19.30-
23.00 uur; € 33,42 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,85).
za 25 mei 
martinikerk, martinikerkhof 3;
10de oecumenisch liedfestival: 'het 
liefste van overzee - songs of praise in 
de taal van sytze de vries'; engelse 
koorwerken en orgelmuziek met oa 
choral voices olv daniël rouwkema, le-
onard sanderman (orgel), christiaan 
de vries (orgel) en samenzang; 13.00-
17.15 uur; € 18,- / voorverkoop € 16,- 
(65+/studenten € 12,-) via www.lied-
festival.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest en het jostiband orkest brengen 
een uitvoering van de 'boléro' van ra-
vel en andere bekende stukken uit de 
klassieke muziekgeschiedenis; aanv 
19.00 uur; € 20,- / 3-8 kaarten € 15,- 
per kaart / 9-20 kaarten € 12,50 per 
kaart / meer dan 20 kaarten: neem 
contact op via a.diertens@nno.nu; prij-
zen incl. pauzedrankje en garderobe.
martinikerk, martinikerkhof 3;
minne veldman (25 jaar organist) 
speelt muziek van oa bach, bruckner, 
krebs en van zichzelf; 19.00-21.00 uur; 
€ 17,50 (studenten € 15,- / kinderen 12 
tot 18 jaar € 10,- / kinderen tot 12 jaar 
gratis) / voorverkoop € 15,- (€ 12,50 / 
7,50 / gratis) via www.minneveldman.
nl.
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
gronings kamerkoor moderato cantabi-
le olv nana tchikhinashvili brengt 'vocal 
jewels'; met koorwerken uit verschil-
lende werelddelen en stijlperiodes; 
aanv 20.00 uur; € 15,- (kinderen tot 16 
jaar € 10,-); reserveren via www.mode-
ratocantabile.nl.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
het fries kamerorkest olv ronald slager 
brengt 'russische ziel'; muziek van cui, 
moesorgski en rimski-korsakov; aanv 
20.00 uur; € 15,-; voorverkoop via 
info@nrce.nl.
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
kamerkoor erato olv roel griffioen zingt 
'lux nova' van whitacre en muziek van 
elgar en de victoria; met intermezzo 
door liesbeth wildeveld (klavecimbel) 
en collin van gemert (hobo); aanv 
20.15 uur; € 15,- (cjp/65+/studenten 
€ 13,- / kinderen tot 12 jaar € 11,-) / 
voorverkoop € 13,- (€ 11,- / € 9,-) via 
info@kamerkoorerato.nl.
zo 26 mei 
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
muziekdienst met koor st george's roy-
al air force chapel of remembrance 
(engeland) olv helen isom; aanv 10.00 
uur; toegang: vrijwillige gift.
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
kamerkoor musica retorica olv christo-
foor baljon brengt 'als hemel en aarde 
en wind zwijgen...'; muziek uit de late 
renaissance van monteverdi; mmv 
klein barokensemble; aanv 15.00 uur; 
€ 15,-; voorverkoop via www.musica-
retorica.nl en bij kunst & vliegwerk (o 

kijk in 't jatstraat 10).
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
het noordelijk vocaal ensemble olv 
leendert runia brengt 'o mon coeur'; 
programma rond het thema 'liefde', 
met muziek van poulenc, ton de leeuw, 
sandtröm, louis andriessen, langlais, 
macmillan en hawley; met dans-inter-
mezzi door clara franke en claudio ag-
norelli; aanv 15.00 uur; € 18,- (cjp/stu-
denten € 10,- / basisschoolleerlingen 
gratis) / voorverkoop € 15,- (€ 10,- / 
gratis) bij boekhandel godert walter en 
kunst & vliegwerk en via info@nven-
semble.nl.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
broers euwe en sybolt de jong (beide 
orgel/kofferharmonium) spelen muziek 
van bach, mendelssohn, höpner en pi-
azza; aanv 15.00 uur; € 10,-.
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
het groninger mozart ensemble olv joël 
smits brengt 'scandinavisch avontuur' 
met muziek van nielsen, grieg, hart-
mann, gade, sibelius en weyse; solis-
te: falou lansink (cello); aanv 16.00 u ; 
€ 18,- / voorverkoop € 16,- (kinderen 
tot 19 jaar € 12,50) via www.groninger-
mozartensemble.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: krystian zimerman (piano) 
speelt sonate nr 3 van brahms en 
scherzo nrs 1 t/m 4 van chopin; aanv 
20.15 uur; gouden rang € 53,99 / 1ste 
rang € 48,85 / 2de rang € 43,70 (jonge-
ren tot 30 jaar € 12,86) / 3de rang 
€ 38,56 (€ 12,86); incl. pauzedrankje 
en garderobe.
za 1 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3;
bach in de martinikerk: 'ernsthaft und 
freudig'; erwin wiersinga (orgel) speelt 
werk van bach; aanv 20.00 uur; € 10,- 
incl. glas wijn of jus d'orange na afloop; 
vooraf speelt stadsbeiaardier auke de 
boer muziek van bach op het carillon 
van de martinikerk (19.30 uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: amateurzangers olv geert-
jan van beijeren bergen en henegou-
wen zingen het requiem van mozart; 
20.15-21.15 uur; € 18,-; zangers kun-
nen zich aanmelden via www.spotgro-
ningen.nl.
zo 2 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleie zaal: groninger studentenorkest 
mira (50 jaar) olv pieter bosma brengt 
een feestelijk concert met muziek van 
schubert, grieg, dvorák en saint-saëns; 
soliste: anna maring (viool); aanv 
14.30 uur; € 16,- (cjp/studenten/tot 19 
jaar € 11,-).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: cantate consort, solis-
ten en barokorkest olv jelte hulzebos 
brengen 'sie werden euch in den bann 
tun' van bach; aanv 17.00 uur; gratis; 
collecte na afloop.
vr 7 juni 
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
gitaristenpodium groningen: rovshan 
mamedkuliev speelt oa 'five bagatel-
les' van walton en sonata no 2 van 
koshkin; 20.15-22.00 uur; € 17,50; 
voorverkoop via www.dutchguitarfoun-
dation.com.

verwacht
za 8 juni 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het a-capellakoor van groninger stu-
dentenmuziekgezelschap bragi olv 
rein de vrie brengt 'canción ibérica'; 
met zowel oude als moderne spaans-
talige muziek; mmv ristina vårlid (gi-
taar); aanv 20.00 uur.

