
theater
vr 17 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
hans croiset en johanna ter steege 
spelen 'de vader'; pijnlijk komisch dra-
ma over een vader met alzheimer en 
zijn zorgzame dochter; 20.15-21.45 u; 
1ste rang 27,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 13,75) / 2de rang € 23,50 
(€ 13,75) / 3de rang € 16,50 (€ 13,75) / 
4de rang € 8,50.
grand theatre, grote markt 35;
pieter ampe brengt 'so you can feel'; 
coming-of-age-solodanstheater van 
een man en zijn lichaam; aanv 20.30 
uur; € 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
za 18 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: 'just call me god: a dicta-
tor's final speech'; theatraal en muzi-
kaal spektakel waarin de amerikaanse 
acteur john malkovich vertelt over de 
laatste uren van dictators als nero, hit-
ler, stalin, idi amin en saddam hussein; 
met muziek van oa bach, franck, mes-
siaen en ligeti door martin haselböck 
(orgel); aanv 20.15 uur; gouden rang 
€ 47,50 / 1ste rang € 42,50 / 2de rang 
€ 37,50 / derde rang € 32,50.
di 21 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theatergroep carver speelt 'zwaar me-
taal' van maria goos; voorstelling over 
een band bestaande uit vier vrouwen, 
die hun hele werkzame leven samen 
op tournee zijn geweest; aanv 20.15 u; 
1ste rang € 22,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 11,25) / 2de rang € 19,- (€ 11,25) 
/ 3de rang € 13,50 (€ 11,25) / 4de rang 
€ 7,-.
vr 24 mrt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
flauwecult speelt 'robotlove' van nico 
van der wijk; het is 2051 en na de 
warmramp wonen we in woonunits, al-
tijd binnen; aanv 20.00 uur; € 10,-; ook 
op 31 mrt.
galerie forma aktua, nieuwstad 10;

ton meijer (tekst/spel) en rené hofmes-
ter (muziek) brengen ''t fatale pret-
park'; aanv 20.30 uur; gratis.
za 25 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
urban myth brengt 'we hadden liefde, 
we hadden wapens'; swingend mu-
ziektheater over trots en het bevechten 
van je bestaansrecht; rhythm & blues 
en jaren-'60-soul met oa huub van de 
lubbe, ntjam rosie en manoushka zee-
gelaar breeveld; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 19,- (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 9,50) / 2de rang € 16,- (€ 9,50) / 3de 
rang € 11,50 (€ 9,50) / 4de rang 
€ 5,50.
grand theatre, grote markt 35;
louis vanhaverbeke brengt 'multiver-
se'; theaterperformance met muziek 
en objecten; aanv 20.30 uur; € 15,- 
(cjp/collegekaart € 10,-).
di 28 mrt 
theater de kapel, emmastr 15 f103;
flauwecult speelt 'robotlove' van nico 
van der wijk; het is 2051 en na de 
warmramp wonen we in woonunits, al-
tijd binnen; aanv 20.00 uur; € 10,-; 
kaarten via info@flauwecult.nl; ook op 
29 mrt.
wo 29 mrt 
theater de kapel, emmastr 15 f103;
flauwecult speelt 'robotlove' van nico 
van der wijk; het is 2051 en na de 
warmramp wonen we in woonunits, al-
tijd binnen; aanv 20.00 uur; € 10,-; 
kaarten via info@flauwecult.nl.
vr 31 mrt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
flauwecult speelt 'robotlove' van nico 
van der wijk; het is 2051 en na de 
warmramp wonen we in woonunits, al-
tijd binnen; aanv 20.00 uur; € 10,-.
za 1 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
theatersportwedstrijd tussen ulteam 
(groningen) en kaap de jater (utrecht); 
improvisatietheater op suggesties van 
het publiek; aanv 20.00 uur; € 7,50.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
de grunneger sproak speelt 'börgman 
en de brandstichters'; vrolijke voorstel-
ling over waarheid en wantrouwen, 
menselijkheid en achterdocht, naïviteit 
en paranoia; aanv 20.30 uur; € 10,-; 
reserveren via info@deraatheater.nl; 
ook op 2 apr (15.00 uur) en 7 en 8 
apr.
zo 2 apr 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
de grunneger sproak speelt 'börgman 
en de brandstichters'; vrolijke voorstel-
ling over waarheid en wantrouwen, 
menselijkheid en achterdocht, naïviteit 
en paranoia; aanv 15.00 uur; € 10,-; 
reserveren via info@deraatheater.nl; 
ook op 7 en 8 apr (20.30 uur).

di 4 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater utrecht speelt 'hedda gabler' 
van henrik ibsen; kostuumdrama; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 22,50 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 11,25) / 2de rang 
€ 19,- (€ 11,25) / 3de rang € 13,50 
(€ 11,25) / 4de rang € 7,-; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,50).
wo 5 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel en club 
guy & roni brengen 'carrousel' van ber-
nard dewulf; energieke voorstelling 
met toneel, dans en live muziek; mmv 
asko|schönbergs k[h]aos; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 22,50 (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 11,25 / 2de rang € 19,- 
(€ 11,25) / 3de rang € 13,50 (€ 11,25) / 
4de rang € 7,-; met inleiding (19.15 u, 
€ 2,50); ook op 6, 7 en 8 apr.
the big building, achterweg 1;
circus treurdier brengt night of the pro-
blems'; absurdistisch muziektheater; 
aanv 20.30 uur; € 17,50 (cjp/college-
kaart € 14,- / jongeren tot 26 jaar 
€ 10,-); kaartverkoop via de ooster-
poort; ook op 6, 7 en 8 apr.
do 6 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel en club 
guy & roni brengen 'carrousel' van ber-
nard dewulf; energieke voorstelling 
met toneel, dans en live muziek; mmv 
asko|schönbergs k[h]aos; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 22,50 (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 11,25 / 2de rang € 19,- 
(€ 11,25) / 3de rang € 13,50 (€ 11,25) / 
4de rang € 7,-; met inleiding (19.15 u, 
€ 2,50); ook op 7 en 8 apr.
the big building, achterweg 1;
circus treurdier brengt night of the pro-
blems'; absurdistisch muziektheater; 
aanv 20.30 uur; € 17,50 (cjp/college-
kaart € 14,- / jongeren tot 26 jaar 
€ 10,-); kaartverkoop via de ooster-
poort; ook op 7 en 8 apr.
vr 7 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel en club 
guy & roni brengen 'carrousel' van ber-
nard dewulf; energieke voorstelling 
met toneel, dans en live muziek; mmv 
asko|schönbergs k[h]aos; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 22,50 (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 11,25 / 2de rang € 19,- 
(€ 11,25) / 3de rang € 13,50 (€ 11,25) / 
4de rang € 7,-; met inleiding (19.15 u, 
€ 2,50); ook op 8 apr.
usva, munnekeholm 10;
flauwecult speelt 'robotlove' van nico 
van der wijk; het is 2051 en na de 
warmramp wonen we in woonunits, al-
tijd binnen; aanv 20.30 uur; € 10,-.
the big building, achterweg 1;
circus treurdier brengt night of the pro-
blems'; absurdistisch muziektheater; 
aanv 20.30 uur; € 17,50 (cjp/college-
kaart € 14,- / jongeren tot 26 jaar 
€ 10,-); kaartverkoop via de ooster-
poort; ook op 8 apr.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
de grunneger sproak speelt 'börgman 
en de brandstichters'; vrolijke voorstel-
ling over waarheid en wantrouwen, 
menselijkheid en achterdocht, naïviteit 
en paranoia; aanv 20.30 uur; € 10,-; 
reserveren via info@deraatheater.nl; 
ook op 8 apr.

verwacht
za 8 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel en club 
guy & roni brengen 'carrousel' van ber-
nard dewulf; energieke voorstelling 
met toneel, dans en live muziek; mmv 
asko|schönbergs k[h]aos; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 22,50 (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 11,25 / 2de rang € 19,- 
(€ 11,25) / 3de rang € 13,50 (€ 11,25) / 
4de rang € 7,-; met inleiding (19.15 u, 
€ 2,50).
the big building, achterweg 1;
circus treurdier brengt night of the pro-
blems'; absurdistisch muziektheater; 
aanv 20.30 uur; € 17,50 (cjp/college-
kaart € 14,- / jongeren tot 26 jaar 
€ 10,-); kaartverkoop via de ooster-
poort.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
de grunneger sproak speelt 'börgman 
en de brandstichters'; vrolijke voorstel-
ling over waarheid en wantrouwen, 
menselijkheid en achterdocht, naïviteit 
en paranoia; aanv 20.30 uur; € 10,-; 
reserveren via info@deraatheater.nl.
di 11 apr 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 9: 'beoordelings' (try-out); 
daan gaat naar de wereldkampioen-
schappen halma in oezbekistan en nel 
krijgt eindelijk te horen wat er aan haar 
scheelt; aanv 19.30 en 21.00 u; € 9,-; 
kaartverkoop bij het vvv en via www.
uutdehoogte.nl; ook try-outs op 12 apr; 
première op 13 apr.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de nieuw amsterdam brengt 'salaam 
jeruzalem' van gerardjan rijnders; ode 
aan het leven en werk van schrijver/
dichter/rebel jacob israël de haan 
(1881-1924); aanv 20.15 uur; € 15,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-).
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TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
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Fine Turkish cuisine

Groningens best 
kept secret

Gelkingestraat 24
050 3111230
www.tekinev.nl

Het gezelligste Indiase restaurant van Groningen

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

i  i  i

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

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

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

http://www.tekinev.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
https://www.groningerforum.nl/events/tussen-preuts-porno
http://www.imono.nl/


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

aFter the stOrM a.l.t
16 t/m 22 mrt:  do vr za 13.15 21.15 / zo 21.20 / di 22.00 / wo 21.15
Een aan lager wal geraakte schrijver krijgt een kans om zich te herpakken. 
Gevoelig en krachtig verhaal over familiebanden.  
Regie: Hirokazu Kore-eda.

the day wIll cOMe 12ga
16 t/m 22 mrt:  do vr ma 16.30 19.00 / za wo 19.00 / zo 16.30 19.05 / di 16.30
Twee broertjes worden in de jaren '60 in Denemarken naar een internaat 
gestuurd waar de sadistische en rechtlijnige directeur zijn ouderwetse op-
voedingsmethodes met harde hand toepast. Regie: Jesper W. Nielsen.

rÉParer les vIvaNts 12a
16 t/m 22 mrt:  do vr za ma di 18.45 / zo 14.00 18.45 / wo 16.30 /  

do 16 mrt 14.00 Boek & Film met inleiding
Een vrouw krijgt te horen dat haar hart niet lang meer zal werken. Het hart 
van haar comateuze zoon kan haar redding zijn. Urgente keuzes en de 
consequenties daarvan vormen de basis van deze verfilming van de roman 
'De levenden herstellen' van Maylis de Kerangal. Regie: Katell Quillévéré.

aMerIcaN hONey 16th
16 t/m 22 mrt:  do vr zo 15.30 21.00 / za 15.50 21.00 / ma 21.00
De 18-jarige Star (Sasha Lane) sluit zich aan bij een avontuurlijke groep 
jongeren die rebellerend en feestend door de Amerikaanse Midwest trekt. 
Regie: Andrea Arnold. Bekroond met de Juryprijs in Cannes en gekozen 
tot Beste Britse Onafhankelijke Film, Beste Regie en Beste Actrice (Sasha 
Lane) bij de British Independent Film Awards.

lOvING 12d
16 t/m 22 mrt: do vr zo 13.00 / za 13.30 / ma di 16.00 / wo 16.15
Het waargebeurde verhaal over een blanke man en een Afro-Amerikaanse 
vrouw uit de staat Virginia die in 1958 trouwen en daarna negen jaar lang 
moeten vechten voor het recht om samen als familie in hun geboortestad 
te mogen wonen. Regie: Jeff Nichols.

jackIe 16gt
16 t/m 22 mrt:  do di 19.15 / vr za 16.00 19.15 / zo 11.45 18.55 / ma 19.30
Het verhaal van de moord op John F. Kennedy en de vier dagen van natio-
nale rouw door de ogen van de charismatische First Lady Jackie Kennedy 
(Natalie Portman). Regie: Pablo Larraín.

PatersON 6at
16 t/m 22 mrt:  do vr za zo wo 20.00 / The way of Jim Jarmusch
Paterson (Adam Driver) leeft een eenvoudig leven als buschauffeur in New 
Jersey. Zijn observaties verwerkt hij in gedichten maar hij durft deze niet te 
publiceren. Droogkomische film van Jim Jarmusch.

MOONlIGht 12gatdh
16 t/m 22 mrt:  do wo 16.45 21.30 / vr za 13.45 21.30 / zo 14.45 21.10 /  

ma 17.15 21.40 / di 16.15 21.30
Oscar voor Beste Film. Amerikaans drama dat zich afspeelt in een ruige 
buurt van Miami. De film volgt drie periodes uit het leven van een jonge 
Afro-Amerikaanse man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, sek-
suele geaardheid en plaats in de wereld. Regie: Barry Jenkins.

MaNchester By the sea 12gt
16 t/m 22 mrt:  vr 13.30 / za 15.00 / zo 15.45 / wo 16.00
Het verhaal van een arbeidersgezin uit Massachusetts. Nadat zijn oudere 
broer Joe (Kyle Chandler) plotseling komt te overlijden krijgt Lee (Casey 
Affleck) de voogdij over zijn neef (Lucas Hedges). Lee wordt herinnerd aan 
een tragisch verleden met zijn vrouw Randi. Regie: Kenneth Lonergan.

t2 traINsPOttING 12gsth
16 t/m 22 mrt:  vr 16.15
Sinds de woeste perikelen van de Schotse vrienden in de jaren '90 is er 
veel veranderd maar ook veel hetzelfde gebleven. Met Ewan McGregor, 
Robert Carlyle, Jonny Lee Miller en Ewen Bremner. Regie: Danny Boyle.

lUkas eN aBel: vleUGelBrOertjes 6a
16 t/m 22 mrt:  za 13.00 / zo 13.30 / € 6,-
Prachtige familiefilm over hoop, vrijheid en ontdekking die zich afspeelt in 
de schitterende natuur van de Oostenrijkse bergen.

de MatthÄUs PassION 
vaN reINBert de leeUw a.l.
zo 19 mrt 11.00
In vervolg op Cherry Duyns' portret de MatthÄUs MIssIe vaN reIN-
Bert de leeUw van pianist/componist/dirigent Reinbert de Leeuw is nu 
de integrale uitvoering van de Matthäus-Passion te zien.

de kINdereN vaN jUF kIet 12
zo 19 mrt 11.10 / Docs
Peter en Petra Lataster volgden een jaar lang een speciale instroomklas 
met gevluchte kinderen uit Syrië, Irak en andere oorlogsgebieden.

dOwN tO earth 12
zo 19 mrt 11.20 / Docs
Documentaire over een Nederlandse familie die gedurende vijf jaar de 
meest afgelegen plekken van de aarde bezoekt. Regie: Renata Heinen.

het dOet ZO Zeer 12
zo 19 mrt 17.00 / Docs
Heleen van Royen schetst een portret van haar moeder bij wie beginnende 
dementie is geconstateerd. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak 
bijzonder grappige ode aan het leven.

FaUst 12
ma 20 mrt 19.00 / Mijlpalen Film / met inleiding en live muziek door Kevin Toma
Zwijgende film uit 1926 naar het duivelse drama van Goethe.  
Regie: F.W. Murnau.

dead MaN 12ga
ma 20 mrt 21.15 / The way of Jim Jarmusch
Droogkomische en psychedelische cultwestern uit 1995 van Jim Jarmusch. 
Met Johnny Depp, Robert Mitchum, John Hurt en muziek van Neil Young.

NOctUraMa 16gt
di 21 mrt 19.30 / Ciné-club
Gelaagde thriller over de planning, uitvoering en nasleep van de terroris-
tische aanslag in Parijs door een groep jongeren met een heel diverse 
achtergrond. Regie: Bertrand Bonello.

tO stay alIve - a MethOd 12
wo 22 mrt 19.30 / Docs
Documentaire over Michel Houellebecq en zijn spraakmakende essay over 
waanzin, overleven en kunst 'To stay alive'. Regie: Erik Lieshout.

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

kINePOlIs GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

het verlaNGeN a.l.t
Pathé 16 t/m 22 mrt:  zo 16.30 / ma 21.00 / wo 20.15 / voorpremière
Komedie van Joram Lürsen over een knappe schoenenverkoopster die als 
schrijfster wordt opgevoerd van een literair meesterwerk. Met Chantal Jan-
zen, Gijs Naber, Alex Klaasen, Robert Vuijsje en Jelka van Houten.

lIFe 
Pathé 16 t/m 22 mrt:  wo 11.15 13.40 16.00 18.30 21.00 / voorpremière
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  wo 20.30 / voorpremière
Sf-thriller waarin de bemanning van een internationaal ruimtestation voor 
het eerst leven op Mars kan aantonen. Maar deze buitenaardse levens-
vorm blijkt intelligenter dan verwacht...

wIlderNIs IN dreNthe 6
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do ma di 13.30 16.00 20.15 / vr za 16.00 19.00 /  

zo 11.00 16.00 20.15 / wo 16.00 20.15
Prachtige documentaire van filmmakers Henk Bos en Janetta Bos-Veenho-
ven over de natuur van Drenthe.

MeIN BlINd date MIt deM leBeN a.l.t
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 11.40 16.30 18.30 / vr 13.15 16.45 19.30 / za 12.20 16.30 19.45 

/ zo 16.50 19.20 / ma 13.45 15.40 19.10 / di 11.00 16.30 18.30 /  
wo 16.40 19.10

Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do zo ma di wo 16.15 20.00 / vr za 16.15 18.50
Duitse feelgoodfilm over een jongeman die met volle teugen van het leven 
wil genieten ondanks dat hij bijna niets meer ziet.  
Gebaseerd op de autobiografie van Saliya Kahawatte.

GOld 6gt
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 10.45 14.40 21.00 / vr 13.00 15.45 21.15 / za 11.10 15.45 21.15 

24.00 / zo 11.20 14.45 21.15 / ma 10.45 16.00 21.40 /  
di 11.45 14.40 20.30 / wo 12.00 14.45 20.45

Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do ma di 13.30 16.15 20.15 / vr 13.15 16.00 21.15 / za 21.15 / 
zo wo 20.15

Het waargebeurde verhaal van twee avonturiers die de grootste goudader 
ter wereld vinden. Ze worden miljardairs en wentelen zich in hun rijkdom. 
Jaloerse Wall Streetbonzen willen hen maar al te graag te gronde richten.

kONG: skUll IslaNd 12gat
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do di 10.50 16.10 18.50 21.30 / vr ma 13.30 16.10 18.50 21.30 /  

za 13.30 16.10 18.45 21.30 00.10 / zo 10.40 13.45 16.15 18.50 / 
wo 10.45 14.00 18.50 21.30 / 3D

Pathé 16 t/m 22 mrt:  do di 13.30 / vr 10.50 / za 10.45 / zo 21.30 / ma 11.00 / wo 16.15 
/ 2D

Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do ma di 13.30 16.15 20.15 / vr 13.00 15.45 19.05 21.45 /  
za 13.15 15.45 19.05 21.45 / zo wo 13.30 16.00 20.15 / 3D

Actie en avontuur in een nieuw verhaal over de oorsprong van de mythi-
sche Kong. De reuzenaap is niet de enige gigant op Skull Island.  
Met Samuel L. Jackson, Tom Hoddleston, Brie Larson en John Goodman.

hIddeN FIGUres 12d
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 11.45 13.45 15.40 20.15 / vr 11.00 13.50 17.30 20.15 / za 11.40 

14.40 18.00 20.45 / zo 11.50 16.40 19.45 / ma 11.20 14.15 17.15 
20.15 / di 10.45 13.00 15.40 20.15 / wo 12.45 17.30 20.30

Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do ma di 13.15 16.15 20.15 / vr 13.00 16.00 18.40 21.30 /  
za 16.00 18.40 21.30 / zo 16.00 20.15 / wo 16.15 20.15

Het ongelofelijke en onvertelde verhaal van drie briljante vrouwen van Afro-
Amerikaanse afkomst die werkten bij de NASA. Het visionaire trio over-
steeg geslacht en ras en inspireerde hele generaties om groots te dromen.

tUINtje IN MIjN hart 6gt
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do di 14.50 17.10 19.30 / vr 14.10 17.15 19.45 22.05 /  

za 17.15 19.30 22.00 / zo 14.30 19.30 /  
ma 12.30 14.50 17.10 19.30 / wo 16.50 19.20

Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do zo ma di wo 16.15 20.00 / vr 16.15 19.00 21.35 /  
za 15.45 19.00 21.35

Romantische komedie over de volledig vernederlandste Surinamer Axel 
(Leo Alkemade) die met zijn Nederlandse vrouw Victoria (Fockeline Ou-
werkerk) voor het eerst terugkeert naar zijn geboorteland.

lOGaN 16gt
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do ma di 12.20 15.15 18.10 21.10 / vr 12.45 15.45 18.40 21.45 /  

za 13.20 16.20 19.15 22.15 23.45 / zo 11.50 15.00 18.00 21.00 / 
wo 11.00 13.20 17.00 21.10

Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do ma di 13.15 16.15 20.00 / vr 13.00 16.00 18.40 21.30 /  
za 16.00 18.40 21.30 / zo wo 16.15 20.00

Logan (Hugh Jackman) probeert zich te verschuilen voor de wereld en zijn 
nalatenschap. Maar als een jonge mutant op de vlucht voor duistere krach-
ten zijn pad kruist kan hij zich niet langer verstoppen.

the sPace BetweeN Us a.l.t
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 17.20 / vr 16.30 / za 17.00 / di 17.45 / wo 15.30
Romantisch drama. Gardner is de eerste mens die op Mars is geboren. Via 
een chatprogramma wordt hij verliefd op Tulsa, een eigenzinnig meisje uit 
Colorado. Als hij eindelijk de kans krijgt naar Aarde af te reizen wil hij niks 
liever dan haar opzoeken.

FIst FIGht 12gt
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do di 15.50 / vr 16.00 / za 17.45 00.20 / zo 22.00 / ma 22.10 /  

wo 18.10
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  vr za 21.30
Komedie met Ice Cube en Charlie Day als leraren op een middelbare 
school. Ze vechten hun onderlinge geschillen uit in een ouderwetse knok-
partij na schooltijd.

jackIe 16gt
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 13.15 18.00 / vr 10.45 / za 13.10 / zo 12.10 /  

ma 13.15 18.00 20.00 / di 13.15 18.00 / wo 11.10
Het verhaal van de moord op John F. Kennedy en de vier dagen van natio-
nale rouw door de ogen van de charismatische First Lady Jackie Kennedy 
(Natalie Portman). Regie: Pablo Larraín.

a cUre FOr wellNess 16g
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 14.15 / za 22.30 / ma 16.45
Een jonge werknemer van een mysterieus kuuroord in de Zwitserse Alpen 
ontdekt dat de wonderbaarlijke behandelingen van de spa niet zijn wat ze 
lijken. Psychologische thriller van Gore Verbinski.

t2 traINsPOttING 12gsth
Pathé 16 t/m 22 mrt:  zo 21.50
Sinds de woeste perikelen van de Schotse vrienden in de jaren '90 is er 
veel veranderd maar ook veel hetzelfde gebleven. Met Ewan McGregor, 
Robert Carlyle, Jonny Lee Miller en Ewen Bremner. Regie: Danny Boyle.

jOhN wIck 2 16gt
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do di 12.00 21.20 / vr 21.00 / za 20.00 / zo 20.30 / ma 10.50 21.20 

/ wo 21.40
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do ma di 13.15 20.15 / vr za 18.55 21.40 / zo 20.15
Keanu Reeves is terug als de legendarische sluipmoordenaar. Hij reist 
naar Rome en neemt het op tegen de beste moordenaars ter wereld. Er 
volgt een bloedstollende strijd vol adrenaline en non-stop actie.

FIFty shades darker 16st
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 20.00 / vr di 20.45 / za 21.00 / zo 18.30 / ma 20.30 / wo 18.45
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do zo ma di wo 13.30 20.30 / vr za 13.15 19.00 21.45
Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anas-
tasia Steele in de nieuwe spraakmakende film, gebaseerd op het tweede 
boek van de boekenreeks van E.L. James.

rINGs 16a
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  vr za 21.50
Nieuw deel van de horrorserie. Samara duikt wederom op in een video die 
iedereen die ernaar kijkt binnen zeven dagen van het leven zal beroven.

the Great wall 12g
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 13.25 / vr 14.50 22.15 / za 14.50 22.45 / di 13.40 /  

wo 11.20 13.50 / 3D
Pathé 16 t/m 22 mrt:  vr za 19.00 / 3D
Geheel in China opgenomen actiefilm van Yimou Zhang (herO / hOUse 
OF FlyING daGGers). Een dappere elite-eenheid komt bovenop de 
Chinese Muur op voor de mensheid. Met Matt Damon en Willem Dafoe.

sleePless 16gt
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do di 10.50 / vr 11.00 / za 00.20 / ma 10.50 15.40
Actiefilm. Agent Vincent Downs (Jamie Foxx) en zijn partner Sean (Tip 'T.I.' 
Harris) onderscheppen in Las Vegas een lading cocaïne. De wanhopige 
eigenaar slaat echter direct terug en ontvoert Vincents zoon.

BrIMstONe 16gat
Pathé 16 t/m 22 mrt:  vr 12.00 / di 14.10
Duistere westernthriller van Martin Koolhoven over een jonge vrouw en 
een huiveringwekkende dominee. Met Dakota Fanning en Guy Pearce.

MOONlIGht 12gatdh
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do di 10.45 21.50 / vr 11.30 19.15 / za 21.45 / zo 20.15 /  

ma 10.45 18.30 / wo 11.30 21.50
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  vr za 18.40
Oscar voor Beste Film. Amerikaans drama dat zich afspeelt in een ruige 
buurt van Miami. De film volgt drie periodes uit het leven van een jonge 
Afro-Amerikaanse man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, sek-
suele geaardheid en plaats in de wereld. Regie: Barry Jenkins.

deMaIN tOUt cOMMeNce 9a
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 16.00 18.40 / vr 18.30 / za 11.55 18.30 / zo 19.00 /  

ma 13.25 18.40 / di 16.00 18.40 / wo 18.20
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do zo ma di 20.00 / vr za 21.30
Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van 
Frankrijk totdat hij vader blijkt te zijn van een paar maanden oude baby.

sPlIt 16
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do zo di 21.40 / vr 12.15 21.55 / za 23.30 / ma 21.50 / wo 21.20
Kevin (James McAvoy) lijdt aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. 
Één van de persoonlijkheden zet hem aan tot het ontvoeren van tiener-
meisjes. Zijn psychiater Dr. Fletcher (Betty Buckley) helpt hem in zijn strijd.

allIed 12gat
Pathé 16 t/m 22 mrt:  zo 17.45
Romantisch drama over een geheim agent (Brad Pitt) die in 1942 in Noord-
Afrika een Franse verzetsstrijdster (Marion Cotillard) ontmoet. Hun relatie 
staat onder zware druk door de extreme omstandigheden van de oorlog.

lION 12a
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 13.00 19.00 / vr 12.30 18.00 / za 13.00 18.15 / zo 15.45 /  

ma 13.00 / di 11.25 / wo 16.10
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De 5-jarige Indiase jongen Saroo 
Brierley raakt ver van huis en wordt geadopteerd door een Australisch 
echtpaar. Op zijn dertigste keert hij terug naar India in de hoop zijn familie 
weer te vinden. Regie: Garth Davis.

la la laNd a.l.t
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do zo di 17.30 / vr 18.15 / za 19.00 / ma 16.20 / wo 11.40
Kinepolis 16 t/m 22 mrt: do ma di 13.15 16.15 / vr 13.00 16.00 / za 16.00 / zo wo 16.15
Moderne variant op de klassieke Hollywoodmusical en een ode aan ieder-
een die durft te dromen. Met Ryan Gosling en Emma Stone.

FaNtastIc Beasts  
aNd where tO FINd theM 9a
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do ma di 16.15 / vr za zo wo 16.00 / 3D
Fantasyfilm rond een magische koffer en ontsnapte fabeldieren.

GIMMe daNGer 12th
Pathé 16 t/m 22 mrt:  do 20.30 / za 15.30 / Pathé Music
Documentaire van Jim Jarmusch over de legendarische punk/rockband 
The Stooges (1967-1973 en 2003-2016), met zanger Iggy Pop.

la trIvIata
Pathé: zo 19 mrt 11.00 encore / Pathé Opera
De opera van Verdi met Sonya Yoncheva en Michael Fabiano.

a cONteMPOrary eveNING
Pathé: zo 19 mrt 16.00 live / Pathé Ballet
Het Bolshoi Ballet gaat een gedurfde nieuwe uitdaging aan met 'The cage' 
van Jerome Robbins, 'Études' van Harald Lander en 'Russian seasons' van 
Alexei Ratmansky.

the MaN whO kNew INFINIty 12gad
Pathé:  ma 20 + ma 27 mrt13.30 / di 21 + di 28 mrt 13.30 19.15 / 50 Plus
Aangrijpende film over het Indiase wiskundige genie Srinivasa Ramanujan. 
Regie: Matt Brown. Met Dev Patel, Jeremy Irons en Stephen Fry.

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

BeaUty aNd the Beast 12ga
Kinepolis: wo 22 mrt 20.00 / Ladies Night
Het klassieke verhaal en de geliefde karakters uit het bekende sprookje 
komen opnieuw tot leven in een spectaculaire live-action versie.

sPOkeNjaGers 6g
Pathé 16 t/m 22 mrt:  vr 15.15 / za 10.55 13.45 / zo 11.10 13.30 / wo 14.30 / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  za wo 13.30 / zo 11.00 13.30 / NL
De elfjarige Tom is vaak nogal bang. En dan wordt er ook nog een spook 
ontdekt in de kelder. Gelukkig is Hugo een ASG, een Alledaagse Spookge-
daante. Hij doet geen vlieg kwaad maar heeft wel Toms hulp nodig.

de leGO BatMaN FIlM 6ga
Pathé 16 t/m 22 mrt:  za 14.00 16.00 / zo 11.30 / wo 13.30 / 3D / NL
Pathé 16 t/m 22 mrt: vr 15.30 / za 11.30 / zo 14.00 / wo 15.50 / 2D / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do vr ma di 16.00 / za 13.15 16.00 / zo 10.55 13.30 16.15 /  

wo 13.30 16.15 / 3D / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mrt: do vr ma di wo 13.30 / za 13.15 / zo 10.55 13.30 / 2D / NL
Vrolijke animatiefilm met LEGO Batman in de hoofdrol. Er liggen grote ver-
anderingen op de loer voor Gotham City en Batman moet de stad redden.

Masha eN de Beer a.l.
Pathé 16 t/m 22 mrt:  vr ma wo 10.55 / za 10.45 / zo 10.30 / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  do vr za ma di wo 14.00 / zo 11.30 14.00 / NL
Animatiefilm voor de allerkleinsten over het jonge meisje Masha dat niet stil 
kan zitten en de goedgeluimde beer die op zijn rust is gesteld .

BallerINa a.l.
Kinepolis 16 t/m 22 mrt: za wo 13.45 / zo 11.15 13.45 / 3D / NL
Animatiefilm. De 11-jarige Félicie heeft maar één droom: sterdanseres wor-
den aan de Parijse Opera. Samen met haar beste vriend Victor ontsnapt 
ze uit het weeshuis en vertrekt zonder een cent op zak naar Parijs.

stOrM: letters vaN vUUr 9at
Kinepolis 16 t/m 22 mrt: zo 11.30
Spannende familiefilm die zich afspeelt in de middeleeuwse Lage Landen. 
De 12-jarige Storm (Davy Gomez) moet zijn vader Klaas (Yorick van Wa-
geningen) proberen te redden van de doodstraf.

sING 6a
Pathé 16 t/m 22 mrt:  zo 15.15 / 3D / NL
Pathé 16 t/m 22 mrt:  za 11.00 / zo 10.50 / 2D / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  za 13.30 16.15 / zo 10.55 13.30 16.00 / wo 13.30 16.00 / 2D / 

NL 
Muzikale animatiefilm. In een stad waar alleen maar dieren wonen wordt 
een talentenjacht georganiseerd door de koala Buster Moon.