amusement
do 16 mei 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
de cirkel: 'naked lunch'; rense sinkgra-
ven ontvangt streektaalmuzikanten 
bert hadders & joost dijkema en 
streektaalkenner abel darwinkel voor 
een goed gesprek; 12.15-13.15 uur; 
gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert met 
honderden kaarsjes; 20.00-22.30 uur; 
gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
pia douwes, willemijn verkaik, tessa 
sunniva van tol, stanley burleson en 
freek bartels brengen 'best of broad-
way'; bekende musicalliedjes uit oa 
'phantom of the opera', 'les misera-
bles', 'chicago', 'cabaret' en 'wicked'; 
aanv 20.00 uur; 1ste rang € 43,19 / 
2de rang € 38,05 / 3de rang € 32,91; 
prijzen incl. garderobe en pauzedrank-
je; ook op 17 mei (20.00 uur) en 18 mei 
(15.00 en 20.00 uur).
vr 17 mei 
't feithhuis, martinikerkhof 10;
'de linkse mannen lossen het op'; talk-
show olv bram douwes en wilbert van 
de kamp; deze keer over de problema-
tische woningmarkt in groningen; mmv 
deskundigen en esmé van den boom 
(artist in residence); 17.00-18.00 uur; 
gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
'music4all'; concert door leerlingen van 
het harens lyceum, bewoners van 
wooninitiatief borgheerd (jongvolwas-
senen met een verstandelijke beper-
king), leerlingen van visio onderwijs, 
leerlingen van de kentalis dr j de graaf-
school (leerlingen met een communi-
catieve beperking), conservatorium-
studenten en muziekdocenten; 19.30-
20.00 uur; € 7,50; kaartverkoop via 
www.music4allharen.nl/webwinkel.
martiniplaza, l springerlaan 2;
pia douwes, willemijn verkaik, tessa 
sunniva van tol, stanley burleson en 
freek bartels brengen 'best of broad-
way'; bekende musicalliedjes uit oa 
'phantom of the opera', 'les misera-
bles', 'chicago', 'cabaret' en 'wicked'; 
aanv 20.00 uur; 1ste rang € 43,19 / 
2de rang € 38,05 / 3de rang € 32,91; 
prijzen incl. garderobe en pauzedrank-
je; ook op 18 mei (15.00 en 20.00 uur).
vrijdag, sint jansstraat 7;
open podium voor alle disciplines; 
max. 10 minuten per act; aanv 20.00 u; 
gratis; aanmelden is gratis en kan via 
openpodium@bijvrijdag.nl.
usva, munnekeholm 10;
stranger things have happened: only 
human; engelstalige comedy show; 
21.00-23.00 u; € 7,- (studenten € 6,-).
za 18 mei 
martiniplaza, l springerlaan 2;
pia douwes, willemijn verkaik, tessa 
sunniva van tol, stanley burleson en 
freek bartels brengen 'best of broad-
way'; bekende musicalliedjes uit oa 
'phantom of the opera', 'les misera-
bles', 'chicago', 'cabaret' en 'wicked'; 
aanv 15.00 en 20.00 uur; 1ste rang 
€ 43,19 / 2de rang € 38,05 / 3de rang 
€ 32,91; prijzen incl. garderobe en 
pauzedrankje.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy 
(gevorderden 0); 19.00-20.00 u; € 6,- 
(studenten € 5,-).
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
dameskoor sterke vrouwen olv corien 
velzing met muziek uit de swinging six-
ties; aanv 20.00 uur; € 8,50; kaartver-
koop via der aa-theater.
groninger forum, hereplein 73;
'douze points live'; het eurovisie song-
festival op groot scherm; met dolly bel-
lefleur, marlayne en mandy huydts 
(frizzle sizzle); 20.00-24.00 uur; uitver-
kocht.
em2, suikerlaan 6;
'cats like to rumble' #4; fifties rockabilly 
music & lifestyle festival met oa live 
muziek, dansers, oldtimers, pop-up 
barbershop, markt en eten; 20.00-
03.00 uur; € 17,50 / voorverkoop 
€ 15,99 via yourticketprovider.
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
voorjaarsconcert door harmonie patri-
monium olv arjen wassink; mmv inter-
nationale dansgroep hai la joc; aan 
20.00 uur; € 10,-; kaartverkoop via 
www.harmonie-patrimonium.nl.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het groninger studentenkoor (dames-
koor) olv mirna westra brengt 'days of 
beauty'; van pop tot klassiek; aanv 

20.00 uur; € 12,50 / voorverkoop € 10,- 
via www.groningerstudentenkoor.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest brengt 'muzikale moviestars'; mu-
ziek van films als 'the godfather', 'star 
wars' en 'a clockwork orange'; presen-
tatie: anna drijver; aanv 20.15 u; € 35,- 
incl. pauzedrankje en garderobe.
oosterpoort, trompsingel 27;
'throwback to'; kim hoorweg & sven 
hammond met muziek van amy wine-
house; aanv 20.30 uur; € 20,57.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy 
(gevorderden 1); 20.30-21.30 uur; 
€ 6,- (studenten € 5,-).
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy 
(gevorderden 2); 22.00-23.00 u; € 6,- 
(studenten € 5,-).
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'ooh la la'; burlesque party met busty la 
tish, violet moonshine, dark salty coco, 
zizi zinnona, ginny vie fauve en andere 
artiesten; presentatie: dolly wood; 
aanv 23.30 uur; € 10,- / voorverkoop 
€ 7,50.
ma 20 mei 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 21 mei 
dot, vrydemalaan 2;
dome: live planetariumshow 'jupiter & 
juno'; engelstalig; 20.00-21.00 uur (ge-
lieve om 19.45 uur aanwezig te zijn); 
€ 6,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: fastlove, 'a tribute to george 
michael'; met andrew browning (zang); 
aanv 20.30 uur; € 29,-.
wo 22 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
arjen lubach 'live'; cabaret/stand-up 
comedy; 20.15-21.55 uur; uitverkocht; 
ook op 23 mei.
groninger forum, hereplein 73;
#thistimeimvoting; feestelijke voor-
avond van de europese verkiezingen; 
met debat, comedy, interviews, talks, 
pitches en muziek; 21.00-02.00 uur; 
€ 5,-.
do 23 mei 
waagplein;
zomeravondconcert door de ghp-steel-
band (19.00 uur) en harmonie '67 
(20.00 uur); gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
arjen lubach 'live'; cabaret/stand-up 
comedy; 20.15-21.55 uur; uitverkocht.
vr 24 mei 
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
micha wertheim brengt 'micha wert-
heim voor alle duidelijkheid'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang uitverkocht / 
2de rang € 19,54 / 3de rang € 17,48 / 
4de rang € 15,43 / 5de rang € 10,80; 
ook op 25 mei.
za 25 mei 
waagplein;
concert door het damster stedelijk har-
monie orkest; 14.30-16.30 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest en het jostiband orkest brengen 
een uitvoering van de 'boléro' van ravel 
en andere bekende stukken uit de 
klassieke muziekgeschiedenis; aanv 
19.00 uur; € 20,- / 3-8 kaarten € 15,- 
per kaart / 9-20 kaarten € 12,50 per 
kaart / meer dan 20 kaarten: neem 
contact op via a.diertens@nno.nu; prij-
zen incl. pauzedrankje en garderobe.
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
duo-concert door fanfareorkest cwo en 
het gelders fanfare orkest; aanv 20.00 
uur; € 10,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
micha wertheim brengt 'micha wert-
heim voor alle duidelijkheid'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang uitverkocht / 
2de rang € 19,54 / 3de rang € 17,48 / 
4de rang € 15,43 / 5de rang € 10,80.
zo 26 mei 
grote markt;
vintagemarkt klein berlijn met mode, 
meubels, foodstands en dj's; 10.00-
17.00 uur; gratis.
ma 27 mei 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 28 mei 
usva, munnekeholm 10;
kees van amstel brengt 'een bang jon-
getje dat hele enge dingen doet'; caba-
ret/stand-up comedy; aanv 20.30 uur; 
€ 12,50 (studenten € 10,-).
wo 29 mei 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 17.00-24.00 uur; gratis; t/m 2 
juni.
usva, munnekeholm 10;
sara kroos brengt haar nieuwe caba-
retprogramma als leesvoorstelling, 

nog vóór de try-outs; met voorpro-
gramma; 19.30-22.30 uur; € 14,- (stu-
denten € 10,-).
martiniplaza, l springerlaan 2;
the michael jackson tribute; show uit 
engeland met dans en de muziek van 
the king of pop; aanv 20.00 u; € 38,19 
incl. garderobe en pauzedrankje.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: no such thing as a fish (en-
geland) met merkwaardige, krankzin-
nige en hilarische feiten en verhalen; 
bekend van de gelijknamige podcast 
en (als research-team van) de bbc-
show qi; aanv 20.30 uur; € 28,10.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'homebase' presenteert 
open mike eagle; rapper/comedian uit 
amerika; mmv video dave; aanv 20.30 
uur; € 13,- / voorverkoop € 13,-.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: comedy night met adam 
fields, jeroen pater, daan van der hoe-
ven en tim hartog; stand-up comedy; 
aanv 20.30 uur; € 12,50 / voorverkoop 
€ 12,50 / studenten € 8,50.
do 30 mei 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 2 
juni.
vr 31 mei 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 2 
juni.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: cabarestafette met drie 
nieuwe talenten; met muziek van pica 
dj en dj skipper; aanv 20.15 u; € 16,46.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
no restrictions met hun end of the sea-
son show; engelstalige stand-up co-
medy; 20.15-22.00 uur; € 8,- (studen-
ten € 7,-); kaartverkoop via www.
tgentropy.com.
za 1 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 2 
juni.
martiniplaza, l springerlaan 2;
woodstock legends in concert; ode aan 
het woodstockfestival uit 1969; met 
muziek van oa janis joplin, jimi hendrix, 
the who, ccr, joe cocker en crosby, 
stills & nash; aanv 20.00 uur; topseats 
€ 52,59 / 1ste rang € 42,30 / 2de rang 
€ 37,16 / 3de rang € 26,88; prijzen incl. 
garderobe en pauzedrankje.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: ricky koole, leo blokhuis en 
ivan peroti brengen 'new orleans'; 
feestelijk en informatief programma 
rond de muziek van new orleans; mmv 
viermansband en vijfkoppige blazers-
groep; aanv 20.30 uur; € 25,71.
zo 2 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
jaarlijks leerlingenconcert van zang-
school ct zangzaak; soul/pop/rock; 
mmv bas mulder (toetsen), christof 
bauwens (gitaar), marcel wolthof 
(drums), andré van der werf (bas) en 
inki de jonge en ct heida (achtergrond-
zang); presentatie: truus klep; 15.30-
18.00 uur; € 8,50.
em2, suikerlaan 6;
'de bruine fruitschaal'; spetterend fri-
tuurfestival met foodtrucks, muziek, 
entertainment en activiteiten voor kin-
deren; aanv 16.00 uur; € 8,50 / voor-
verkoop € 5,99 via www.debruinefruit-
schaal.com.
di 4 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bert visscher met 'hij wordt vanzelf 
moe'; cabaret; aanv 20.15 uur; 1ste, 
2de, 3de en 5de rang uitverkocht / 4de 
rang € 22,62; zie ook 5 t/m 8 juni.
wo 5 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bert visscher met 'hij wordt vanzelf 
moe'; cabaret; aanv 20.15 uur; 1ste, 
2de en 3de uitverkocht / 4de rang 
€ 22,62 / 5de rang € 15,94; ook op 6, 7 
en 8 juni.
do 6 juni 
waagplein;
zomeravondconcert door het provinci-
aal jeugdorkest groningen (19.00 uur) 
en gruno's postharmonie (20.00 uur); 
gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bert visscher met 'hij wordt vanzelf 
moe'; cabaret; aanv 20.15 uur; 1ste, 
2de en 3de uitverkocht / 4de rang 
€ 22,62 / 5de rang € 15,94; ook op 7 
en 8 juni.

usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus soulkoor & musical-
koor; 20.30-22.00 uur; € 6,- (studenten 
€ 5,-).
vr 7 juni 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'queen the music'; show met de mu-
ziek van queen; aanv 20.00 u; € 31,70 
incl. garderobe en pauzedrankje.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bert visscher met 'hij wordt vanzelf 
moe'; cabaret; aanv 20.15 uur; 1ste, 
2de en 3de uitverkocht / 4de rang 
€ 22,62 / 5de rang € 15,94; ook op 8 
juni.
verwacht
za 8 juni 
binnenstad;
de nacht van kunst & wetenschap met 
oa live muziek, cabaret, beeldende 
kunst, poëzie/proza, experimenten, 
voorstellingen, interactieve opstellin-
gen, rondleidingen en lezingen; thema: 
'all inclusive'; mmv oa anne kuik, 
arnold veeman, cashmyra, emma 
stomp & guillaume pool, greg shapiro, 
harmen ridderbos, jacco wynia, jessica 
de abreu, kamerorkest van het noor-
den, karin sitalsing, lars koehoorn, lili-
an zielstra, lonneke dort, marlen bak-
ker, milou deelen, music by blanks, 
nathalie beekman, otto van tounix, ri-
cordo mcdougal, ridder mo, roxeanne 
hazes, saman amini, staat van verwar-
ring, usva dance collective, vivian ma-
joor en wim daniëls; aanv 19.30 uur; 
€ 12,50; kaartverkoop via www.de-
nachtvankunstenwetenschap.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bert visscher met 'hij wordt vanzelf 
moe'; cabaret; aanv 20.15 uur; 1ste, 
2de en 3de uitverkocht / 4de rang 
€ 22,62 / 5de rang € 15,94.