Mees kees laNGs de lIjN a.l.
Pathé 16 t/m 22 mrt:  za 11.05 / zo 13.15 / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  vr za wo 14.00 / zo 11.30 14.00 / NL
De school van Meester Kees doet mee aan een toekomstproject. Wat be-
gint als een leuke uitdaging eindigt in chaos.

vaIaNa 6a
Pathé 16 t/m 22 mrt: za 14.30 zo wo 14.15 / 2D / NL
Kinepolis 16 t/m 22 mrt:  vr za 13.15 / zo 10.55 13.30 / wo 13.30 / 3D / NL
Disney-animatiefilm over de avontuurlijke tiener Vaiana die, met behulp 
van halfgod Maui, de oceaan over zeilt op een spannende missie.
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film
vr 17 mrt 
usva, munnekeholm 10;
flicks international student short film 
festival; 19.30-22.30 uur; € 6,- (studen-
ten € 4,-).
kattencafé op z'n kop, o ebbinge-
straat 57;
movienight with cats: 'bridget jones, 
the edge of reason' (2004) van beeban 
kidron; romantische komedie naar de 
gelijknamige roman van helen fielding; 
met renée zellweger, colin firth en 
hugh grant; aanv 20.30 uur; € 12,50 
incl. popcorn.
za 18 mrt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'silence' (2016) van martin scorsese; 
historisch drama over twee katholieke 
missionarissen die in japan op zoek 
gaan naar hun verloren gewaande 
mentor; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-); ook op 20 
mrt.
ma 20 mrt 
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'ushpizin' (2004) van gidi dar; een or-
thodox joods echtpaar krijgt onver-
wacht gasten, wat leidt tot moeilijke si-
tuaties; engels ondertiteld; aanv 19.15 
uur; € 3,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'silence' (2016) van martin scorsese; 
historisch drama over twee katholieke 
missionarissen die in japan op zoek 
gaan naar hun verloren gewaande 
mentor; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-).
di 21 mrt 
vera zienema, oosterstraat 44;
'demon' (2015) van marcin wrona; 
arthorrorfilm over een poolse bruiloft in 
een afgelegen familiehuis; aanv 20.30 
uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
wo 22 mrt 
dot, vrydemalaan 2;
dot film: 'the motorcycle diaries' (2004) 
van walter salles; roadmovie over de 
jonge jaren van de iconische revolutio-
nair che guevara; aanv 20.00 u; € 5,-.
do 23 mrt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cineragua: 'agua fria de mar' (2010) 
van paz fabrega; dromerige film over 
een meisje en een jonge vrouw in het 
paradijselijke kustgebied van costa 
rica; met voorfilm; 20.00-22.00 uur; 
€ 9,-.
za 25 mrt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
international cycling film festival met 
fietsfilms uit de hele wereld; engels ge-
sproken en/of engels ondertiteld; aanv 
16.00 en 20.00 uur; 's middags gratis / 
's avonds € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
'dead man' (1995) van jim jarmusch; 
droogkomische en psychedelische 
cultwestern met johnny depp, robert 
mitchum, john hurt en muziek van neil 
young; 16.15-18.15 uur; € 9,50 (stad-
jerspas/jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50).
zo 26 mrt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;

serie 'kunst op het doek': 'the artist's 
garden: american impressionism' 
(2017) van phil grabsky; reis langs mu-
sea, studio's en tuinen in amerika en 
europa; 11.15-12.45 uur; € 9,50 (stad-
jerspas/jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50).
ma 27 mrt 
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'turn left at the end of the world' (2004) 
van avi nesher; romantisch drama over 
een indiaas en een frans meisje in is-
raël in de jaren '60; engels ondertiteld; 
aanv 19.15 uur; € 3,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'america recycled' (2015) van noah 
hussin en timothy hussin; documentai-
re/roadmovie over een twee jaar du-
rende tocht van twee broers op gere-
cyclede fietsen dwars door amerika; 
engels gesproken, niet ondertiteld; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
di 28 mrt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinemadiner: 'down to earth' (2016) 
van renata heinen; documentaire over 
een nederlandse familie die geduren-
de vijf jaar de meest afgelegen plek-
ken van de aarde bezoekt; 18.30-
22.00 uur; € 35,- incl. 3-gangendiner.
vera zienema, oosterstraat 44;
'happy hour' (2015) van franz müller; 
komisch drama over drie duitse vrien-
den op vakantie in een regenachtig ier-
land; duits gesproken, engels onderti-
teld; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stad-
jerspas/studenten € 5,-).
wo 29 mrt 
dot, vrydemalaan 2;
dot film: 'hell or high water' (2016) van 
david mackenzie; eigentijdse western 
over twee broers die hun schulden bij 
de bank proberen af te lossen met de 
buit van hun bankovervallen; aanv 
20.00 uur; € 5,-.
za 1 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'verdwijnen' (2017) van boudewijn koo-
le; drama waarin een jonge vrouw in 
noorwegen een laatste poging onder-
neemt om zich te verzoenen met haar 
moeder; met rifka lodeizen en elsie de 
brauw; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-); ook op 3 apr.
ma 3 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'verdwijnen' (2017) van boudewijn koo-
le; drama waarin een jonge vrouw in 
noorwegen een laatste poging onder-
neemt om zich te verzoenen met haar 
moeder; met rifka lodeizen en elsie de 
brauw; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-).
di 4 apr 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
ciné-club: 'noces (a wedding)' (2016) 
van stephan streker; het belgisch/paki-
staanse tienermeisje zahira heeft een 
goede band met haar familie totdat die 
haar wil uithuwelijken aan een paki-
staanse man; aanv 19.30 uur; € 9,50 
(stadjerspas/jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 6,50).
wo 5 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'lock, stock and two smoking barrels' 
(1998) van guy ritchie; britse misdaad-
komedie over vier vrienden met een 
enorme pokerschuld bij een gevreesde 
gangster; aanv 20.00 uur; € 5,-; onder 
voorbehoud.

verwacht
ma 10 apr 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
italiafilm: 'fai bei sogni' (2016) van mar-
co bellocchio; bitterzoet drama over 
een oorlogsjournalist met een jeugd-
trauma; aanv 19.00 uur; € 9,50 (stad-
jerspas/jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50); 
met inleiding door archeologe en film-
fan francesca ippolito.

jazz
vr 17 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
ana dubyk quartet; ana dubyk (zang), 
toma dimitriu (piano), ju min park (bas) 
en petr agapov (drums); aanv 21.30 u.
de spieghel, peperstraat 11;
noord four jazz quartet; ivan barysni-
kov (sax), antisia machneva (piano), 
andrea caruso (bas) en eddy lammer-
ding (drums); 22.00-24.00 uur; € 3,-.
za 18 mrt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session met oa jeen 
rabs (gitaar) en hans lass (bas); aanv 
21.30 uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
ava; giuseppe doronzo (baritonsax), 
esat ekincioglu (bas) en simon leleux 
(drums); aanv 23.00 uur; € 5,-.
zo 19 mrt 
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: fenny hoekstra 
(zang), job posthumus (gitaar) & ar-
noud baart (contrabas); aanv 16.30 u; 
gratis.
ma 20 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door todd cool-
man (bas); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 21 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
boom xl; benson itoe (bas), diederik 
idema (synthesizers) en claude ciza 
(drums); aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 22 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
do 23 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
'new york special'; don braden (sax), 
winfred buma (gitaar) en hans lass 
(contrabas); 21.00-24.00 uur; gratis.
vr 24 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
de graanrepubliek, kattendiep 11;
matias luoto trio; aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
santiago belgrano & the gallegos; san-
tiago belgrano (piano), daniel juárez 
(tenorsax), daniel pozo (bas) en unai 
olabarri varela (drums); aanv 21.30 u.
de spieghel, peperstraat 11;
boom xl; benson itoe (bas), diederik 
idema (synthesizers) en claude ciza 
(drums); 22.00-24.00 uur; € 3,-.
za 25 mrt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
le gris ensemble; george dumitriu (vi-
ool/elektronica), kristijan krajncan (cel-
lo), leonardo grimaudo (gitaar/elektro-
nica) en aleksander skoric (drums); 
aanv 23.00 uur; € 5,-.
zo 26 mrt 
dot, vrydemalaan 2;
lazy sunday afternoon jazz; aanv 

15.00 uur.
ma 27 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door don bra-
den (sax); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 28 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
stageband, bigband olv steven sluiter; 
aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 29 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
wadapartja sessions; open podium 
voor singer-songwriters, muzikanten 
en vocalisten; aanv 19.00 uur; gratis.
do 30 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv harry van 
lier; basisband: workshopcombo so 
what; 20.30-22.30 uur; gratis.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
jazzcafé alto afscheidsparty met oa 
hugo beukema (sax), hans bosch 
(sax), mirjam de bora (zang) thomas 
hilbrandie (gitaar), elmer bergstra 
(drums) en bert van erk (contrabas); 
aanv 21.00 uur; € 5,-; ism stichting 
jazz in groningen.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
san kim trio; kim (gitaar), ju min park 
(contrabas), laurent rabino (altsax) en 
peter agapov (drums); 21.00-24.00 u; 
gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
theme nights vol. 1: the music of way-
ne shorter; met daniel juarez (tenor-
sax), antisia machneva (piano), an-
drea caruso (contrabas) en owen hart 
(drums); aanv 21.00 uur.
vr 31 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jan kuiper 60; jubileumcon-
cert met oa de jarige jan kuiper (gi-
taar), sandip bhattacharya, iris kroes, 
stochelo rosenberg, paulus schäfer, 
digmon roovers, junior martir, dra diar-
ra, gert sennema, mousse pathe 
m'baye en pape seck; jazz/wereldmu-
ziek; aanv 20.30 uur; € 18,-.
de graanrepubliek, kattendiep 11;
bami organ quartet; aanv 21.00 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
jan schoemaker (altsax/fluit), vincent 
grit (toetsen), bert van erk (contrabas) 
& elmer bergstra (drums); 22.00-24.00 
uur; € 3,-.
za 1 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
live jazz; aanv 23.00 uur; € 5,-.
zo 2 apr 
dot, vrydemalaan 2;
linda's jazz; aanv 15.00 uur.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: live jazz; aanv 
16.30 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 uur; 
gratis.
ma 3 apr 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door freddie 
bryant (gitaar); 14.30-16.00 u; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 4 apr 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
sensor; mark weschenfelder (altsax), 
noah punkt (contrabas) en florian lauer 
(drums); aanv 21.30 uur.
café de smederij, tuinstraat 2;

vibes; rené van astenrode (vibrafoon), 
diederik idema (piano), andrea caruso 
(bas) en eddy lammerding (drums); 
aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 5 apr 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
martijn van iterson (gitaar), bert van 
erk (contrabas) & sebastian demydc-
zuk (drums); aanv 20.30 uur; € 5,- (stu-
denten € 3,-); ism stichting jazz in gro-
ningen.
do 6 apr 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
café: 'new york comes to groningen' 
met 'the message of jazz'; met oa joris 
teepe (bas); aanv 20.30 uur; € 14,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
live jazz; 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
jochem le cointre; aanv 21.30 uur.
vr 7 apr 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
de graanrepubliek, kattendiep 11;
hiske oosterwijk duo; aanv 21.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; sessie olv jeroen van 
olphen; aanv 22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
oliver juchems (gitaar) + boom xl; 
22.00-24.00 uur; € 3,-.

verwacht
za 8 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
live jazz; aanv 23.00 uur; € 5,-.
zo 9 apr 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
joris posthumus tokyo's bad boys; joris 
posthumus (alt-/sopraansax), yuischiro 
tokuda (altsax), yuki nakae (tenorsax), 
shunichi yanagi (piano), satoshi toku-
da (bas) en gaku hasegawa (drums); 
aanv 15.30 uur; € 15,- (studenten 
€ 10,-); ism stichting jazz in groningen.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: live jazz; aanv 
16.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
ben van gelder quartet project met phi-
lip dizack (trompet); aanv 20.30 uur.
ma 10 apr 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 11 apr 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
gijs idema trio; gijs idema (gitaar), cas 
jiskoot (bas) en tim hennekes (drums); 
cd-presentatie; aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 12 apr 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.

jeugd
zo 19 mrt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: familieconcert door leer-
lingen van muziekschool vrijdag; 
14.00-15.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'het zandkasteel - koning koos is jarig!'; 
feestelijke familievoorstelling; vanaf 3 
jaar; aanv 14.00 uur; € 16,50 (grote 
mensen € 19,50) incl. garderobe; na 
afloop mogen de kinderen samen met 
koning koos, prinses sassa en toto op 
de foto.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater artemis brengt 'oorlog' van jet-
se batelaan; komedie over de ernst en 
de hilariteit van oorlog; vanaf 6 jaar; 
aanv 14.30 uur; € 14,-; per bezoeker 
wordt € 1,- door theater artemis en de 
stadsschouwburg gedoneerd aan war-
child.
zo 26 mrt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met filosofiejuf fabien 
van der ham; vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 
uur; gratis incl. limonade/koffie/thee.
za 1 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
middenhal: k3 met hun nieuwe k3 
show; aanv 14.00 en 17.00 uur; 
droomstoelen € 40,50 / 1ste rang 
€ 32,50 / 2de rang € 26,50 / 3de rang 
€ 17,50; zie ook 2 apr.
zo 2 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
middenhal: k3 met hun nieuwe k3 
show; aanv 11.00 en 14.00 uur; droom-
stoelen € 40,50 / 1ste rang € 32,50 / 
2de rang € 26,50 / 3de rang € 17,50.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
wie walvis speelt 'kraak'; muzikale 
voorstelling over een oude man en zijn 
krakende botten; vanaf 4 jaar; 15.00-
16.00 uur; € 5,- (volwassenen € 10,-).
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pop
vr 17 mrt 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
levi parham, blues/country; aanv 17.00 
uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the spooks, the mudd en seafire; drie 
groningse rockbands, elk met een ei-
gen smoel; aanv 20.00 uur; toegang: 
vrije gift.
simplon, boterdiep 69;
the grand east, rock/soul/blues; voor-
programma: mitch rivers; aanv 21.00 
uur; € 10,- / voorverkoop € 9,-.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: stippenlift (depriwave) en 
marcel imthorn (dance); aanv 21.00 u; 
€ 4,-.
café de walrus, pelsterstraat 25;
metal-avond met hackberry, axis mun-
di en the blackest grey; aanv 21.30 u; 
€ 3,-.
za 18 mrt 
café het palet, friesestraatweg 41;
live muziek; 17.00-20.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
hertog sessie olv harold stap; 17.00-
22.00 uur; gratis.
café de souffleur, kruitlaan 3;
harry van lier + zangeres, jazzy pop; 
aanv 20.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
electric fiësta (mother's finest special), 
maaris en dj's fonkymonky en eepee; 
blues/pop/funk; aanv 20.00 uur; € 10,- 
/ voorverkoop € 7,50; met afterparty.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
k's choice, 'the backpack sessions' 
met oude en nieuwe nummers; akoes-
tisch; aanv 20.15 uur; € 27,50.
simplon, boterdiep 69;
jonna fraser, hiphop; voorprogramma: 
boyz in the woods; aanv 20.45 uur; uit-
verkocht; met afterparty (23.30 uur, 
€ 3,-).
café kult, steentilstraat 36/1;
14 jaar café kult met oa dani dorchin 
(one man band); aanv 21.00 uur.
viadukt, h l wicherstraat 2;
'going out with a bang' met rat patrol, 
bert hadders & de nozems, moan, 
uhgah? wugah!, cochon bleu, mala-
mondo, tranquis, dorst, whipster, de 
fuckups en dj jan kooi; afscheid van 
het viadukt op deze locatie; aanv 21.00 
uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
shht, beats uit gent; met voorprogram-
ma; aanv 22.00 uur; € 3,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
acoustic touch, akoestische pop; aanv 
22.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
st patrick's days met oa flo & eric 
(akoestische reggae/soul/r&b/jazz) en 
irish stew; aanv 23.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: steve french, grunge/pop; 
aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 19 mrt 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
dubbelconcert: candy's river house 
(hardrock uit amerika) en jas josland 
(singer-songwriter uit nieuw-zeeland); 
16.00-20.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
boogiemaster company, boogie & 
blues; aanv 16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the black heart procession, duistere in-
dierock uit san diego; voorprogramma: 
sam coomes; aanv 20.30 uur; € 14,-.
wo 22 mrt 
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: herder, sludge/stoner metal; 
voorprogramma: altered states; aanv 
21.00 uur; € 5,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 23 mrt 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
detroit 442, punkrock uit amerika; 
voorprogramma: the farts (drenthe); 
aanv 20.00 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
the homesick, noisy pop; plaatpresen-
tatie mmv willie darktrousers & the 
splinters; aanv 21.00 uur; € 2,50.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met alcuna 
wilds (ambient triphop) en flcts (elek-
tronisch); aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 24 mrt 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
feestelijke opening van café de boer 
met oa ukeleleband mannen met klein-
tjes (17.00 uur); aanv 16.00 u; gratis.
hampshire hotel, radesingel 50;