klassiek
do 16 mei 
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert met 
honderden kaarsjes; 20.00-22.30 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: the academy of st martin in 
the fields en julia fischer (viool) bren-
gen muziek van bach, dvorák, tsjai-
kovski en schnittke; aanv 20.15 uur; 
gouden rang € 59,13 / 1ste rang 
€ 53,99 / 2de rang € 48,85 (jongeren 
tot 30 jaar € 12,86) / 3de rang uitver-
kocht; incl. pauzedrankje en gardero-
be; met inleiding (19.00 uur, € 2,57).
za 18 mei 
vrijdag, sint jansstraat 7;
vocaal ensemble a capelli olv david 
van roijen brengt een jubileumconcert 
met de feestelijke 'petite messe sole-
nelle' van rossini; mmv tomas klooster-
man (piano), dirk luijmes (harmonium), 
anahita malakooti (sopraan), hanneke 
tichelaar (alt), augusto valenca (tenor) 
en roele kok (bas); aanv 16.00 uur; 
€ 15,- (cjp/65+/studenten € 12,50); re-
serveren via www.acapelli.nl.
oud-katholieke kerk, witte de with-
straat 2;
kamerkoor con anima olv jan verbogt 
brengt 'ubi caritas et amor'; muziek uit 
de 16de, 17de, 20ste en 21ste eeuw, 
waaronder werk van de dirigent; aanv 
20.00 uur; gratis; gift na afloop wordt 
op prijs gesteld.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest brengt 'muzikale moviestars'; mu-
ziek van films als 'the godfather', 'star 
wars' en 'a clockwork orange'; presen-
tatie: anna drijver; aanv 20.15 u; € 35,- 
incl. pauzedrankje en garderobe.
zo 19 mei 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
choral evensong door choral voices olv 
daniël rouwkema; aanv 17.00 uur; gra-
tis (gift is welkom).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
cantatevesper: cantatekoor eelde-pa-
terswolde en een barokensemble olv 
vincent van laar brengen de cantate 
'bleib bei uns, denn es will abend wer-
den' van bach; solisten: david van laar 
(altus) en nico van der meel (tenor); 
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exposities
ann's art / vos interieur, laan corpus 
den hoorn 100; 
t/m 18 mei: bethany de forest, pinhole-
fotografie; open di-vr 10.00-18.00, za 
10.00-17.00 uur; galeriehouders aan-
wezig do-za 12.00-17.00 uur en op af-
spraak (tel. 050-3122822).
block c, westerhavenstraat 14a; 
18 mei (opening 16.00 uur) t/m 22 juni: 
maaike knibbe, 'hotspots' (beelden en 
installaties); open vr za 13.00-17.00 u 
en op afspraak (tel. 050-3132418 of 
06-41282015).
cbk, trompsingel 27; 
t/m 6 juli: ateliercollectie met divers 
werk van roos vink, coen vunderink, 
rolina nell, klasiena soepboer en lisa 
smithson; 25 mei t/m 6 juli: elisabet 
stienstra, 'the female presence' 
(vrouwbeelden); za 25 mei: kunstwan-
deling met verhalen over sterke vrou-
wen (11.00-13.00 uur, € 7,50 / studen-
ten € 5,-, kaartverkoop via www.cbk-
groningen.nl); open wo do vr 09.00-
17.00, za 13.00-17.00 uur; op feestda-
gen gesloten.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen 
en tekeningen; open op afspraak (tel. 
050-5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
tot begin juni: 'springtime art', kleurrijk 
werk van erik zwezerijnen; open do vr 
za vanaf 12.00 uur.
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
16 mei t/m 23 juni: werk van friese en 
groningse landschapsschilders (brunet 
riegstra, dinie boogaart, dirk beintema, 
geert schreuder, gerald schuil, gerrit 
wijngaarden, gertjan scholte-albers, 
gert-jan veenstra, huib van der stelt, 
irma kamp, marten van holten, rené 
tweehuysen, sip hofstede en ton stol-
tenkamp); open do-zo 13.00-17.00 u; 
gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
24 mei (opening 16.00 uur) t/m 15 juni: 
aletta top, 'instant memories' (fotocol-
lages op aluminium en glas); open wo-
za 13.00-17.00 uur en op afspraak.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
17 mei t/m 5 juli: 'annermoeras 10', 
schilderijen en tekeningen van kunste-
naars uit binnen- en buitenland; open 
do vr 11.00-16.30 uur en op afspraak.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 27 okt: 'de bosatlas - de kunst van 
het weglaten', tentoonstelling over de 
150-jarige atlas en naamgever pieter 
roelof bos; zo 19 mei: workshop he-
breeuwse letters (voor volwassenen, 
14.30-16.30 uur, € 15,- excl. entree); 
open di-zo 10.00-17.00 uur; € 7,75 
(cjp/65+/studenten/kinderen voortge-
zet onderwijs € 5,25 / kinderen basis-
school € 3,25 / stadjerspas/museum-
kaart/kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-

ringestraat 18; 
t/m 23 mei: groninger vrouwengalerij 
met portretten van bijzondere gronin-
ger vrouwen uit het verleden; do 6 juni: 
tweedehandsboeken/cd/dvd-markt 
(begane grond, 13.00-16.00 uur, gra-
tis); open ma-vr 09.00-18.00, za 10.00-
17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit 
eigen collectie; t/m 22 mrt: 'pronkje-
wails - design uit heden en verleden', 
tentoonstelling van keramiek en glas 
ingericht door gastconservator john 
veldkamp; t/m 1 sept: dolf verlinden, 
recent experimenteel minimalistisch 
werk (diverse technieken); t/m 15 sept: 
'strijd! - 100 jaar vrouwenkiesrecht' met 
schilderijen, vaandels, foto's, cartoons 
en bijzondere documenten; 25 mei t/m 
15 sept: 'van swip stolk tot rudo men-
ge', affiches die tussen 1994 en 2019 
gemaakt zijn voor het groninger muse-
um; elke zo: instaprondleiding langs 
hoogtepunten van het gebouw en de 
verschillende tentoonstellingen (14.00 
uur, € 3,- / tot 18 jaar gratis); open di-
zo 10.00-17.00 uur; € 10,- (studenten 
studerend buiten groningen/cjp € 5,- / 
museumkaart/stadjerspas/groninger 
studenten/kinderen tot 19 jaar gratis).
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10; 
t/m 20 sept: 'birds of paradise', werk 
van allie van altena (tekeningen) en 
cindy sprokel (beelden).
atelier henk kraayenzank, vissers-
traat 40; 
t/m 16 juni: frank straatemeier, (pers)
foto's uit de jaren '70/'80 en nieuw 
werk; open za zo 13.00-17.30 uur en 
op afspraak (tel. 050-3135798).
hoornse meer;
zo 19 mei: rondje méér 2019; kunste-
naars rond het hoornse meer openen 
hun ateliers of exposeren elders; rou-
te: wallhouse #2 (lutulistraat 17), kristi 
neider (m l kingstraat 168), monika 
stadler en trude smitskamp (mansholt-
straat 52), william van de velde (bruil-
weering 527), mirjam wieringa (bruil-
weering 414), margriet van dam (gro-
ningerweg 102 eelderwolde), galerie 
aanblick en anniek ten kate (fletcher 
familiehotel, groningerweg 19 paters-
wolde), alette de groot (café friesche-
veen, meerweg 136 haren), foto loek 
(voortuin meerweg 187 haren), anja 
nutters (meerweg 130a haren), christi-
aan t afman (bij de molen achter de 
sluis (hoornsedijk), bastiaan de groot 
(a b hermes, hoornsedijk 2004), anne-
mieke fictoor (s allendeplein 59), elly 
werdler (g j boekhovenstraat 12) en ta-
lentencentrum de noorderbrug (laan 
corpus den hoorn 110 ingang sport-
laan); 11.00-18.00 uur; gratis.
keik, boterdiep 63; 
t/m 4 okt: 'primary moments', werk van 
wilma vissers (gemengde techniek) en 
lydia wierenga (abstracte schilderijen); 
open ma-vr 09.00-17.00 uur.
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van arda barten (keramiek), 
els brouwer (schilderijen), reny kramer 
(schilderijen), greetje hoving (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), koos bladt (glas) en 
may den arend (keramiek); open di-vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 26 mei: klaas van slooten, 'verge-
ten en verloren' (foto's van kalami, kre-
ta); open wo-zo 12.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 2 juni: (theaterlounge) 'dualisme in 
het landschap', foto's van rein paal-
man, bo scheringa, ron buist, joop sie-

pel, koos boertjens, gerard kingma, 
bas meelker en jaap de jonge; t/m 1 
sept: edwin grissen, 'uitgelicht' (schil-
derijen).
martiniziekenhuis, v swietenplein 1; 
t/m 11 juni: (1ste etage) gerda de 
voogd, foto's (thema: groningse elfjes).
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 18 mei: 'hollandse nieuwe', nieuw 
werk van farrand bloch, jaap de jonge, 
gert lammers, maurice nuiten en ben-
no thoma (fotografie), peter colstee en 
rob de lange (schilderijen), reinoud 
stam (beelden) en melle koot (meu-
bels); open vr za zo 14.00-18.00 uur 
en op afspraak (tel. 050-5710394).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
permanent: tekeningen (etalage) en 
bronzen beelden en schilderijen (ate-
lier); bezoek op afspraak (tel. 06-
22617929) en indien aanwezig.
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 23 mei: turi braaksma, 'getekend'; 
25 mei (opening 17.00 uur) t/m 20 juni: 
petra katanic, 'mama, doe het licht uit, 
zo kan ik mijn dromen niet zien' (foto-
grafie); open wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 16 juni: 'waar kom je weg?', expo-
sitie over zes eeuwen migratie naar 
groningen; t/m 16 juni: (entreehal) 'her-
innerings in beeld', mini-expositie met 
oude foto's en filmbeelden van gronin-
gen; zo 19 mei: migranten vertellen 
hun persoonlijke verhaal (15.00-16.30 
uur, € 7,50 incl. toegang museum, 
aanmelden via info@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); de 
entreehal is gratis toegankelijk.
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
t/m 26 mei: 'in vivo tempo', poëtisch 
crossmediaal werk (video) van fotogra-
fen anne senstad, helen sear, christina 
seely, chris jordan en evan roth; 8 juni 
t/m 25 aug: philippe dudouit, 'the dyna-
mics of dust' (foto's van nomadische 
inheemse bewoners van de sahel-sa-
hara-zone); vr 7 juni 17.00 uur: ope-
ning tentoonstelling in aanwezigheid 
van de fotograaf; open wo-zo 12.00-
18.00 uur; € 4,- (studenten € 2,- / stad-