hotelkamerconcert door scott & young 
(folk/pop met scandinavische invloe-
den); 19.45-21.30 uur; € 10,- incl. 
drankje; reserveren via www.hotelka-
merconcert.nl.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
damien jurado, singer-songwriter uit 
amerika; voorprogramma: brigid mae 
power; aanv 20.00 uur; € 20,-; kaart-
verkoop via de oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
lucas hamming, pop/rock; aanv 20.30 
uur; € 13,50 / voorverkoop € 12,50.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
new orléans jamz session; semi-
akoestische jamsessie olv reggie van 
der steen; 21.00-01.00 uur.
café crowbar, pluimerstraat 35;
scumbag millionaire (punk/speedrock 
uit zweden) en six million dollar men 
(amsterdam); aanv 21.00 uur; € 7,-.
vera, oosterstraat 44;
vikings in tibet, sfeervolle indiepop; ep-
presentatie mmv kinoo en karawane; 
aanv 21.00 uur; € 2,50.
za 25 mrt 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
ralph de jongh, blues; albumpresenta-
tie; aanv 17.00 uur; gratis.
café het palet, friesestraatweg 41;
jamsessie olv harold stap; 17.00-20.00 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
hertog sessie olv lou leeuw; 17.00-
22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: dave matthews & tim rey-
nolds; akoestisch; aanv 19.30 uur; 
€ 49,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: blaudzun, indiepop/rock; 
voorprogramma: jo marches; aanv 
20.15 uur; € 22,50.
buurthuis d'oliemolen, oliemulders-
weg 41;
'back to the '60's' met johnny dynamite, 
the mystery men, oldies band, the de-
stroyers en kamphuis & van dijk; aanv 
20.30 uur; € 10,-; voorverkoop via tel. 
050-3126565.
simplon, boterdiep 69;
shary-an, soul; voorprogramma: luna 
mae; aanv 20.30 uur; € 8,50 / voorver-
koop € 7,50.
vera, oosterstraat 44;
sophia, donkere '90's pop; aanv 21.30 
uur; € 14,-.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
klein verdriet; nederlandstalige liedjes 
met oa marc korfage; aanv 22.00 uur; 
gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
marble heart, indiepop/rock; aanv 
22.00 uur; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
duo night met blackboxred, the shady 
greys en dewald; grunge/garagerock/
dirty blues; aanv 22.30 uur.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: figgie, nederlandstalige 
electropop; aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 26 mrt 
buckshot café, zuiderdiep 58;
macbetty, funk/soul; aanv 16.30 uur; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
joost de lange rock/blues experience, 
bluesrockshow uit belgië; aanv 16.30 
uur; toegang: vrije gift.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: het blauwe uur, ei-
gen werk en muziek uit (oost-)europa; 
met tim meeuws (zang/tekst), conny 
essbach (accordeon/klarinet/zang) en 
ron glasbeek (snaren/zang); aanv 
16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
acoustic touch, akoestische pop; 
17.00-20.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
the chaplains, rock; aanv 17.00 uur; 
gratis.
trefpunt, beijumerweg 17;
maf jam session; backline aanwezig; 
20.00-24.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: 7 layers sessions; dotan 
presenteert zijn favoriete singer-song-
writers; aanv 20.00 uur; € 15,-.
ma 27 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: over the rhine, folk/roots/
country/blues; aanv 20.30 uur; € 12,-.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poë-
zie en meer; aanv 22.00 uur; gratis.
wo 29 mrt 
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
wadapartja sessions; open podium 
voor singer-songwriters, muzikanten 
en vocalisten; aanv 19.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: my baby, southern blues-
rock; met voorprogramma; aanv 20.00 
uur; € 16,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
spinvis, 'trein/vuur/dageraad'; nieuwe 
en bekende liedjes; aanv 20.15 uur; 
€ 20,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 30 mrt 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
henhouse prowlers (amerika), bek vol 
zand, mc scallywag en flowerbox; folk/
bluegrass; aanv 20.00 uur; € 7,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
typhoon, 'moro lobi' (surinaams voor 
'meer liefde'); verhalen en muziek; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.

vera, oosterstraat 44;
'kei on stage'; band- en dj-contest voor 
zowel studenten als stadjers; aanv 
20.30 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met the sign of 
leo en sheepskin wolves; rock/indie; 
aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
mxrcxl, alternatieve metal uit rotter-
dam; voorprogramma: the movement; 
aanv 22.00 uur.
vr 31 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: racoon, melodieuze pop/
rock; met voorprogramma; aanv 20.00 
uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
joy wellboy, elektronisch duo uit brus-
sel; met voorprogramma; aanv 20.30 
uur; € 10,- / voorverkoop € 9,-.
vera, oosterstraat 44;
uhgah? wugah!, '90's crossover; plaat-
presentatie mmv terminal heads en 
bep; aanv 21.00 uur; € 2,50.
café de walrus, pelsterstraat 25;
'another rock & roll nite' met flcts (elec-
tropop, 22.00 uur), abceasefire (indie/
electro/pop, 23.00 uur) en feral tides 
(psychedelische blues, 24.00 uur); 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
achterzaaltje: het blauwe uur, eigen 
werk en muziek uit (oost-)europa; met 
tim meeuws (zang/tekst), conny ess-
bach (accordeon/klarinet/zang) en ron 
glasbeek (snaren/zang); luisterconcert 
(elke laatste vr vd mnd); aanv 22.00 
uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
sessie; aanv 22.00 uur; gratis.
za 1 apr 
simplon, boterdiep 69;
'grunn't' met soulburn (doom/black me-
tal), dead head (trash metal), ophis 
(doom/death metal), kjeld (black metal 
uit friesland), gestalte (black metal), 
asagraum (satanic black metal), weak 
aside (emder death metal), lvthn (black 
metal) en inquisitor (trash/death me-
tal); 16.00-23.00 uur; € 20,- / voorver-
koop € 17,50.
café het palet, friesestraatweg 41;
hangover paradise, progressive rock; 
17.00-20.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
hertog sessie olv lou leeuw; 17.00-
22.00 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
spring party met the richards (feestelij-
ke covers), ageless ('70's) en dj's bru-
no en ricardo ('70's-'10's disco); 20.30-
01.30 uur; € 10,-; kaartverkoop via 
www.springparty.feestendoejezo.nl.
de spieghel, peperstraat 11;
whitney rose, country/pop uit canada; 
aanv 21.00 uur; € 10,-; kaartverkoop 
via de oosterpoort.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium met lou leeuw en de 
kroegvanklaashuisband; aanv 22.30 u; 
gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
sel 'n' frenz; akoestische soul/funk/r&b/
pop met oa selwyn matrutty (zang); 
23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: live muziek; aanv 23.30 uur; 
€ 1,-.
simplon, boterdiep 69;
'nachtschade' met heliophile, polter, 
nocx en dj's scrape en doodtij; gothic/
electro/industrial/ebm; aanv 24.00 uur; 
€ 10,- / voorverkoop € 8,-.
zo 2 apr 
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 uur; 
gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
freeborn brothers, gypsy/hobo/punk uit 
polen; 17.00-20.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
live muziek; aanv 17.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; songwriters spelen elk 
een nieuw en een eerder geschreven 
nummer; met oa c t heida, annemarie-
ke coenders, lex koopman, george 
welling, josé cutileiro, remko nieuw-
man, eke koopman, robin ijzerman en 
bas schröder (swinder); gasten van de 
maand: lou leeuw en rutger peere-
boom; aanv 22.00 uur; gratis.
ma 3 apr 
vera, oosterstraat 44;
moon duo, psychedelische rock uit 
amerika; voorprogramma: dodde; aanv 
20.30 uur; € 12,-.
café de boer, hoogstraatje 7-9;

marc's luistermaandag; muziek, poë-
zie en meer; aanv 22.00 uur; gratis.
wo 5 apr 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 6 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'soulful sounds presents' met diverse 
bands; 19.00-22.00 uur.
usva, munnekeholm 10;
battle of the bands met oa the mudd en 
auricle; wedstrijd voor studenten-
bands; 20.00-23.00 uur; € 6,- (studen-
ten € 4,-).
de bovenkamer van groningen (wa-
tertoren), noorderbinnensingel 14;
dubbelconcert: i am oak (solo) en pi-
tou; singer-songwriters; aanv 20.30 u; 
€ 12,50; kaartverkoop via de ooster-
poort.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met the des-
monds (rock/pop, ep-release) en 
sweetgodanimals (dreampop); aanv 
21.30 uur; € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
bargou 08 (tunesië), mix van traditio-
nele afrikaanse en elektronische mu-
ziek; aanv 21.30 uur; € 12,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
boo boo davis, blues uit amerika; voor-
programma: the rockin' 4, bluesrock uit 
friesland; aanv 22.00 uur.
vr 7 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: frank boeijen & band; aanv 
20.30 uur; € 21,-.
vera, oosterstraat 44;
kraak & smaak, dance/pop/soul; voor-
programma: l'enfant; aanv 20.30 uur; 
€ 16,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
new orléans jamz session; semi-
akoestische jamsessie olv dominggus 
pfaff; 21.00-24.00 uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
freeborn brothers, gypsy/hobo/punk uit 
polen; met voorprogramma; aanv 
21.00 uur; € 5,-.
café de walrus, pelsterstraat 25;
'faktum 51' met captain casanova (al-
ternatieve rock uit denemarken, 22.00 
uur) en magnetic spacemen (punk/ga-
ragerock, 23.00 uur); € 5,-; zie ook 8 
apr (de spieghel).
café de boer, hoogstraatje 7-9;
sessie; aanv 22.00 uur; gratis.
verwacht
za 8 apr 
café het palet, friesestraatweg 41;
the stingers, rock 'n' blues 'n' jump uit 
groningen; 17.00-20.00 uur; gratis.
café singelier, coendersweg 44;
de groninger songwriter circle presen-
teert martijn van der zande, george 
welling en isis&thewolf; aanv 21.00 u; 
gratis.
café crowbar, pluimerstraat 35;
healer of bastards, melodieuze hard-
core punk uit birmingham; aanv 21.00 
uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
elvis depressedly, lo-fi indierock uit 
amerika; voorprogramma: tv girl; aanv 
21.00 uur; € 9,-.
simplon, boterdiep 69;
anna rune, singer-songwriter uit bel-
gië; aanv 21.30 uur; € 11,- / voorver-
koop € 10,-.
de spieghel, peperstraat 11;
'faktum 51' met the mudd (alternatieve 
pop, 22.00 uur) en the anti-d's (indie/
postpunk, afscheidsconcert, 23.00 u).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
vrij drinken, rhythm & blues/soul; aanv 
22.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
tim staal & friends; akoestisch; 23.00-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: lvl up, indierock uit new 
york; aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 9 apr 
buckshot café, zuiderdiep 58;
soul vibrations, soulgrooves; aanv 
16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
ralph de jong, blues/roots; aanv 17.00 
uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
mojo overdrive, rockcovers; aanv 
17.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
club cross-linx: strijkkwartet zapp4 
speelt muziek van nirvana; avant-gar-
depop/modern klassiek; aanv 20.30 u; 
€ 14,-.

ma 10 apr 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poë-
zie en meer; aanv 22.00 uur; gratis.
wo 12 apr 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
them old crap, country/hobo/blues/folk 
uit brazillië; aanv 21.30 uur; gratis.

amusement
vr 17 mrt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
oosterpoort, trompsingel 27;
henry van loon brengt 'sleutelmoment'; 
cabaret; aanv 20.15 uur; uitverkocht.
za 18 mrt 
groninger archieven, cascadeplein 
4;
dag van de grunneger toal; met oa 
opening door theo de groot, muziek, 
vlogwedstrijd, poëzie, theater, proza, 
taalcafé, muziek, quiz, lezingen en 
taalmarkt; 11.00-16.00 uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
martiniplaza, l springerlaan 2;
ruth jacott & band; theatershow met 
muziek en verhalen; aanv 20.00 uur; 
1ste rang € 35,- / 2de rang € 30,- incl. 
garderobe en pauzedrankje; vooraf en 
na afloop: ladies night met modeshow 
(19.00 en 22.00 uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: paul de munnik brengt 
'nieuw'; liedjes en verhalen; aanv 
20.15 uur; € 20,-.
zo 19 mrt 
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
open dag edanz (centrum voor ont-
moeting & ontwikkeling): be present 
lentemarkt met oa dans, presentaties, 
informatie, activiteiten voor kinderen 
en eten; 11.00-21.30 uur; gratis.
ma 20 mrt 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 21 mrt 
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy 
(beginners); aanv 20.30 en 22.00 uur; 
€ 6,- (studenten € 5,-).
wo 22 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
roué verveer met 'op 't laatste mo-
ment'; cabaret/stand-up comedy; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 22,50 / 2de rang 
€ 20,50 / 3de rang € 18,- / 4de rang 
€ 11,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: martijn koning brengt 'ko-
ning van de lach'; cabaret/stand-up co-
medy; aanv 20.15 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
comedy night met wouter monden. 
kasper van der laan, roel c verburg en 
pepijn schoneveld; stand-up comedy; 
aanv 20.30 uur; € 11,- / voorverkoop 
€ 9,- / studenten € 7,50.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus musicalkoor; aanv 
20.30 uur; € 6,- (studenten € 5,-).
do 23 mrt 
de silo, achterweg 47;
stranger things have happened; en-