jerspas/kinderen tot 13 jaar gratis).
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichts-
tentoonstelling van foto-contourograaf 
theo knoope; elke za: presentatie 
voortgang nieuw groeiproject 'en dat 
fokt maar door' (over overbevolking); 
open di-zo 13.00-18.00 uur.
kunsthandel peter ter braak, noor-
derhaven 50; 
t/m 9 juni: esther van dijk, schilderijen; 
open vr za zo 12.00-18.00 uur.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 16 juni: '...iets met ruimte', werk 
van twaalf fotografen over het begrip 
'ruimte' (adrian faes & katharina pöhl-
mann, anna witkowska, arjan post, co-
rine hörmann, goran turnsek, hanna 
snijder, jan theun van rees, mariëlle 
gebben, mémé bartels, mo verlaan en 
sander van der bij); open wo-zo 13.00-
17.00 uur.
de semmelstee, semmelweisstr 182; 
t/m 28 juni: chris fictoor, 'klankbeeld-
taal' (kleurenfoto's en gedichten uit de 
gelijknamige bundel).
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 6 juni: 'infusing', multidisciplinaire 
installaties van pelle schilling, laura 
malpique en kimball gunnar holth (t/m 
24 mei werkperiode); za 25 mei 17.00 
uur: opening tentoonstelling; open di-
za 12.00-17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot half juni: abel groenewold, tekenin-
gen.
synagoge, folkingestraat 60; 
t/m 2 juni: 'de zilveren camera', neder-
landse nieuwsfoto's uit 2018; t/m 2 
juni: elke za zo wo: rondleiding (14.30-
15.30 uur, € 12,50 / tot 18 jaar/studen-
ten € 7,50, kaartverkoop via www.non-
fictionphoto.nl); do 16 mei: pim ras ver-
telt over zijn ervaringen als persfoto-
graaf (20.00-21.00 uur, € 12,50 / tot 18 
jaar/studenten € 7,50, kaartverkoop 
via www.nonfictionphoto.nl); do 23 
mei: sanne de wilde vertelt over haar 
werk als persfotograaf (engelstalig, 
20.00-21.00 uur, € 12,50 / tot 18 jaar/
studenten € 7,50, kaartverkoop via 
www.nonfictionphoto.nl); wo 29 mei: 
avond met zilveren camera-winnaar jil-
mer postma en muziek (engelstalig, 
20.00-22.00 uur, € 12,50 / tot 18 jaar/
studenten € 7,50, kaartverkoop via 
www.nonfictionphoto.nl); za 1 juni: fi-
nissage met oa workshops (engelsta-

lig, 20.00-22.00 uur, € 12,50 / tot 18 
jaar/studenten € 7,50, kaartverkoop 
via www.nonfictionphoto.nl); open ma-
vr 12.00-18.00, za zo 10.00-18.00, do 
16 + za 18 mei 14.00-18.00, za 1 juni 
14.00-22.00 uur; € 8,- (tot 18 jaar/stu-
denten € 5,- / kinderen 6 tot 12 jaar/
stadjerspas ma di € 1,- / kinderen tot 6 
jaar gratis).
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 26 mei: (poortweg) topstukken uit 
de uitleencollectie van het cbk, werk 
van els amman, marten klompien, tid-
do nieboer, lucas van der pol, martin 
tissing en jan worst; t/m 23 juni: (fon-
teinstraat) het cbk presenteert werk 
van hans hoekstra, lisa smithson, kla-
siena soepboer, roos vink en coen 
vunderink.
universiteitsbibliotheek, broerstr 4; 
t/m 16 juni: (2de etage trappenhuis) 
groninger vrouwengalerij met portret-
ten van vijftig bijzondere groninger 
vrouwen uit het verleden; open dag. 
08.30-24.00 uur.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
6 juni t/m 27 okt: eva rovers, 'ruimte-
schip aarde' (lustrumtentoonstelling 
over de rijkheid en kwetsbaarheid van 
de aarde); wo 5 juni: opening tentoon-
stelling en presentatie van het boek 'de 
rebelse held' van eva rovers (20.00-
22.00 uur, aanmelden via universiteits-
museum@rug.nl); open di-zo 13.00-
17.00 uur; op feestdagen gesloten; 
€ 3,- (cjp/studenten niet rug/kinderen 
tot 19 jaar € 1,50 / studenten en mede-
werkers rug/museumkaart/kinderen tot 

5 jaar gratis).
usva, munnekeholm 10; 
27 mei t/m 5 juli: 'nicaranima/nicarani-
mus', expositie over gender en lgbt in 
nederland, nicaragua en andere delen 
van de wereld; met schilderijen van 
bas nijenhuis en foto's van koen 
suidgeest; ma 27 mei 20.00 uur: ope-
ning expositie met paneldiscussie (en-
gelstalig); open ma-vr 09.00-23.00 uur; 
gratis.
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 31 mei: (kelder) 'lang leve de 
vrouw', ode aan de vrouw door veertig 
amateurkunstenaars uit stad en pro-
vincie; do 6 juni: kunstenaar jeroen 
doorenweerd geeft een lezing over 
kunst in de publieke ruimte (20.00 uur, 
€ 7,50 / studenten/cursisten € 5,-, re-
serveren aanbevolen via doen@bijvrij-
dag.nl of tel. 050-3051400); open ma-
vr 09.00-23.00, za 09.00-14.00 uur.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 1 sept: gunta stölzl, 100 jaar bau-
hausstoffen (textiel); open za zo 12.00-
17.00 uur; gratis.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
18 mei t/m 15 juni: 'skindeep', abstract 
werk met een bijzonder oppervlak van 
rob bouwman, daan den houter en vin-
cent uilenbroek; 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.

6   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

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.

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).

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

restaurant vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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.roezemoesgroningen.nl
Open: ma. vanaf 16.00 / di. t/m zo. vanaf 11.00 uur

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

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.

De Kornuiten van Groningen
Paterswoldseweg 36
9726 BE  Groningen
Tel. 050-3131866
www.dekornuiten.nl
Open:  di. t/m zo. 16.00-23.00 uur
 
De Kornuiten van Groningen is een gezellig eetcafé nabij de 
Westerhaven en 5 minuten wandelen van het hoofdstation en 
Martini Plaza. En u heeft er al een daghap voor maar € 10,- !