gelstalige improvisatie en stand-up co-
medy; 20.00-24.00 uur; € 6,-; voorver-
koop via www.strangerthings.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: nathalie baartman brengt 
'voest'; cabaret; aanv 20.15 u; € 15,-.
usva, munnekeholm 10;
dorine wiersma met 'd&a'; cabaret; 
aanv 20.30 uur; uitverkocht; ook op 24 
mrt.
vr 24 mrt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
o'g3ne & band, 'three times a lady'; 
aanv 20.00 uur; € 27,50 incl. gardero-
be en pauzedrankje.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: frank evenblij en erik 
dijkstra met 'bureau sport'; humoristi-
sche show naar het gelijknamige tele-
visieprogramma; aanv 20.15 uur; uit-
verkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: compagnie xy brengt 'il 
n'est pas encore minuit'; acrobatiek/
luchtchoreografie; 20.15-21.30 u; 1ste 
rang € 34,- (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 17,-) / 2de rang € 31,50 (€ 17,-).
usva, munnekeholm 10;
dorine wiersma met 'd&a'; cabaret; 
aanv 20.30 uur; uitverkocht.
za 25 mrt 
café cheers, turfsingel 94;
zanger ben valkenburg ('ik ben weer 
vrijgezel'); aanv 20.00 uur.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
george arakel en andere allochtonen 
brengen de 'voorbeeld allochtoon the-
atershow'; humoristische en ontroe-
rende voorstelling over vooroordelen, 
discriminatie, het najagen van ambities 
en vooral doorzettingsvermogen; 
20.00-22.00 uur; € 10,-.
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
vrouwenkoor mrs johnson olv mirna 
westra brengt 'passie'; gevarieerd con-
cert met romantische, modern klassie-
ke en lichte muziek, chansons en 
volksliederen; mmv hanne van den 
broek (piano) en eeuwe zijlstra (orgel); 
aanv 20.15 uur; € 12,50; kaartverkoop 
via www.mrsjohnson.nl; zie ook 26 
mrt.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy 
(gevorderden); aanv 20.30 en 22.00 u; 
€ 6,- (studenten € 5,-).
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
klein verdriet; nederlandstalige liedjes 
met oa marc korfage; aanv 22.00 uur; 
gratis.
zo 26 mrt 
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
vrouwenkoor mrs johnson olv mirna 
westra brengt 'passie'; gevarieerd con-
cert met romantische, modern klassie-
ke en lichte muziek, chansons en 
volksliederen; mmv hanne van den 
broek (piano) en eeuwe zijlstra (orgel); 
aanv 16.00 uur; € 12,50; kaartverkoop 
via www.mrsjohnson.nl.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
'stand van stad'; maandelijkse talk-
show olv bram douwes; 16.30-17.15 u; 
toegangskaarten gratis af te halen; 's 
avonds op oog tv.
ma 27 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
ronald goedemondt brengt 'geen spra-
ke van' (reprise); cabaret/stand-up co-
medy; 20.15-21.45 uur; uitverkocht.
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 28 mrt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
benefietconcert voor geuko met oa 
rooie rinus & pe daalemmer, toosstxl, 
wat aans, van de straat en popkoor 
leek; aanv 18.00 uur; € 25,-; afterparty 
met dj pappa (23.45-00.45 uur).
wo 29 mrt 
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
grootkoor groningen olv etty van der 
mei en nan van groeningen brengt een 
voorjaarsconcert met bekende en on-
bekende koorwerken en musicalliede-
ren; mmv jong talent lieneke van eijke-
lenburg (zang), erica vogel (fluit), ma-
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brengt 'jewels'; klassiek ballet van ge-
orge balanchine op romantische mu-
ziek van fauré; live vanuit het royal 
opera house te londen; 20.15-23.30 u; 
€ 24,50.
wo 12 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie van de bibliotheek; 12.30-
13.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
opera2day brengt 'dr miracle's last illu-
sion'; spectaculaire opera- en dans-
scènes vol humor en horror over een 
ongrijpbare illusionist; muziek van oa 
bellini, offenbach, verdi, wagner en 
stravinsky; mmv het new european en-
semble en de dutch don't dance divisi-
on; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 29,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 14,50) / 
2de rang € 24,50 (€ 14,50) / 3de rang 
€ 17,50 (€ 14,50) / 4de rang € 8,50.
grand theatre, grote markt 35;
ann van den broek en ward/ward bren-
gen 'accusations'; dans/theater/mu-
ziek/video; aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/
collegekaart € 10,-).

wereldmuziek
za 18 mrt 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 19 mrt 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 21 mrt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
vr 24 mrt 
hampshire hotel, radesingel 50;
hotelkamerconcert door scott & young 
(folk/pop met scandinavische invloe-
den); 19.45-21.30 uur; € 10,- incl. 
drankje; reserveren via www.hotelka-
merconcert.nl.
za 25 mrt 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
'balfolk'; dansen op live folkmuziek van 
oa wim groen (piano), kapriol en sida-
ro; aansluitend sessie; aanv 19.30 uur; 
€ 12,- / voorverkoop € 10,- via balfolk-
groningen@gmail.com.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrobeat allstars; aanv 22.30 u; gratis.
zo 26 mrt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
grupo rosario speelt 'flamenco ex-
press'; gevarieerde flamencoshow met 
dans, zang, live muziek en een specia-
le gast; aanv 15.00 uur; € 15,- (kinde-
ren tot 12 jaar € 7,50); reserveren via 
info@flamencogroningen.nl.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
noord nederlands orkest blend speelt 
klassiek, zigeunermuziek, jazz, pop, 
salonmuziek en tango's; aanv 15.30 u; 
€ 15,-; reserveren via muziek@brou-
werijmartinus.nl of tel. 050-3116310.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: het blauwe uur, ei-
gen werk en muziek uit (oost-)europa; 
met tim meeuws (zang/tekst), conny 
essbach (accordeon/klarinet/zang) en 
ron glasbeek (snaren/zang); aanv 
16.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;

afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
ma 27 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: over the rhine, folk/roots/
country/blues; aanv 20.30 uur; € 12,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schotse folk; aanv 
22.00 uur; gratis.
di 28 mrt 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 30 mrt 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
henhouse prowlers (amerika), bek vol 
zand, mc scallywag en flowerbox; folk/
bluegrass; aanv 20.00 uur; € 7,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest olv marcelo costas, walther castro 
(bandoneón) en juan pablo dobal (pi-
ano) spelen muziek van piazzolla 
(1921-1992); tango/klassiek; aanv 
20.15 uur; € 27,50 (jongeren tot 30 
jaar € 12,50).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het khayelitsha united 
mambazo choir brengt 'south african 
roadtrip'; swingende show met zuid-
afrikaanse muziek en hiphop; aanv 
20.30 uur; € 24,-.
vr 31 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jan kuiper 60; jubileumcon-
cert met oa de jarige jan kuiper (gi-
taar), sandip bhattacharya, iris kroes, 
stochelo rosenberg, paulus schäfer, 
digmon roovers, junior martir, dra diar-
ra, gert sennema, mousse pathe 
m'baye en pape seck; jazz/wereldmu-
ziek; aanv 20.30 uur; € 18,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
achterzaaltje: het blauwe uur, eigen 
werk en muziek uit (oost-)europa; met 
tim meeuws (zang/tekst), conny ess-
bach (accordeon/klarinet/zang) en ron 
glasbeek (snaren/zang); luisterconcert 
(elke laatste vr vd mnd); aanv 22.00 u; 
gratis.
za 1 apr 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 2 apr 
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
boekenweek: joods festival gein cul-
tuur groningen met oa muziek door 
gertjan adema (gitaar), annette kruis-
brink, het anido gitaarduo, het mja 
mera trio en jochanan van driel (orgel), 
schrijvers, workshops en lezingen; 
12.45-20.00 uur; € 10,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
freeborn brothers, gypsy/hobo/folk uit 
polen; 17.00-20.00 uur; gratis.
di 4 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 6 apr 
simplon, boterdiep 69;
tribute 2 bob marley met rootsiders; 
reggae; aanv 21.00 uur; € 16,- / voor-
verkoop € 15,-.
vera, oosterstraat 44;
bargou 08 (tunesië), mix van traditio-
nele afrikaanse en elektronische mu-
ziek; aanv 21.30 uur; € 12,-.

verwacht
za 8 apr 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 9 apr 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
ma 10 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schotse folk; aanv 
22.00 uur; gratis.

rije jousma (hobo), daan rekker (trom-
pet) en mark brandwijk (piano); aanv 
20.00 uur; kaarten verkrijgbaar bij bru-
na overwinningsplein en via zing@
grootkoor.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
spinvis met 'trein/vuur/dageraad'; nieu-
we en bekende liedjes; aanv 20.15 u; 
€ 20,-.
usva, munnekeholm 10;
martijn hillenius brengt 'de man in bo-
nus'; cabaret; aanv 20.30 uur; € 12,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 9,-); kaart-
verkoop via de oosterpoort.
do 30 mrt 
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26;
stadjersnight rond de tentoonstelling 
'land van belofte'; met sprekers en live 
muziek van duo de suikerspinnen; 
19.30-21.30 uur; gratis; de eerste 100 
bezoekers krijgen een 'schiere kado-
puut'.
martiniplaza, l springerlaan 2;
berthold gunster en dion vincken bren-
gen 'de omdenkshow'; cabaret/lezing 
over opvoeden; aanv 20.00 uur; € 28,- 
incl. garderobe en pauzedrankje.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
typhoon met 'moro lobi' (surinaams 
voor 'meer liefde'); verhalen en mu-
ziek; aanv 20.15 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het khayelitsha united 
mambazo choir brengt 'south african 
roadtrip'; swingende show met zuid-
afrikaanse muziek en hiphop; aanv 
20.30 uur; € 24,-.
vr 31 mrt 
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot ballad; 20.00-22.00 uur; 
gratis.
za 1 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het groninger studentenkoor olv mirna 
westra brengt 'circle of life!'; gevarieerd 
programma met muziek van oa the 
beatles, glee, toon hermans en fauré; 
aanv 20.00 uur; € 10,- (studenten 
€ 7,50); reserveren via bestuurgsk@
hotmail.com.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'queen'; show met alle hits van queen 
en freddy mercury; aanv 20.00 uur; 
€ 29,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: trygve wakenshaw brengt 
'kraken'; fysieke komedie en absurdis-
tische slapstick; aanv 20.15 u; € 17,50 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 8,75).
kleintje maas, grote markt 21a;
danny froger en judith peters; neder-
landstalig; aanv 22.00 uur; gratis.
zo 2 apr 
schilderswijk;
'gluren bij de buren'; wijkproject met di-
verse live muziek, (kinder)activiteiten 
en exposities; 13.00-17.00 uur; platte-
grond en programma op www.schil-
derswijkgroningen.nl.
vrijdag, sint jansstraat 7;
het gemengd dameskoor zingt meer-
stemmig klassiek, hedendaagse musi-
cal- en filmmuziek, easy listening en 
wereldmuziek; met gastoptreden van 
vrouwenensemble fier!; aanv 15.00 u; 
€ 12,- (voorverkoop € 10,-) / kinderen 
tot 12 jaar € 7,50.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
talkshow 'new orléans live' met oa gita-
rist en docent winfred buma; 17.00-
20.00 uur; gratis.
kleintje maas, grote markt 21a;
zanger leo nardell; nederlandstalig; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ma 3 apr 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
vr 7 apr 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
groningse nacht van de filosofie met 
oa meer dan 30 denkers uit binnen- en 
buitenland (oa bas haring, denker des 
vaderlands marli huijer, trudy dehue, 
joke hermsen, ignaas devisch, lodi 
nauta, thijs lijster en martin van hees) 
en muzikale toelichting door hans van-
denburg (gruppo sportivo); 20.00-
01.00 uur; € 17,50 (stadjerspas/sg-
pas/studenten/jongeren € 12,50).
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: frank boeijen & band; aanv 
20.30 uur; € 21,-.
kleintje maas, grote markt 21a;
zanger rik nijman; nederlandstalig; 
aanv 22.00 uur; gratis.
verwacht
za 8 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
'onbegrensd'; gezamenlijk concert van 
homokoor zangzaad (groningen) en 
holebikoor  pink noise (antwerpen); 
aanv 20.00 uur; € 12,50; kaartverkoop 
via  www.zangzaad.info.
oosterpoort, trompsingel 27;

kleine zaal: de wëreldbänd met 'släp-
stick'; show met muzikale virtuositeit 
en slapstick; aanv 20.30 uur; uitver-
kocht.
kleintje maas, grote markt 21a;
zanger dario; nederlandstalig; aanv 
22.00 uur; gratis.
zo 9 apr 
helperkerk, coendersweg 58;
gemengd koor kooriander en het bore-
alis trombone quartet brengen 'noor-
derlicht is mooi'; muziek van oa dow-
land, schubert, bortniansky, rachma-
ninov en bacharach; aanv 15.00 uur; 
€ 12,-.
kleintje maas, grote markt 21a;
amsterdamse middag met zanger mar-
tin vincken; aanv 16.00 uur; gratis.
ma 10 apr 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
wo 12 apr 
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
comedy night met diverse stand-up co-
medians; aanv 20.30 uur; € 12,50 / di-
ner + comedy night € 25,- (diner 19.00 
of 19.30 uur); reserveren via www.
wadapartja.nl/comedy.

diversen
dans / literair / multimedia

vr 17 mrt 
grand theatre, grote markt 35;
pieter ampe brengt 'so you can feel'; 
coming-of-age-solodanstheater van 
een man en zijn lichaam; aanv 20.30 
uur; € 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
za 18 mrt 
groninger archieven, cascadeplein 
4;
dag van de grunneger toal; met oa 
opening door theo de groot, muziek, 
vlogwedstrijd, poëzie, theater, proza, 
taalcafé, muziek, quiz, lezingen en 
taalmarkt; 11.00-16.00 uur; gratis.
theaterschip de verwondering, zui-
derhaven;
indiebookday gala met oa lupko ellen, 
tjitse hofman, sacha landkroon, mar-
leen nagtegaal, ronald ohlsen en wil-
lem jan van wijk; 20.00-23.00 uur; gra-
tis; aanmelden noodzakelijk via info@
uitgeverijpassage.nl.
zo 19 mrt 
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
open dag edanz (centrum voor ont-
moeting & ontwikkeling): be present 
lentemarkt met oa dans, presentaties, 
informatie, activiteiten voor kinderen 
en eten; 11.00-21.30 uur; gratis.
ma 20 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jens van daele en ginette laurin bren-
gen 'tierra'; acrobatische, poëtische 
dans op live slagwerkmuziek; aanv 
20.15 uur; € 15,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 10,-).
di 21 mrt 
boekhandel riemer, nwe ebbinge-
straat 1;
corien oranje presenteert haar boek 
'afspraak in portugal' (ontroerend ver-
haal over geloof, liefde, afscheid en 
verlies); aanv 20.00 uur; opgeven via 
boekhandel@riemer.nl.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
gouverneurzaal: flanor-avond met 
schrijfster floortje zwigtman; 20.30-
22.30 uur.
wo 22 mrt 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie van de bibliotheek; 12.30-
13.00 uur; gratis.
vr 24 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het ballet national de marseille brengt 
'le corps du ballet national de marseil-
le' van emio greco en pieter c scholten; 
mix van klassiek ballet en moderne 
dans; aanv 20.15 u; 1ste rang € 32,50 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 16,25) / 
2de rang € 27,50 (€ 16,25) / 3de rang 
€ 19,50 (€ 16,25) / 4de rang uitver-

kocht; na afloop: bartalk met een ma-
ker of kenner (foyer, gratis).
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: compagnie xy brengt 'il 
n'est pas encore minuit'; acrobatiek/
luchtchoreografie; 20.15-21.30 u; 1ste 
rang € 34,- (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 17,-) / 2de rang € 31,50 (€ 17,-).
za 25 mrt 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
boekenweek: schrijver david pefko 
wordt geïnterviewd door johan hooge; 
14.30-15.30 uur.
zo 26 mrt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
grupo rosario speelt 'flamenco ex-
press'; gevarieerde flamencoshow met 
dans, zang, live muziek en een specia-
le gast; aanv 15.00 uur; € 15,- (kinde-
ren tot 12 jaar € 7,50); reserveren via 
info@flamencogroningen.nl.
café kult, steentilstraat 36/1;
boekenweek: 'de schreef'; open podi-
um voor poëzie, proza en alle andere 
vormen van woordkunst; aanv 15.00 u; 
gratis; deelnemers kunnen zich opge-
ven via jpoetijn@hotmail.com.
kerkje van leegkerk, leegeweg 38;
culturele zondag/boekenweek: auteur 
thomas rosenboom wordt geïnterviewd 
door remco ekkers; aanv 15.30 uur; 
€ 7,50; kaarten bij boekhandels godert 
walter (oude ebbingestraat 53) en van 
der velde (a-kerkhof 45-47) en via 
www.blgroningen.nl/agenda.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
boekenweek: literaire middag met oa 
acteur felix burleson; michiel van kem-
pen bespreekt zijn biografie over albert 
helman; 17.00-20.00 uur; gratis.
ma 27 mrt 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poë-
zie en meer; aanv 22.00 uur; gratis.
do 30 mrt 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
debatserie 'nieuw licht' met filosofe/
schrijfster daan roovers ('mensen ma-
ken - nieuw licht op opvoeden'); aanv 
20.00 uur; € 7,50; kaarten verkrijgbaar 
via www.blgroningen.nl/agenda.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
boekenweek: 'tussen preuts & porno'; 
thema-avond over de seksuele moraal 
anno 2017; met oa herman koch 
(schrijver boekenweekgeschenk 2017), 
kim holland & midas dekkers, linda 
duits (mediawetenschapper), britt 
hoeksema & jolien arendsen (onder-
zoekers), inger leemans (cultuurhisto-
rica) en erik van beek (seksuoloog); 
20.00-24.00 uur; € 15,- (stadjerspas/
studenten/jongeren € 10,-).
boekhandel riemer, nwe ebbinge-
straat 1;
boekenweek: uitgever coen sligting 
vertelt over het boek 'rijks, masters of 
the golden age' van marcl wanders; 
aanv 20.00 uur; gratis; met nazit.
vr 31 mrt 
café de keyzer, turftorenstraat 4;
bovenzaal: boekpresentatie 'talend 
naar betekenis - het oeuvre van connie 
palmen'; aanv 17.00 uur.
grand theatre, grote markt 35;
club guy & roni's weekend break festi-
val met oa moderne dans, theater, film, 
live muziek en multimedia; mmv oa de 
poetic disasters club, dunja jocic, ur-
ban house, was es ist en nntwee; aanv 
20.00 uur; € 17,50 (cjp/collegekaart 
€ 15,-); afterparty met dj neon wasabi; 
ook op 1 apr.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de okareka dance company (nieuw-
zeeland) brengt 'mana wahine'; heden-
daagse dansvoorstelling over de 
kracht en schoonheid van de vrouw in 
het algemeen en de maori-vrouw in 
het bijzonder; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang uitverkocht / 2de rang € 21,50 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang € 15,- (€ 12,50) / 4de rang 
uitverkocht.
theater de kapel, emmastr 15 f103;
'poëzie met'; gevarieerde avond met 
poëzie en muziek; presentatie: richard 
nobbe; aanv 20.30 uur; gratis.
za 1 apr 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
boekenweek: dichters gerard scharn, 
erika de stercke, lans stroeve, jolies 
heij, anneke wasscher, edith de gilde, 
kasper peters, miguel santos, jos van 
hest en kees godefrooij dragen voor uit 
het werk van charles baudelaire; 
14.30-15.30 uur.
grand theatre, grote markt 35;
club guy & roni's weekend break festi-
val met oa moderne dans, theater, film, 
live muziek en multimedia; mmv oa de 
poetic disasters club, dunja jocic, ur-