Uit eten in Groningen

Inlijsten?
Grote Leliestraat 47  Groningen

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

http://www.goudkantoor.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.asia-today.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
https://roezemoes.leukeetcafe.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://dekornuiten.nl/
https://www.facebook.com/HetPinkstertoernooi
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/


diversen
dans / literair / multimedia

do 16 mei 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
de cirkel: 'naked lunch'; rense sinkgra-
ven ontvangt streektaalmuzikanten 
bert hadders & joost dijkema en 
streektaalkenner abel darwinkel voor 
een goed gesprek; 12.15-13.15 uur; 
gratis.
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'whithin the golden hour' van 
christopher wheeldon, 'flight pattern' 
van crystal pite en een nieuwe choreo-
grafie van sidi larbi cherkaoui; live van-
uit het royal opera house te londen; 
20.10-23.30 uur; € 24,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: danstheater aya brengt 
'black memories'; danstheater met afri-
kaanse, caribische en westerse mu-
ziek; voor jongeren vanaf 14 jaar; 
20.15-21.30 uur; € 15,43.
vr 17 mei 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
dick vos presenteert zijn boek '111 
plekken in groningen die je gezien 
moet hebben'; 16.00-17.00 uur; gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ens brengt 'nog één dan'; post-moder-
ne dansvoorstelling met postrock-/me-
talmuziek; 20.00-22.00 uur; € 12,50; 
ism nikki de graaf company.
vrijdag, sint jansstraat 7;
open podium voor alle disciplines; 
max. 10 minuten per act; aanv 20.00 
uur; gratis; aanmelden is gratis en kan 
via openpodium@bijvrijdag.nl.
zo 19 mei 
boekhandel van der velde, grote 
markt 54-55;
thomas oldeheuvelt ('hex') signeert zijn 
nieuwe thriller 'echo'; 14.00-15.00 uur; 
gratis.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
16.00-17.00 uur; € 10,-.
ma 20 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
introdans brengt 'leve larbi' met 'loin', 
'orbo novo' en 'pure'; drie choreografie-
en van sidi larbi cherkaoui; heden-
daagse dans; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 24,68 / 2de rang € 20,05 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,85) / 3de 
rang € 16,97 (€ 12,85) / 4de rang 
€ 12,34 / 5de rang € 6,17.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
flanor-avond met schrijver joost de 
vries ('echte pretentie', 'clausewitz' en 
'de republiek'); aanv 20.30 uur; € 5,- 
(studenten € 3,-).
wo 22 mei 
boekhandel riemer, nwe ebbinge-
straat 1;
willem jan otten en hans werkman ver-

tellen over dichter willem de mérode 
(1887-1939); 20.00-22.00 uur; € 7,50.
do 23 mei 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
het buro: 'naked lunch'; rense sinkgra-
ven ontvangt schrijver/journalist/co-
lumnist bert wagendorp voor een goed 
gesprek; 12.15-13.15 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
vrouwenverhalencafé met verhalen 
over de vrouwenbeweging van de ja-
ren '70; 20.00-22.00 uur; gratis; aan-
melden kan via info@deverhalenvan-
groningen.nl.
boekhandel godert walter, o ebbin-
gestraat 53;
michael riemens vertelt over zijn on-
langs verschenen boek 'majesteit, u 
kent het werkelijke leven niet', de oor-
logsdagboeken van minister van bui-
tenlandse zaken mr e n van kleffens; 
20.00-22.00 uur; gratis; reservering 
gewenst in de winkel of via info@go-
dertwalter.nl of tel. 050-3122523.
ma 27 mei 
groninger forum, hereplein 73;
gerrit brand presenteert zijn roman 'de 
amerikaan', die zich afspeelt op het 
platteland in het oosten van nederland; 
met optredens van ronald ohlsen en 
een mystery guest; presentatie: piet 
van dijken; 19.30-21.00 uur; gratis.
za 1 juni 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
meet & greet met en signeersessie 
door jeroen windmeijer ('de bekente-
nissen van petrus', 'het pauluslabyrint' 
en 'het pilgrim fathers complot'); 13.00-
14.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
22.00-23.00 uur; € 10,-.
di 4 juni 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
marjoleine de vos interviewt schrijfster 
dörte hansen ('middaguur'); met muzi-
kale omlijsting door nanne van der 
werff; 20.00-22.00 uur; € 6,-.
wo 5 juni 
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a;
presentatie van het boek 'de rebelse 
held - vlugschriften uit de wonderka-
mers van de wetenschap' van eva ro-
vers; 20.00-22.00 uur; aanmelden via 
universiteitsmuseum@rug.nl; tevens 
opening van de lustrumtentoonstelling 
'ruimteschip aarde' van eva rovers.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
leden van de dichtclub dragen elk vijf 
minuten voor uit eigen werk, met mini-
maal één nieuw gedicht; met andré de-
gen, renée luth, sylvia dragtstra, rik an-
dreae, hubert klaver, lilian zielstra, 
esmé van den boom, maaike rijntjes, 
hanne stegeman, richard nobbe, anne-
greet bos, rachel raetzer, ileen rook en 
gastdichter marije tempel; aanv 20.30 
uur; gratis.
do 6 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
20.00-21.00 uur; € 10,-.

verwacht
za 8 juni 
binnenstad;
de nacht van kunst & wetenschap met 
oa live muziek, cabaret, beeldende 
kunst, poëzie/proza, experimenten, 
voorstellingen, interactieve opstellin-
gen, rondleidingen en lezingen; thema: 
'all inclusive'; mmv oa emma stomp & 
guillaume pool, greg shapiro, harmen 
ridderbos, jacco wynia, jessica de 
abreu, karin sitalsing, lilian zielstra, 
lonneke dort, marlen bakker, milou 
deelen, nathalie beekman, ridder mo, 
saman amini, staat van verwarring, 
usva dance collective, vivian majoor 
en wim daniëls; aanv 19.30 uur; 
€ 12,50; kaartverkoop via www.de-
nachtvankunstenwetenschap.nl.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
22.00-23.00 uur; € 10,-.

wereldmuziek
vr 17 mei 
theater de kapel, emmastr 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van trio folie du nord; aanv 
20.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage 
voor de muzikanten; vooraf: dansuitleg 
(19.30 uur); na afloop: open sessie.
de wolkenfabriek, energieweg 10;
'good folk!' met shitfaced mermaids 
(freakfolk) en radio esperanto (oosters/
grieks/balkan); aanv 20.30 uur; € 3,50.
za 18 mei 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
austin miller, americana uit florida; 
aanv 22.00 uur.
zo 19 mei 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
joint string friends (akoestisch), folk/
wereldmuziek/luisterliedjes; presenta-
tie cd 'down by the banks of the oce-
an'; 15.30-17.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 21 mei 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
vr 24 mei 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
bovenlounge: toby goodshank, folk-
rock uit new york; aanv 20.00 uur.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met marigold groove (pop/
blues/soul, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.
zo 26 mei 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
'klassieke affaire' met het mosaico en-
semble; jazz/oosterse muziek met dvir 
sadeh (piano/zang), liav baruch (oud/
zang), dror tubul (contrabas) en shimri 
achiam (percussie); aanv 15.30 uur; 
€ 12,- (studenten € 8,-).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 28 mei 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 29 mei 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
boi akih & zouman diarra; monica aki-
hary (zang/elektronica), niels brouwer 
(gitaar) en zoumana diarra (kora/ngo-
ni/percussie); aanv 20.30 uur; € 15,- 
(studenten € 8,-); ism stichting jazz in 
groningen.
zo 2 juni 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 4 juni 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 5 juni 
usva, munnekeholm 10;
will varley, folkpop uit engeland; aanv 
20.00 uur; € 11,54; kaartverkoop via de 
oosterpoort.
vr 7 juni 
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met yasmijn kramer (singer-
songwriter, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.