ban house, was es ist en nntwee; aanv 
20.00 uur; € 17,50 (cjp/collegekaart 
€ 15,-); afterparty met dj neon wasabi.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
louise potiki bryant en paerau corneal 
brengen 'kiri'; dansperformance rond 
de eerste vrouw in de mythologie van 
de maori; aanv 20.15 uur; € 15,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 10,-); za 25 mrt: 
masterclass kleien van maori-figuren 
door paerau corneal (serre, 14.00-
17.00 uur, € 20,- incl. koffie/thee).
zo 2 apr 
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
boekenweek: joods festival gein cul-
tuur groningen met oa muziek door 
gertjan adema (gitaar), annette kruis-
brink, het anido gitaarduo, het mja 
mera trio en jochanan van driel (orgel), 
schrijvers tuvia tenenbom en ben ger-
shon, workshops en lezingen; 12.45-
20.00 uur; € 10,-.
kerkje van leegkerk, leegeweg 38;
culturele zondag: schrijver/reiziger 
alexander reeuwijk vertelt over iran; 
aanv 15.30 uur; € 7,50; kaarten bij 
boekhandels godert walter (oude eb-
bingestraat 53) en van der velde (a-
kerkhof 45-47) en via www.blgronin-
gen.nl/agenda.
ma 3 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: 'een ontmoeting met nobel-
prijswinnaar ben feringa'; avondvul-
lend programma met ben feringa (no-
bellezing en interview door coen ver-
braak), presentatie van het boek 'nobel 
op de kaart' van martijn van calmthout 
en jelle reumer, swinder (live muziek) 
en esmé van den boom (huisdichter 
van de rijksuniversiteit groningen); 
aanv 20.00 uur; € 6,- (studenten € 3,-); 
kaartverkoop via www.sggroningen.nl.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poë-
zie en meer; aanv 22.00 uur; gratis.
wo 5 apr 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters pre-
senteren oud en nieuw werk; met an-
dré degen, joost oomen, renée luth, 
sylvia dragstra, hubert klaver, hanne 
stegeman, maaike rijnjes, esmé van 
den boom, fieke gosselaar, lilian ziel-
stra, rik andreae, richard nobbe, philip 
rozema, ileen rook, erik loeffen en 
gastdichter trudy dijkshoorn; 20.30-
22.30 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
jasper van luijk en korzo producties 
brengen 'the nonsense society'; dans-
theater rond leven en werk van com-
ponist franz schubert; mmv antonis 
pratsinakis (cello); aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
do 6 apr 
academiegebouw, broerstraat 5;
serie 'spraakmakende boeken': sander 
brouwer spreekt over 'het einde van de 
rode mens' van svetlana alexijevitsj; 
19.45-21.45 uur; gratis.

verwacht
za 8 apr 
grand theatre, grote markt 35;
moving futures festival; reizend festival 
met aanstormend choreografietalent 
uit de stal van de vijf nederlandse 
danshuizen (dansmakers amsterdam, 
dansateliers, dansbrabant, random 
collision en generale oost); met oa 
voorstellingen, aftertalks, beeldende 
kunst en film; 18.00-24.00 uur; € 15,- 
(cjp/collegekaart € 10,-); vooraf: work-
shop hedendaagse dans door guilher-
me miotto (15.00-16.00 uur, € 7,50 / 
met toegangskaart gratis, opgave via 
info@randomcollision.net); ook op 9 
apr.
zo 9 apr 
grand theatre, grote markt 35;
moving futures festival; reizend festival 
met aanstormend choreografietalent 
uit de stal van de vijf nederlandse 
danshuizen (dansmakers amsterdam, 
dansateliers, dansbrabant, random 
collision en generale oost); met oa 
voorstellingen, aftertalks, beeldende 
kunst en film; 18.00-24.00 uur; € 15,- 
(cjp/collegekaart € 10,-); vooraf: mas-
terclass door choreograaf amos ben-
tal en psychologe aafke van mourik 
broekman (14.00-17.00 uur, € 7,50 / 
met toegangskaart gratis, opgave via 
info@randomcollision.net).
ma 10 apr 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poë-
zie en meer; aanv 22.00 uur; gratis.
di 11 apr 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
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exposities
ann's art / vos interieur, laan corpus 
den hoorn 100; 
t/m 8 apr: bethany de forest, pinholefo-
tografie; 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. 050-31228.
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 15 apr: joachim schmid, 'bilder-
buch 2.0' (gevonden foto's); open vr za 
13.00-17.00 uur en op afspraak (tel. 
050-3132418 of 06-41282015).
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderij-
en; open op afspraak (tel. 06-
44146555) of als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 21 apr: 'lab 6', werk van genomi-
neerden voor het hendrik de vriessti-
pendium 2016 (rosa everts, lisa de 
goey, marthe van de grift, dennis mole-
ma, bert scholten en sander wiersma); 
t/m 22 apr: mirjam offringa, 'focus' (vi-
deo-installatie); open wo do vr 09.00-
17.00, za 13.00-17.00 uur.
galerie contra, kerklaan 9; 
t/m 2 apr: willem kolvoort (zeefdruk-
ken) en anouk wolse (schilderijen); 
open zo 14.00-19.00 uur.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen 
en tekeningen; open op afspraak (tel. 
050-5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schil-
derijen van erik zwezerijnen; open do 
vr za vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstraat 
62; 
tot begin apr: erika stulp (expressionis-
tische schilderijen), ella lassche (beel-
den naar model) en de wilde engel (mi-
neralen en stenen); open do vr za 
14.00-17.00 uur en op verzoek (eri-
kastulp@live.nl of tel. 050-3184651).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 2 apr: 'akka stelt zich voor', werk 
van kunstenaars van de alumnivereni-
ging van de klassieke academie; vr 24 
mrt 20.30 uur: ton meijer (tekst/spel) 
en rené hofmester (muziek) brengen ''t 
fatale pretpark'; open do-zo 13.00-
17.00 uur; gratis.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 4 juni: elmer spaargaren, foto's van 
de stad groningen en groningers door 
de jaren heen; open di-zo 10.00-17.00 
uur; € 7,50 (cjp/65+/studentenkaart/
kinderen voortgezet onderwijs € 5,- / 
kinderen basisschool € 3,- / stadjers-
pas/mjk/kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 
t/m 31 mrt: marianne brouwer, schilde-
rijen; t/m 31 mrt: wim warrink, 'tech-
nisch licht' (lichtobjecten); t/m 31 mrt: 
liesje stander, 'exploring material' 
(schilderijen); open ma-vr 09.00-18.00 
(do tot 20.00), za 10.00-17.00, zo 
13.00-17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
t/m 9 apr: ruloff manuputty (1926-
2002), schilderijen en tekeningen; t/m 
30 apr: 'rodin - genius at work' beelden 
en werken op papier van auguste rodin 
(1840-1917); t/m 30 apr: erwin olaf, 'af-
ter rodin' (foto's van dansers van het 
nationale ballet); t/m 31 dec: memphis 
design (oa keramiek, meubels en een 
fruitschaal uit de collectie van david 
bowie); t/m 24 sept: 'hide & seek', 
overzichtstentoonstelling van de ne-
derlandse ontwerper maarten baas 
(1978); permanent: 'de collectie', wis-
selende tentoonstelling van hoogte-
punten uit eigen collectie; elke zo: in-
staprondleiding langs hoogtepunten 
van het gebouw en de verschillende 
tentoonstellingen (14.00 uur, € 3,- / tot 
19 jaar gratis); open di-zo 10.00-17.00, 
vr ook 19.00-22.00 uur; € 18,- / vrijdag-
avond € 28,- / cjp/studenten € 10,- / 
museumkaart € 5,- / groninger studen-
ten/kinderen tot 19 jaar gratis.
atelier henk kraayenzank, vissers-
traat 40; 
t/m 9 apr: minne vijver, werk op papier 
en doek; open za zo 13.00-17.30 uur 
en op afspraak (tel. 050-3135798).
kunst en zo, carolieweg 21; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van hilde van popta (vrou-
wen van klei), els brouwer (schilderij-
en), margriet de vries (schilderijen), rar 
kramer (schilderijen), arda barten (ke-
ramiek), lammy cremer (sieraden), an-
net stroes (sieraden), sija brouwer 
(glaskunst), ella lassche (beelden) en 
may den arend (keramiek); open di-vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 26 mrt: lentesalon met divers werk 

van pim benus, lorette dorreboom, jan 
kruize, rein paalman, arjo stokman, 
eddy smid, henny berno stern en wil-
lem van der velde; 29 mrt t/m 30 apr: 
aeilko timersma, 'donne e mura' (itali-
aanse vrouwen en muren); open wo-
zo 12.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 31 mei: (art foyer) maudy alferink, 
'de vrouw in al haar texturen' (portret-
ten); t/m 3 sept: (art foyer) 'i am beauti-
ful - 100 jaar na rodin', twintig kunste-
naars brengen een hommage aan 
beeldhouwer rodin; open ma-vr 09.00-
17.00 uur en tijdens voorstellingen.
martiniziekenhuis, v swietenplein 1; 
t/m 31 mrt: (oranje gang, route 0.8) as-
trid karin venema, schilderijen; t/m 31 
mei: (vitrines, route 0.9) harry arling, 
kosmotroniks; t/m 31 mei: (1ste etage, 
route 1.2) gerda onnes, schilderijen; 
t/m 30 juni: (begane grond, route 0.2) 
emy noya, schilderijen; 1 apr t/m 30 
juni: (oranje gang, route 0.8) mathilde 
verwey, schilderijen.
academie minerva, praediniussingel 
59; 
t/m 23 mrt: priccapractice, 'copyright' 
(fotografie); t/m 31 mrt: 'onvoltooid te-
genwoordig', tentoonstelling rond de 
gerrit van houten prijs 2016 met werk 
van genomineerden en eerstejaars mi-
nervastudenten; do 23 mrt 16.00-
18.00 uur: uitreiking gerrit van houten 
prijs 2016; 28 mrt t/m 6 apr: 'weer toe-
komst!', fototentoonstelling van ahmet 
polat ism stichting voor de vluchteling-
student uaf; open ma-do 09.00-21.00, 
vr 09.00-18.00 uur; gratis.
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 1 apr: 'my porn eye - de invloed 
van gayporn op kunst', werk van oa ri-
naldo hopf, antonio da silva, tom of fin-
land en marcel joosen; open vr za zo 
14.00-18.00 uur en op afspraak (tel. 
050-5710394).
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 30 mrt: 'willems wereld', 1001 teke-
ningen van aloys oosterwijk; t/m 31 
mrt: 'willem retour', overzichtstentoon-
stelling van cartoonist willem (bern-
hard holtrop); open di-vr 12.30-17.00, 
za zo 10.00-17.00 u; € 8,95 (60+/3 tot 
12 jaar € 7,50 / cjp variabele korting / 
studenten € 5,- / mjk/tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; open op af-
spraak (tel. 06-22617929).
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 30 mrt: 'argeloos en onversaagd', 
abstract werk van bernard divendal, 
emmie muller, arjo passchier en alie 
waalkens; open wo-zo 13.00-17.00 u.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 1 juli: 'de pelgrim & de dame - 20 
jaar hervonden stad', archeologische 
vondsten en historische bouwmateria-
len; t/m 2 apr: 'land van belofte', ten-
toonstelling over de prostitutie in het 
groninger a-kwartier; do 30 mrt: stad-
jersnight rond 'land van belofte', met 
sprekers en live muziek (19.30-21.30 
uur, gratis); open di-za 10.00-17.00, zo 
13.00-17.00 uur; op feestdagen geslo-
ten; € 6,- (65+/7 tot 15 jaar € 3,50 / tot 
7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
8 apr t/m 25 juni: 'simulacrum', werk 
van negen kunstenaars rond virtuele 
werkelijkheid; open wo-zo 12.00-18.00 
uur; gratis.
np3 bur0 gr0ningen, hofstraat 21; 
t/m 21 apr: femke de vries, 'dictionary 
dressings' (alternatieve mode); open 
wo-za 12.00-17.00 uur en op afspraak 
(tel. 050-3138260); tijdens schoolva-
kanties gesloten; gratis.
np3 emma, emmaplein; 
doorlopend: rem koolhaas videobus-
stop met animaties van bente wester-
huis.
galerie-kunsthandel the©nly, nieu-
weweg 23; 
t/m 28 apr: the knoope, 'wie stemt 
stemt toe' (bewerkte verkiezingspos-
ters uit de jaren '80); open dag. 14.00-
18.00 uur.
pair landscape labs, energieweg 10 
(suikerunieterrein); 
1 apr t/m 27 mei: 'de onkruidenier', 
project rond het zinvol gebruiken van 
onkruid; te bezoeken op afspraak 
(contact@onkruidenier.nl of tel. 06-
55121393).
de papiermolen, papiermolenlaan 3; 
zo 26 mrt: open ateliers van tien kun-
stenaars (kitty boon, marianne brou-
wer, roeleke heidekamp, willem kol-
voort, josie lodema, omstebeurt, gerda 
praamstra, atelier sans scrupules, kim 
veenman en maaike zwaan); open 
11.00-17.00 uur; parkeren kan voor de 
deur.
philip elchers, o boteringestraat 41; 
t/m 8 apr: kunstwerk-in-boekvorm en 
werk van bert andreae; open di-za 
13.00-17.00 uur; elke 1ste za vd mnd 
gesloten.
pictura, st. walburgstraat 1; 
19 mrt t/m 30 apr: 'immanence', he-
dendaags realisme van 31 europese 
kunstenaars (curator: uwe goldstein); 
zo 19 mrt 16.00 uur: feestelijke ope-
ning van de tentoonstelling; zo 26 mrt 
+ zo 2 apr 15.00 uur: rondleiding door 
deelnemende kunstenaars uit neder-
land; open wo-zo 13.00-17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
t/m 31 mrt: walburgis meijers, 'gevuld 
met wind' (installatie); dag. te zien 

11.00-23.00 uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 1 apr: marieke opgelder, 'maps and 
models' (een nieuwe blik op modellen); 
8 apr t/m 7 mei: installaties, film en ob-
jecten van jan van egmond, tom put-
man en douwe dijkstra; open di-za 
12.00-17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
1 apr tot eind mei: jan rekker, schilde-
rijen.
station groningen noord (kunst-
ruimte zuidoost), kastanjelaan 1; 
t/m 31 mrt: gerhild van rooij, 'verlate 
paraplu's' (installatie/gedichten); tot 
half apr: johan van der dong, 'van pap-
pen tot nathouden' (politieke installa-
tie); dag en nacht te zien.
studioh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 19 mrt: 'bus'lobi', werk van oswaldo 
sield (schilderijen) en marijke smuller 
(sieraden) met de surinaamse jungle 
als inspiratiebron; open wo-zo 13.00-
17.00 uur en op afspraak;
29 mrt t/m 15 apr: lisa jasperina bom-
merson, foto-expositie/installatie; open 
wo-za 13.00-17.00 uur en op afspraak; 
daarna t/m 7 mei als raamexpositie.
theehuis selwerderhof, iepenlaan 
204; 
t/m 7 apr: josée algra, foto's gemaakt 
op franse kerkhoven; open dag. 10.30-
15.30 uur.
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 2 apr: het theater van de verkeerde 
beslissing, installatie over meisjes 
waarvan het leven in de knop wordt 
gebroken.
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 20 mrt: (personeelsrestaurant) 
wieb patberg, etsen en pentekeningen; 
t/m 15 mei: (vitrines poortweg) hille-
gonda hoogvliet (hoofdtooien); t/m 25 
apr: (fonteinstraat) 'in de schaduw van 
rodin', presentatie van het groninger 
museum; t/m 29 mei: (blauwe patio) 
hanneke graatsma, schilderijen.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 29 mei: 'nobel science - feringa, 
zernike and the groningen tradition', 
tentoonstelling over wetenschap in 
groningen; open di-zo 13.00-17.00 u.
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 30 mrt: 'collage: het samenplaksel', 
collages van cursisten van coen vun-
derink; do 6 apr: fotografen marieke 
kijk in de vegte en harry cock vertellen 
over landschapsfotografie (20.00 uur, 
€ 7,50 / studenten en cursisten bij vrij-
dag € 5,-/ reserveren via doen@bijvrij-
dag.nl); open ma-vr 09.00-22.00, za 
10.00-13.00 uur.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
18 mrt t/m 15 apr: anne van as, 'remo-
te' (schilderijen en tekeningen); open 
wo do vr 12.00-17.00, za 11.00-17.00 
uur.
wout wessemius, voor 't voormalig 
klein poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurob-
jecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.

klassiek
vr 17 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest olv stefan 
asbury speelt werk van beethoven, 
mendelssohn en tsjaikovski; solist:  
shlomo mintz (viool); aanv 20.15 uur; 
goud € 48,50 / 1ste rang € 40,50 / 2de 
rang € 29,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 27,- (€ 12,50); 
met inleiding (19.00 uur).
de silo, achterweg 47;
'klassiek jammen'; jamsessie voor 
klassieke muziek; 21.00-01.00 uur; 
gratis.
za 18 mrt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
jubileumconcert (65 jaar) gerefor-
meerd groninger mannenkoor olv ja-
ring de braak; mmv de roden girl cho-
risters, l'orchestra particolare, sietze 
de vries (orgel) en judith pranger (so-
praan); aanv 19.45 uur; € 17,50 / voor-
verkoop € 15,- / kinderen tot 13 jaar 
€ 10,-; kaarten kunnen besteld worden 
bij koorleden of via veer9@ziggo.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: 'just call me god: a dicta-
tor's final speech'; theatraal en muzi-
kaal spektakel waarin de amerikaanse 
acteur john malkovich vertelt over de 
laatste uren van dictators als nero, hit-
ler, stalin, idi amin en saddam hussein; 
met muziek van oa bach, franck, mes-
siaen en ligeti door martin haselböck 
(orgel); aanv 20.15 uur; gouden rang 
€ 47,50 / 1ste rang € 42,50 / 2de rang 
€ 37,50 / derde rang € 32,50.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
capella groningen olv merlijn wackers 
brengt 'unser leben ist ein schatten'; lu-
therse treurmuziek uit de duitse barok; 
werk van j s bach, schütz, j m bach, j 
bach en j c bach; solisten: agnes van 
laar (sopraan), christy luth (sopraan), 
judit subirana muntada (alt), joost van 
der linden (tenor), joão luís veloso 
paixão (bas) en jaap de wilde (bas); 
aanv 20.15 uur; € 22,- (kinderen tot 18 
jaar/studenten tot 25 jaar € 5,-) / voor-
verkoop € 20,- via reserveringen@ca-
pellagroningen.nl of tel. 050-3095698.
zo 19 mrt 
lutherse kerk, haddingestraat 23;

cantatedienst: het luthers bach ensem-
ble olv tymen jan bronda brengt de 
'markus-passion' van bach in de versie 
van robert koolstra; solisten: robert 
buckland (evangelist), henk timmer-
man (christus), anna kellnhofer (so-
praan), david van laar (altus), leon van 
liere (tenor) en david greco bas); aanv 
10.00 uur; gratis; met collecte.
kerkje van engelbert, engelberterweg 
41;
gezamenlijk concert door het kerkkoor 
van de russisch orthodoxe kerk uit leer 
en het byzantijns koor groningen; 
14.30-15.30 uur; toegang: vrijwillige 
bijdrage voor het koor uit leer.
martinuskerk, middelberterweg 13;
koren con anima (groningen) en her & 
der (leeuwarden) zingen vrolijke en 
stemmige liederen uit allerlei tijden en 
windstreken; aanv 15.00 uur; € 10,- 
incl. consumptie.
wo 22 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door conservatori-
umdocenten fie schouten (basklarinet) 
en femke ijlstra (altsaxofoon) en hun 
studenten kim bosch (hobo), alvaro ce-
lis (klarinet), astrid boekel (altsaxo-
foon), simon karremans (basklarinet) 
en akkelyn bouma (fagot); 12.00-12.45 
uur; gratis; reserveren niet nodig.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: gabrieli consort and players 
olv paul mccreesh brengt barokmuziek 
van bach en händel in italiaanse stijl 
en op authentieke instrumenten; aanv 
20.15 uur; goud € 55,- / 1ste rang 
€ 50,- / 2de rang € 45,- (jongeren tot 
30 jaar € 12,50) / 3de rang uitver-
kocht.
do 23 mrt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de nationale reisopera brengt 'don gio-
vanni'; opera van mozart over de niets-
ontziende vrouwenverslinder; mmv het 
orkest van het oosten; italiaans gezon-
gen, nederlandse boventitels; aanv 
19.30 uur; 1ste rang uitverkocht / 2de 
rang € 40,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 23,75) / 3de rang € 28,50 (€ 23,75) / 
4de rang € 14,50.

za 25 mrt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
stadsbeiaardier auke de boer speelt 
delen uit de 'matthäus-passion en de 
'johannes-passion' op het carillon; 
aanv 19.30 uur.
martinikerk, martinikerkhof 3;
erwin wiersinga (orgel) brengt 'bach 
passion'; muziek van bach; aanv 20.00 
uur; € 10,- incl. glas wijn na afloop.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
symfonieorkest de harmonie olv ge-
rard wiarda speelt 'hommage à mozart' 
van ibert, het 23ste pianoconcert van 
mozart en 'appalachian spring' van 
copland; solist: márton vörösváry (pi-
ano); aanv 20.15 uur; € 16,50 (studen-
ten/jongeren 12 tot 25 jaar € 11,50 / tot 
12 jaar gratis) / voorverkoop € 14,- via 
www.deharmoniesite.nl.

zo 26 mrt 
st jozefkathedraal, radesingel 2;
'een uurtje eeuwigheid': gemengd ka-
merkoor ten toon! olv wilfred reneman 
brengt het 'stabat mater' van pergolesi; 
mmv ellen zijm (accordeon); 14.00-
15.00 uur; gratis; collecte na afloop.
stefanuskerk, noorddijkerweg 16;
feestelijk afscheidsconcert van vocaal 
ensemble serena; bloemlezing van 
eerder door serena uitgevoerde mu-
ziek; mmv henk valk (basgamba), siem 
van der veen (zink) en de 'eigen' in-
strumentalisten flip rodenburg, everdi-
ne van der velden en ton turkenburg; 
aanv 15.00 uur; € 5,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
cecilia bernardini (viool) en keiko shi-
chijo (fortepiano) spelen werken van 
schubert en beethoven; aanv 15.00 u; 
€ 23,- (tot 30 jaar/stadjerspas € 11,50); 
kaartverkoop via www.musicaantiqua-
nova.nl.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
celloduo celladon speelt muziek van 
oa abel, bach en bartók; aanv 15.00 u; 
gratis (vrije gift na afloop).
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
noord nederlands orkest blend speelt 
klassiek, zigeunermuziek, jazz, pop, 
salonmuziek en tango's; aanv 15.30 u; 
€ 15,-; reserveren via muziek@brou-
werijmartinus.nl of tel. 050-3116310.
wo 29 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door het corda so-
relle trio (strijktrio); 12.00-12.45 uur; 
gratis; reserveren niet nodig.
do 30 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest olv marcelo costas, walther castro 
(bandoneón) en juan pablo dobal (pi-
ano) spelen muziek van piazzolla 
(1921-1992); tango/klassiek; aanv 
20.15 uur; € 27,50 (jongeren tot 30 
jaar € 12,50).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'madama butterfly' van puccini; 
met ermonela jaho (sopraan) en mar-
celo puente (tenor); live vanuit het roy-
al opera house te londen; 20.15-23.30 
uur; € 24,50; encore op 2 apr.

za 1 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: de nederlandse bachver-
eniging olv vaclav luks brengt de 'mat-
thäus-passion' van bach; solisten: eric 
stoklossa (tenor, evangelist), miriam 
feuersinger (sopraan), sophie harm-
sen (alt), fernando guimarães (tenor), 
hugo oliveira (bas, christus), alena hel-
lerová (sopraan), luciana mancini (alt), 
david hernández (tenor) en florian just 
(bas); mmv het kampen boys choir; 
aanv 19.00 uur; goud € 56,50 / 1ste 
rang € 51,50 / 2de rang € 46,50 (jon-
geren tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
uitverkocht; di 28 mrt: govert jan bach 
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De Kleine Moghul
Nieuwe Boteringestraat 62
9712 PP  Groningen
Tel. 050-3188905
www.moghul.nl                             
Open:  do. t/m di. 14.00-22.00 uur        De Kleine Moghul 

restaurant vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Uit eten in Groningen

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


geeft een gastcollege over de 'mat-
thäus-passion' (19.30 uur, € 9,50).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatrix olv erik van nevel brengt de 
'matthäus-passion' van bach; solisten: 
nico van der meel (evangelist), pierre 
mak (christus), margot oitzinger (alt), 
robbert muuse (bariton), charles dani-
els (tenor) en katharine fuge (so-
praan); mmv concerto d'amsterdam; 
19.00-22.30 uur; € 45,-; kaartverkoop 
via www.cantatrix.nl of 06-51213471.
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
projectkoor de noordelijke polyfonisten 
olv andré cats brengt 'midden in het le-
ven (met de dood omvangen)'; polyfo-
ne passiemuziek van oa longueval, ge-
sualdo, von bruck, morley en di lasso; 
aanv 20.15 uur; € 10,-.
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
kamerkoor erato olv roel griffioen 
brengt passiemuziek van gesualdo, 
byrd, bruckner, karl jenkins en roel grif-
fioen; met instrumentaal intermezzo 
door fluitisten rinze van der baan en 
robert jan van der feen; aanv 20.15 
uur; € 15,- (cjp/65+/studenten € 13,- / 
kinderen tot 12 jaar € 11,-) / voorver-
koop € 13,- (€ 11,- / € 9,-) via info@ka-
merkoorerato.nl.
zo 2 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: serie 'koffie klassiek'; recital door 
conservatoriumstudenten harp; 11.00-
13.00 uur; € 12,50 (jongeren tot 30 
jaar € 7,50).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'madama butterfly' van puccini; 
met ermonela jaho (sopraan) en mar-
celo puente (tenor); live vanuit het roy-
al opera house te londen; 15.00-18.15 
uur; € 17,50.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: het cantate consort, so-
listen en barokorkest olv jelte hulzebos 
brengen cantates van bach en graup-
ner; aanv 17.00 uur; gratis; collecte bij 
de uitgang.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het new zealand string 
quartet speelt werk van mozart, farr, 
body en mendelssohn; aanv 20.15 uur; 
€ 26,- (jongeren tot 30 jaar € 12,50); 
vooraf interviewt hessel bij de leij de 
muzikanten (foyer, 19.00 uur, met toe-
gangskaart gratis, reserveren niet no-
dig).
di 4 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het nederlands studenten 
kamerorkest olv frans-aert burghgraef 
speelt muziek van rautavaara, respig-
hi, bizet en jos , heutmekers; solist: lidy 
blijdorp (cello); 20.15-22.10 u; € 17,50 
(jongeren tot 30 jaar € 12,50).
wo 5 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
muziektalent; 12.00-12.45 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
do 6 apr 
martinikerk, martinikerkhof 3;
the bach choir & orchestra of the ne-
therlands brengt de 'matthäus-passion' 
van bach; solisten: robert luts (evange-
list), henk van heijnsbergen (christus), 
olga zinovieva (sopraan), yana mamo-
nova (sopraan), sytse buwalda (coun-
tertenor), martinus leusink (tenor), thilo 
dahlmann (bas) en jasper schweppe 
(bas); aanv 19.00 uur; € 80,- via www.
pieterjanleusink.nl / € 49,95 via www.
martinikerk.nl; ook op 11 apr.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: vesselina kasarova (mez-
zosopraan) en iryna krasnovska (pi-
ano) brengen muziek van oa monte-
verdi en haydn; aanv 20.15 uur; 
€ 29,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50).

verwacht
za 8 apr 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
pianoduo sandra en jeroen van veen 
speelt 'canto ostinato' van simeon ten 
holt; ligconcert; aanv 20.30 uur; € 35,- 
(cjp € 28,-); kaartverkoop via www.the-
aterkantoor.nl; gelieve zelf een matras-
je, matje of zitzak mee te nemen.
zo 9 apr 
synagoge, folkingestraat 60;
kamerkoor dualis olv geert-jan van be-
ijeren bergen en henegouwen zingt de 
mis voor dubbelkoor van martin en 
werken van schumann, pärt, elgar en 
mealor; aanv 15.00 uur; € 11,- incl. 
programmaboekje; verkoop aan de 
kassa.
helperkerk, coendersweg 58;
gemengd koor kooriander en het bore-
alis trombone quartet brengen 'noor-
derlicht is mooi'; muziek van oa dow-
land, schubert, bortniansky, rachma-
ninov en bacharach; aanv 15.00 uur; 
€ 12,-.
martinikerk, martinikerkhof 3;

psalmenvesper met het martini kerk-
koor; aanv 17.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
club cross-linx: strijkkwartet zapp4 
speelt muziek van nirvana; avant-gar-
depop/modern klassiek; aanv 20.30 u; 
€ 14,-.
ma 10 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
yogadocent/gitarist jan kuiper presen-
teert 'yoga in concert'; yoga met muzi-
kale medewerking van jan klug (sound-
scapes met samples, patafoon en 
dwarsfluit, geïnspireerd op de muziek 
van ludovico einaudi); 20.00-22.00 u; 
€ 18,50.
di 11 apr 
martinikerk, martinikerkhof 3;
the bach choir & orchestra of the ne-
therlands brengt de 'matthäus-passion' 
van bach; solisten: robert luts (evange-
list), henk van heijnsbergen (christus), 
olga zinovieva (sopraan), yana mamo-
nova (sopraan), sytse buwalda (coun-
tertenor), martinus leusink (tenor), thilo 
dahlmann (bas) en jasper schweppe 
(bas); aanv 19.00 uur; € 80,- via www.
pieterjanleusink.nl / € 49,95 via www.
martinikerk.nl.
wo 12 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door lonne klos-
pondman & lilla bianco (piano/viool/
zang); 12.00-12.45 uur; gratis; reser-
veren niet nodig.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
opera2day brengt 'dr miracle's last illu-
sion'; spectaculaire opera- en dans-
scènes vol humor en horror over een 
ongrijpbare illusionist; muziek van oa 
bellini, offenbach, verdi, wagner en 
stravinsky; mmv het new european en-
semble en de dutch don't dance divisi-
on; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 29,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 14,50) / 
2de rang € 24,50 (€ 14,50) / 3de rang 
€ 17,50 (€ 14,50) / 4de rang € 8,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het zemlinksy quartet en 
twee leden van het prazak quartet spe-
len sextetten van brahms en dvorák; 
20.15-22.00 uur; € 34,-.