verwacht
zo 9 juni 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met the doggy few (ierse 
feestmuziek) en the outtakes (rock); 
aanv 14.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.

uitgaan
do 16 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 19 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 19 
mei.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'night among the stars: the oscar cere-
mony'; unicef benefietgala; 22.00-
04.00 uur; € 6,-.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
vr 17 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 19 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 19 
mei.
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj; aanv 17.00 u; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
theater de kapel, emmastrt 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van trio folie du nord; aanv 
20.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage 
voor de muzikanten; vooraf: dansuitleg 
(19.30 uur); na afloop: open sessie.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
flashing friday met fireman sirene shot-
rondjes; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
'blue safir' met dj's curiosity, kloeve-
korn, beteré, anti-overdrive, itts celine 
en moxes en live: basseculade; house/
techno; 23.30-05.00 uur; € 8,- / voor-
verkoop € 7,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'bassland' met dj's jasper staal, ba-
nanaz, snelle jelle en happy boys; futu-
re hiphop/phonk/trap; 24.00-05.00 uur; 
€ 6,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
za 18 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 19 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 19 
mei.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
mfc de wijert, p c hooftlaan 1;
fiesta alegría; latin party; 20.00-24.00 
uur; € 6,- incl. consumptie en work-
shop son door dansschool el son cu-
bano.
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
'050 danst door' met dj eric; dansfeest 
met pop, rock, disco, funk house etc 
vanaf de jaren '60 tot nu; aanv 21.00 
uur; € 4,- (tot 22.00 uur € 2,-).
café the crown, zuiderdiep 2;
one hit wonders party; 21.00-01.00 u.
hundread sound accompany, pop 
dijkemaweg 31b;
'techno family - bulgarian night' met 
dj's trova, asparuh aka asi, georgi iva-
nov, zett feral, kmrv, puhi en kai en lok-
woodd; 22.00-06.00 uur; € 10,- (tot 
23.00 uur € 5,-); kaarten aan de deur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funk junk; soul/
funk/disco; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.

simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'machtig - dividid label 
night' met dj's signal, abis, synergy, 
buunshin en harsh; drum & bass; 
23.00-05.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 13,-.
huize maas, vismarkt 52;
'g-town - the party' met dj's promo, lady 
dana, panic, the viper, rob & mc joe, g-
town madness, bass-d, pavo, uzi, ra-
bies, rabutu, rayzor en vreestyle en 
live: marc acardipane aka pcp; hard-
core/oldschool; 23.00-06.30 uur; € 25,- 
/ voorverkoop € 17,50 via eventix.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'ooh la la'; burlesque party met busty la 
tish, violet moonshine, dark salty coco, 
zizi zinnona, ginny vie fauve en andere 
artiesten; presentatie: dolly wood; 
aanv 23.30 uur; € 10,- / voorverkoop 
€ 7,50.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's san soda, duke hugh, st 
bastian, pushin wood en black dynami-
te; funk/hiphop/soul; 23.30-05.00 uur; 
€ 5,-; in de kelderbar: accidental acid 
(vanaf 01.30 uur).
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'for the ravers' met dj's antigone en 
long bram; techno/rave; 24.00-06.00 u; 
€ 8,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
zo 19 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 13.00-22.00 uur.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
em2, suikerlaan 6;
terras en tuin: 'secret garden' met dj's 
en ander vermaak; 16.00-23.00 uur; 
gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 20 mei 
binnenstad;
internationaal festival 'pint of science'; 
wetenschappelijke avonden in kroe-
gen met oa presentaties, discussie en 
quiz; locaties in groningen: irish pub 
o'ceallaigh (kattendiep 13), café the 
crown (zuiderdiep 2) en buckshot café 
(zuiderdiep 58); aanv 19.00 uur; gratis; 
zie ook 21 en 22 mei.
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 21 mei 
binnenstad;
internationaal festival 'pint of science'; 
wetenschappelijke avonden in kroe-
gen met oa presentaties, discussie en 
quiz; locaties in groningen: irish pub 
o'ceallaigh (kattendiep 13) en café the 
crown (zuiderdiep 2); aanv 19.00 uur; 
gratis; zie ook 22 mei.
café de koffer, nwe blekerstraat 1;
bierpubquiz; 20.00-23.00 uur; € 2,50 
pp, max. 5 personen per team; reser-
veren gewenst via info@dekoffer.nl of 
aan de bar.
wo 22 mei 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
binnenstad;
internationaal festival 'pint of science'; 
wetenschappelijke avonden in kroe-
gen met oa presentaties, discussie en 
quiz; locaties in groningen: irish pub 
o'ceallaigh (kattendiep 13), café the 
crown (zuiderdiep 2), café de keyzer 
(turftorenstraat 4) en buckshot café 
(zuiderdiep 58); aanv 19.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 

pers. per team.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 uur; 
gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 23 mei 
café the crown, zuiderdiep 2;
boven: 'upstairs swing', lindy hop; 
20.00-22.30 uur.
binnenstad;
wat als? pubquiz & kroegentocht; 
20.00-24.00 uur; deelname € 14,99 
incl. 3 biertjes; teams max. 6 pers.; 
aanmelden via watalsgroningen@
gmail.com; opbrengsten gaan naar 
stichting als nederland; eindfeest in het 
pakhuis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 24 mei 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj; aanv 17.00 u; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
het buro: jongerenteam vers nodigt ie-
dereen uit voor de iftar (maaltijd tijdens 
de ramadan na zonsondergang); 
20.30-23.00 uur; toegang: je favoriete 
gerecht voor ongeveer twee personen; 
reserveren noodzakelijk via www.gro-
ningerforum.nl.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
temple × harmony rec met dj's nils b2b 
zubescu, alfred czital, yan en raleigh; 
dub/techno; 23.00-07.00 uur; voorver-
koop € 7,-.
club kokomo, gelkingestraat 1;
r&b exclusive met oa broederliefde; 
23.30-05.00 uur; voorverkoop € 20,- 
(early bird € 15,-) via www.rnbexclu-
sive.nl.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'homoost - queer pride opening'; gay 
night met dj's oren marzam, fafi abdel 
nour en miss jay; 24.00-06.00 uur; 
€ 8,-; alleen deurverkoop.
za 25 mei 
paradigm, energieweg 10;
'planet paradigm: a one day festival 
trip' met dj's zip, z@p, shltr, sandrien, 
rhadoo, reiss, pangaea, neel, mirella 
kroes, mino abadier, lucy, ion ludwig, 
ferro, enrico mantini en carlos valdes 
en live: leo pol; techno/minimal/house; 
12.00-06.00 uur; dagkaart (12.00-
24.00 uur) € 39,50 / nachtkaart (24.00-
06.00 uur) € 15,-.
em2, suikerlaan 6;
'hop! into the grain'; festival met speci-
ale bieren en live muziek; 15.00-23.00 
uur; € 14,- / voorverkoop € 12,50 bij 
just in beer (folkingestraat 18) of via 
www.hopintothegrainfestival.nl.
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj bravon; dans/
meditatie; 19.30-22.15 uur; € 15,- (al-
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leen cash aan de deur); met openings- 
en sluitingsceremonie.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'exterminate' met dj's thera, the purge, 
final prestige, a-limit, the consequen-
ce, xerenetox, ace, total anarchy, toxic 
inside, eliminator, oculatorz, crystalize, 
volatile, g m f, d-struction, koshkurah, 
hellmouth, genesis en hardfreakerz; 2 
zalen: raw en hardcore; 22.00-06.00 u; 
voorverkoop € 8,49 (late bird € 10,99).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'zoete zin'; latin/reggaeton/caribisch; 
23.00-04.00 uur; voorverkoop € 11,- 
(early birds uitverkocht) via eventix.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites nafthaly ramona; 
support: dj cuerno; dancehall/r&b/ec-
lectic; 23.00-05.00 uur; € 3,- (tot 24.00 
uur gratis).
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'execute' met dj's n-vitral, angernoizer, 
barber, trespassed, the mediq, toxic in-
side en aso; uptempo hardcore; 23.00-
06.00 uur; voorverkoop € 18,- via tic-
ketconnect.
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: 'raw cuts #2'; party met oa 
dj cracken, performances, muziek en 
installaties; aanv 23.00 uur; voorver-
koop € 10,- (early bird uitverkocht) via 
iiwii; ism clash festival en galerie sign.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: poo poo platter party met 
dj's stip en puch; rock & roll/sixties/se-
venties punk; 23.30-04.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj the futurist (all 
night long); techno; 24.00-06.00 uur; 
€ 6,- (bij aanmelding via facebook vóór 
14.00 uur gratis).
zo 26 mei 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 27 mei 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reser-
veren gewenst: tel. 050-5260724 of via 
felix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
wo 29 mei 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 17.00-24.00 uur; gratis; t/m 2 
juni.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café oblomov, poelestraat 11;
la chouffe party; aanv 19.30 uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
speedbingo; aanv 20.00 uur.
café de koffer, nwe blekerstraat 1;
international quiznight (engelstalig); 
20.00-23.00 uur; € 2,50 pp, max. 5 
personen per team; reserveren ge-
wenst via info@dekoffer.nl of aan de 
bar.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
esgalatie 2019; gezamenlijk gala van 
studieverenigingen cover, epu, gerar-
dus van der leeuw, meander, multi, 
nuts, stuff en tw!st; thema: las vegas; 
aanv 22.00 uur; € 25,- incl. onbeperkt 
bier, wijn, fris en binnenlands gedistil-
leerd; dresscode: formeel met een ve-
gas-twist.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'bring it back'; r&b/latin; 23.30-05.00 u; 
voorverkoop via www.bringitback.nl.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'roodkopje - hemelvaart-
nacht special' met dj's abstract, thiago 

mereilles, day-one en jurique; r&b/hip-
hop/dancehall/afropop; 23.45-05.00 u; 
voorverkoop € 13,- (early bird uitver-
kocht).
do 30 mei 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 2 
juni.
kardingerplas, kardingermaar;
'buitenspelen' met dj's en rappers; 
feest van studentenvereniging vindi-
cat; 13.00-23.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp; opgave via pubquiz-buck-
shot@hotmail.com; team max. 5 pers.
dot, vrydemalaan 2;
pubquiz (algemene kennis); 20.00-
23.00 uur; deelname € 15,- per team 
(min. 4 pers., max. 6 pers.) incl. pitcher 
bier en portie bitterballen.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 31 mei 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 2 
juni.
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj; aanv 17.00 u; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 uur; 
gratis.
em2, suikerlaan 6;
club ral; dansen op nummers waarvan 
je nog niet wist dat ze op je lijf geschre-
ven zijn; 22.00-05.00 uur; € 5,- + ral 
1016 (zwavelgeel); alleen deurver-
koop.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'trammelant 3.0 - all female' met dj's 
isis, itts celine (420 soundsystem), 
loes van rijsewijk (twidl) en leoni; tech-
no/house/progressive; 22.30-07.00 u; 
€ 12,50.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
el santo, oosterstraat 30;
stille disco met 3 kanalen: '80's/'90's/ & 
pop, stille disco dj-team (house/funk/
disco) en spotify discotheque (hiphop/
urban/african); 23.30-04.15 uur; 1 kop-
telefoon € 8,- / 4 koptelefoons € 30,-.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
kopjek met dj's roi perez, andrew en 
mathijs smit; house; 24.00-06.00 uur; 
€ 8,-; alleen deurverkoop.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: '303 acid' met dj's unit 
moebius, dikke blubber, acid rop en 
h0fm4nn en live: voices of vr1llon; acid 
house; 24.00-05.00 uur; € 5,- / voor-
verkoop € 5,-.
za 1 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 2 
juni.
stadslab, suikerlaan 15;
funexpected journey festival; duur-
zaam buitenfestival met oa dj's nathan 
homan, bob kliphuis, odp soundsys-
tem, blauwburg collective, de nacht-
wacht en stefan lafontaine; house/mi-
nimal/techno/afro; 14.00-23.00 uur; 
voorverkoop € 18,50 (early bird € 16,-).
platformtheater, boterdiep 46;
milonga matiné van de argentijnse tan-
goclub; aanv 16.00 uur; € 5,- / gratis 
voor deelnemers aan de workshop 
(14.40-16.00 uur, zie www.tangoar-
gentinoclub.nl/tcw/agenda).
helper westsingel 98, ingang aan het 
boutenspad;
'milonga 007' met dj rogier; neo-, non- 

en klassieke tango; 19.30-23.30 uur; 
€ 3,-.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'like the '90's'; 22.00-05.00 uur; voor-
verkoop € 5,- via ticketconnect.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'oost saturdays' met dj's dvs1 en 
boeing 747; techno; 24.00-06.00 uur; 
€ 10,-; alleen deurverkoop.
zo 2 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.

ma 3 juni 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 4 juni 
usva, munnekeholm 10;
usva quiz night; 20.30-23.00 uur; € 5,- 
(studenten € 4,-).
wo 5 juni 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 uur; 
gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeestje met dj's marcel en 
zoukerro; salsa/bachata/merengue/ki-
zomba; aanv 22.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.

do 6 juni 
café the crown, zuiderdiep 2;
boven: 'upstairs swing', lindy hop; 
20.00-22.30 uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team; opgave via info@cafedetoeter.nl 
of tel. 050-3124499.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.

het pakhuis, peperstraat 8/2;
ancient radius invites; aanv 22.30 uur.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 7 juni 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
dot, vrydemalaan 2;
'dot dance department' met dj's orchid, 
sebastian davidson en sowieso; club-
hits; 21.00-02.00 u; voorverkoop € 6,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'terug naar toen'; '90's/'00's party; 
23.00-04.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'ladi dadi', hiphop/r&b; af-
terparty van krs-one; 23.00-02.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
acid night met dj christian thomas en 

live: ceephax acid crew; 24.00-06.00 
uur; € 8,-; alleen deurverkoop.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'ongehoord' met dj's jasper 
staal, dmt, avtur, node en freek strano; 
eclectic; 24.00-05.00 uur; € 5,- / voor-
verkoop € 3,-.

verwacht
za 8 juni 
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj, hapjes en boekentafel; 21.00-
01.00 uur; € 10,-; vooraf: meditatie 
(19.30 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht: lennart wiehe invites job si-
fre; techno/ebm/electro; 24.00-06.00 
uur; € 6,-; alleen deurverkoop.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: '.roots - tropical urban edi-
tion'; 24.00-05.00 uur; € 10,- / voorver-
koop € 7,50.
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uitgaan (vervolg)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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!

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.

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

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

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

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.

Z A A L V E R H U U RZ A A L V E R H U U Rzie ook: 
uit050.nl

https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.huizemaas.nl/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
https://www.facebook.com/BorrelcafeOblomov/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.ocean41.nl/
https://www.facebook.com/partycafededoos/
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-de-Keyzer-179028908787811/
http://www.louisxv.nl/
http://kokomogroningen.nl/
http://uit050.nl/