uitgaan
vr 17 mrt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj sowieso; aanv 17.00 u; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
blokes, poelestraat 33;
pitcher friday met dj's; aanv 21.00 uur.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj fonky d; aanv 22.30 
uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj's intergalactic gary en bram steen-
huis; lo-fi/acid/techno; 23.00-06.00 u; 
€ 5,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
subsonic, peperstraat 11 (spieghel);
'dieselboy destroys subsonic' met dj 
dieselboy, yannons en 2retgun; drum 
& bass/dubstep; 24.00-05.00 uur; € 3,- 
(tot 01.00 uur gratis).
za 18 mrt 
binnenstad;
lentebiertocht; deelnemende cafés: 

het heerenhuis, brouwerij martinus, de 
toeter, de koffer, de klikspaan en 't 
koetshuys; aanv 15.00 uur; € 28,- 
(voorverkoop € 25,-) incl. hapjes; kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de deelnemen-
de cafés.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj jim lok; aanv 19.00 u; 
gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
plaza danza salsa, bachata & kizomba 
saturday - season end party met dj's 
virgil el gigante en la pasión en dans-
shows van brian libier & irena proda-
nova en het dansschool salsaddiction 
showteam; 20.00-03.00 uur.
de silo, achterweg 47;
'spring swing' met dj eddy branch en 
live: daddy to the rescue ('40's/'50's 
swing) en swingrose; swingdance; 
20.00-01.00 uur; gratis.
café kult, steentilstraat 36/1;
14 jaar café kult met oa dj's, hapjes en 
live: dani dorchin; aanv 21.00 uur.
plaza danza, boterdiep 20a;
nataraj dance party met dj martyn; blo-
te-voetendansfeest; 21.30-01.30 uur; 
€ 12,- / voorverkoop € 10,- via www.
nataraj.info; vooraf: workshop pangaia 
cacao ceremoni (20.00-21.30 u, € 5,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funkjunk; funk/
soul/disco/r&b/hiphop; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; 
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.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
st patrick's days met oa irish stew en 
live: flo & eric; aanv 23.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met julien lebrun, duke hugh, pu-
shin wood en black dynamite sound-
system; cumbia/hiphop/funk; 23.00-
05.00 uur; € 2,- (tot 00.30 uur € 1,-).
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'oost saturdays' met dj's makam en 
jorn; techno/house; 23.00-06.00 uur; 
€ 7,-; alleen deurverkoop.
paradigm, helsinkistraat 6;
'paradigm is burning' met dj's sandrien 
en carlos valdes; gay night; 23.00-
07.00 uur; voorverkoop € 8,- via ticket-
script.
simplon, boterdiep 69;
'roodkopje' met dj's impulz en melo; ur-
ban; aanv 23.30 uur; € 3,-; afterparty 
van concert jonna fraser.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (spieghel);
'technic fabrique' met dj's dennis sie-
mion b2b tom brinkmann, anil fazli, da-
niel robson en yesse berkhout; techno/
house; 24.00-06.00 u; € 3,- (tot 01.00 
uur gratis).
zo 19 mrt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met djosz; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 20 mrt 
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 mrt 
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 22 mrt 
blokes, poelestraat 33;
cocktail wednesday met lounge-dj's; 
aanv 17.00 uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 

20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
café kult, steentilstraat 36/1;
frans taalcafé; aanv 20.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.45-00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 23 mrt 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
bovenfoyer: italiaans taalcafé; aanv 
20.30 u; gratis; aanmelden niet nodig.
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett 
boel; oa kizomba, bachata en chacha-
cha; 21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met thee j johanz; aanv 
22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (spieghel);
dj iftodee (all night long), techno/hou-
se; 24.00-05.00 uur; gratis.
vr 24 mrt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
feestelijke opening van café de boer 
met oa ukeleleband mannen met klein-
tjes (17.00 uur); aanv 16.00 u; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj rohbadobh; aanv 17.00 
uur; gratis.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
whiskyfestival; 19.00-22.30 uur; € 30,-; 
zie ook 25 en 26 mrt.
huize maas, vismarkt 52;
reünie leon van gelder middenschool 
met dj's fonky d, mimics en da phonz 
en schoolbands; 19.30-01.30 uur; aan-
melden via www.reunie.leonvangelder.
ptempel.nl.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
blokes, poelestraat 33;
pitcher friday met dj's; aanv 21.00 uur.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj fonky d; aanv 22.30 
uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites faya (fajah lou-
rens); met ook dj's moradzo, wef, i am 
aisha en danny da costa; 23.00-05.00 
uur; € 3,- (tot 24.00 uur gratis).
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj's shifted en the futurist; techno; 
23.00-06.00 uur; € 7,-; alleen deurver-
koop.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
subsonic, peperstraat 11 (spieghel);
'drop that beat' met dj's backstabbers 
en ven; classics/freestyle; 24.00-05.00 

uur; gratis.
za 25 mrt 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
whiskyfestival; 13.00-16.30 en 19.00-
22.30 uur; € 30,- per dagdeel; zie ook 
26 mrt.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj popta; aanv 19.00 u; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
'balfolk'; dansen op live folkmuziek van 
oa wim groen (piano), kapriol en sida-
ro; aansluitend sessie; aanv 19.30 uur; 
€ 12,- / voorverkoop € 10,- via balfolk-
groningen@gmail.com.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
dj willem draait '80's/'90's; aanv 22.00 
uur; gratis.
paradigm, helsinkistraat 6;
'the beginning' met dj's dano, isis, giz-
mo, alexander koning, cellie en rabies 
en live: quazar; house/rave/techno/
classics 1989-1999; 22.00-06.00 uur; 
voorverkoop € 15,- via ticketscript.
vm suikerfabriek, van heemskerck-
straat 101;
'rawfare' met oa dj's warface, sub zero 
project, digital punk, rooler, titan, cai-
ne, regain en requiem en live: phuture 
noize; raw hardstyle; 22.00-08.00 uur; 
voorverkoop € 26,- via ticketconnect.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj paul; aanv 22.30 u; 
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;
'boefjes' met surprise dj's en live enter-
tainment; eclectic/moombahton; 23.00-
05.00 u; voorverkoop € 10,- via ticket-
script.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites dj punish; house; 
23.00-05.00 uur; € 3,- (tot 24.00 uur 
gratis).
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
dj dave kan, hits/soul/funk/r&b/pop; 
aanv 23.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht: mickey munday invites pa-
trick russell; techno; 23.00-06.00 uur; 
€ 4,- (tot 01.00 uur gratis); alleen deur-
verkoop.
platformtheater, boterdiep 46;
that '90's party met devolution dj's; 
23.00-05.00 uur; € 6,- / voorverkoop 
€ 5,- bij plato.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 26 mrt 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
whiskyfestival; 13.00-16.30 uur; € 30,-.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj joop; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 27 mrt 
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.
di 28 mrt 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas popquiz olv pieter knol 
en jan stap; jaren '50 tot heden; aanv 

20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / team 
max. 5 personen; opgave via kroeg-
vanklaasquiz@gmail.com.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
lounge: pubquiz; aanv 20.00 uur.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 29 mrt 
blokes, poelestraat 33;
cocktail wednesday met lounge-dj's; 
aanv 17.00 uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
café de koffer, nwe blekerstraat 1;
international quiznight (engelstalig); 
aanv 20.00 uur; € 2,50 pp, max. 5 per-
sonen per team; reserveren gewenst 
via info@dekoffer.nl.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.
bar players, poelestraat 22;
sportpubquiz; aanv 21.00 uur; inleg 
€ 2,50 p.p.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.45-00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 30 mrt 
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett 
boel; oa kizomba, bachata en chacha-
cha; 21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
vr 31 mrt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'club40+' met diverse dj's; aanv 19.00 
uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
karaoke party olv jakob dam en willy 
van der geld; alle genres; 21.00-01.00 
uur; gratis.
blokes, poelestraat 33;
pitcher friday met dj's; aanv 21.00 uur.
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Lezing
in het kader van

duurzaam toerisme
door Elena Cavagnaro

Dinsdag 21 maart

Humanistisch Centrum,  
W.A. Scholtenstraat 2

Gastvrijheid bieden met het oog 
voor People, Planet en Profit. Hoe 
kan de hotelbranche een bijdrage 
leveren aan duurzaam toerisme? 
Immers, reizen en kilometers 
maken staan met duurzaamheid op 
gespannen voet. Wat willen jonge 
mensen? Op vakantie vooral plezier 
maken? De goedkoopste oplossing? 

Welke rol spelen waarden, zoals altruïsme en aandacht voor 
milieu en natuur? Organisatie Nivon Groningen-Assen.
Aanvang 19.30 uur; leden € 3.50 / niet-leden € 5.00.  
Bij voorkeur aanmelden: eerlijkengroengras@nivonnoord.nl 

Eet- & drinkhuis

De Gulzige
Kater

7 dagen per week  
(h)eerlijk dineren van onze 

gevarieerde menukaart

Bovenverdieping 
ideaal voor groepen

Groepsdiners vanaf 
€ 25,- p.p.

Kijk op www.gulzigekater.nl 
voor jouw mogelijkheden

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

Gedempte Kattendiep 33
Telefoon (050) 318 43 02

zie ook: 
uit050.nl Inlijsten?

Grote Leliestraat 47  Groningen
Tel. 050 3642088  /  06 407 835 41

www.delijstenmakerijgroningen.nl

http://www.nivonnoord.nl/AFA_groningen.shtml
http://www.zinnebeeld.info/
http://www.gulzigekater.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://uit050.nl/
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/


hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'364 days' met dj's tin man, cinnaman 
en leonie van der laag; techno/acid; 
23.00-06.00 uur; € 7,-; alleen deurver-
koop.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
subsonic, peperstraat 11 (spieghel);
'circus of love' met dj's dandle, rob 
woods b2b joost werkhoven en mawa 
b2b nathan homan; techno; 24.00-
06.00 uur; gratis.
za 1 apr 
zernike college, van schendelstr 1;
'milonga 007' met dj albert; neotango/
nontango en klassieke tango; 17.30-
22.00 uur; € 3,-.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; aanv 19.00 u; 
gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
spring party met dj's bruno en ricardo 
('70's-'10's disco) en live: the richards 
(feestelijke covers) en ageless ('70's); 
20.30-01.30 u; € 10,-; kaartverkoop via 
www.springparty.feestendoejezo.nl.
noordlease stadion, boumaboule-
vard;
'soul city' met oa dj's isaac blaze en ray 
en live: gazooth; soul/funk/dance clas-
sics/urban; 20.30-03.00 uur; voorver-
koop € 12,50 via www.soulcitydance.
com.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
mini carnaval met dj's valazto, dula pa-
sion, dwayne en turn up en dansshows 
door turn up dance crew; caribisch; 
22.00-05.00 uur; € 10,-; kaartverkoop 
via www.myfashion.live.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
dj willem draait '80's/'90's; aanv 22.00 
uur; gratis.
vm suikerfabriek, van heemskerck-
straat 101;
'soixante neuf' met oa dj's mitchell su-
preme, johnny 500, bizzey, glowin-
thedark en waxfriend en live: sevn ali-
as, kris kross amsterdam, jonna fraser 
en jayh; 22.00-05.00 uur; voorverkoop 
€ 17,50 via ticketscript.
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 dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'365 days' met dj's vakula en bram 
steenhuis; techno/deep house/disco; 
23.00-06.00 uur; € 7,-; alleen deurver-
koop.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's raminski, duke hugh, pu-
shin wood en black dynamite sound-
system; cumbia/hiphop/funk; 23.00-
05.00 uur; € 2,- (tot 00.30 uur € 1,-).
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'chaos & evil - only the hardest' met oa 
dj's pyrut, the dope doctors, lady bex 
en f!xx-it; hardcore; 23.00-06.00 uur; 
€ 5,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'nachtschade' met dj's scrape en dood-
tij en live: heliophile, polter, nocx; go-
thic/electro/industrial/ebm; aanv 24.00 
uur; € 10,- / voorverkoop € 8,-.
subsonic, peperstraat 11 (spieghel);
'submerge' met dj's zerozero, daniela 
haverbeck, ordure, tom wilcox en f ka-

baal; drum & bass; 24.00-06.00 uur; 
€ 3,- (tot 01.00 uur gratis).
zo 2 apr 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj bart; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 3 apr 
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.
plaza danza, boterdiep 20a;
milonga monday - midseason party 
van tangodansschool ivan & petra; 
aanv 21.15 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 4 apr 
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 5 apr 
blokes, poelestraat 33;
cocktail wednesday met lounge-dj's; 
aanv 17.00 uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.45-00.30 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeest met dj's la sandun-
guera en el gran juanz; aanv 22.00 u; 
€ 4,-.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 6 apr 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team.
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett 
boel; oa kizomba, bachata en chacha-

cha; 21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'vroeger was je anders'; house; aanv 
22.00 uur.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
vr 7 apr 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj bojan aleksander; aanv 
17.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
blokes, poelestraat 33;
pitcher friday met dj's; aanv 21.00 uur.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 

gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
'break-fast' met dj's nickbee, silvah-
fonk, fre4knc en septum; drum & bass; 
23.45-05.00 uur; € 6,-.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
subsonic, peperstraat 11 (spieghel);
'technostate' met dj's blanda, bass col-
lectors en kipa; 00.30-05.00 uur; € 3,- 
(tot 01.00 uur gratis).

verwacht
za 8 apr 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj rohbadobh; aanv 
19.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: '40up'; dansfeest voor 40-
plussers; aanv 21.00 uur; € 12,-.
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 en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
café de walrus, pelsterstraat 25;
'050danst' met dj groeftang; rock, soul 
en disco vanaf de jaren '60 tot nu; 

aanv 22.00 u; € 3,- (tot 22.30 u € 1,-).
café de boer, hoogstraatje 7-9;
dj willem draait '80's/'90's; 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 dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
orkz-bar, emmastraat 15;
'taped' met dj's jeroen flamman, booy, 
erzo, mimicss en ven; house classics; 
23.00-07.00 uur; € 10,-; geen voorver-
koop.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 9 apr 
kleintje maas, grote markt 21a;
amsterdamse middag met zanger mar-
tin vincken; aanv 16.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
corps de garde, o boteringestraat 74;
souterrain: tangosalon 'pi' met dj joost 
brunsting; 18.00-21.30 uur; € 6,-.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 

19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 10 apr 
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.
di 11 apr 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (trivia); 
aanv 20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / 
team max. 5 personen; opgave via 
kroegvanklaasquiz@gmail.com.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 12 apr 
blokes, poelestraat 33;
cocktail wednesday met lounge-dj's; 
aanv 17.00 uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.

8   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

uitgaan (vervolg)

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 Brouwerij
Poelestraat 27
9711 PH  Groningen
Tel. 050-5892828

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

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.

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

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

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.

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 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.

Restaurant Tekinev
Gelkingestraat 24
9711 NC  Groningen
Tel. 050-3111230
www.tekinev.nl

 

TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
ant 

 •  Y
em

ek

ev
i

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

Zaalgrootte: tot 80 personen (diner tot 40 personen.)
Schitterende bovenzaal voor feesten en bijeenkomsten.
Tekinev, het best bewaarde geheim van Groningen!

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!

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

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

Café 't Vaatje
Grote Markt 39a
9711 LV Groningen
www.hetvaatje.nl

Zaalgrootte: tot 190 personen. 
Bijna alles is mogelijk! Neem contact op via info@hetvaatje.nl.

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

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

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

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

Simplon Jongerenhotel
& Eetcafé 73-2

De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

http://www.cafededoos.com/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
http://www.huizemaas.nl/
http://www.neworleansgroningen.nl/
http://oblomovgroningen.nl/
http://kokomogroningen.nl/
http://devlouisxv.winnit.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.ocean41.nl/
http://www.platformtheater.nl/
https://www.facebook.com/hetvaatje/
http://www.simplonjongerenhotel.nl
http://www.roezemoes.nu/
http://www.moghul.nl/

