
diversen
dans / literair / multimedia

vr 19 mei 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
addance jeugd danst de vier jaargetij-
den; aanv 18.00 en 19.45 uur; € 6,-.
za 20 mei 
conservatorium, palmslag 20;
'the world we live in'; diverse kunste-
naars belichten hedendaagse gebeur-
tenissen in de wereld; oa muziek, thea-
ter, beeldende kunst en lezingen; 11.00-
18.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nationale ballet brengt 'beautiful ba-
lanchine'; balletten van george balan-
chine op muziek van oa stravinsky; 
mmv het balletorkest en isabelle van 
keulen (viool); aanv 20.15 uur; 1ste en 
2de rang uitverkocht / 3de rang € 27,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 22,50) / 4de 
rang € 13,50.
zo 21 mei 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
lezing en signeersessie door schrijver/
hoogleraar moderne geschiedenis 
james c kennedy ('beknopte geschiede-
nis van nederland'); 14.30-15.30 uur.
café kult, steentilstraat 36/1;
'de schreef'; open podium voor poëzie, 
proza en alle andere vormen van 
woordkunst; aanv 15.00 u; gratis; deel-
nemers kunnen zich opgeven via jpoe-
tijn@hotmail.com.
kerkje van leegkerk, leegeweg 38;
culturele zondag: jolande withuis vertelt 
over haar boek 'juliana - vorstin in een 
mannenwereld'; aanv 15.30 uur; € 7,50; 
kaarten bij boekhandels godert walter 
(oude ebbingestraat 53) en van der vel-
de (a-kerkhof 45-47) en via www.blgro-

ningen.nl/agenda.
ma 22 mei 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poëzie 
en meer; aanv 20.00 uur; gratis.
boekhandel godert walter, o ebbinge-
straat 53;
lucas zandberg sprekt over zijn nieuwe 
roman 'de rendementsdenker'; aanv 
20.00 uur; gratis; reserveren gewenst 
(in de winkel, via tel. 050-3122523 of 
info@godertwalter.nl).
wo 24 mei 
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 26 mei 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
stichting ens brengt 'rad haz mat ep.3' 
van rens borkent en sarah huygens; he-
dendaagse dans; aanv 20.00 uur; € 15,- 
(studenten € 12,50 / cjp € 10,-).
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
'poëzie met'; poëzie en muziek van eli 
valk, irene siekman, cissy, teebee 
brown and friends, erik loeffen, faya, mi-
chiel westbeek en eileen tara; presenta-
tie: richard nobbe; aanv 20.30 u; gratis.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'clash' met modular synth tovenaar colin 
benders (ook bekend als kyteman), dj-
collectief 030303 en werk van kunste-
naars bert scholten, dragan glamocic, 
hannes andersson en lee mcdonald; 
clubnacht met beeldende kunst; aanv 
21.00 uur; € 15,-; kaarten verkrijgbaar 
via www.clashclashclash.nl.
za 27 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: klatwerk3, jazz/pop/klas-
siek/minimal/wereldmuziek; jubileum-
concert (10 jaar) met poëzie en foto's 
van jan mulder, liesbeth van dijken, jan 
glas en margaretha vasalis; aanv 20.30 
uur; € 15,-.
ma 29 mei 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poëzie 
en meer; aanv 20.00 uur; gratis.
di 30 mei 
boekhandel godert walter, o ebbinge-
straat 53;
avond rond schrijver paolo giuseppin 
('carissimo figlio, het oorlogsverhaal 
van een haagse italiaan'); aanv 20.00 u; 
€ 2,50; reserveren gewenst (in de win-
kel, via tel. 050-3122523 of info@go-

dertwalter.nl).
do 1 juni 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
begane grond: 'dichter van geluk'; rense 
sinkgraven spreekt met dichter pieter 
boskma over zijn nieuwe bundel 'tsuna-
mi in de amstel' en zijn vriendschap met 
joost zwagerman, rogi wieg en wim 
brands (medeleden van dichtgroep de 
maximalen); 12.30-13.15 uur; gratis.
boekhandel godert walter, o ebbinge-
straat 53;
paul gellings presenteert zijn nieuwe 
verhalenbundel 'zondagavondbuurt' en 
wordt geïnterviewd door ronald ohlsen; 
aanv 20.00 uur; gratis; reserveren ge-
wenst (in de winkel, via tel. 050-
3122523 of info@godertwalter.nl).
vr 2 juni 
universiteitsbibliotheek, broerstr 4;
science slam: research meets poetry; 
wetenschappers en dichters presente-
ren samen poëzie; 16.00-17.00 uur; 
gratis.
ma 5 juni 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poëzie 
en meer; aanv 20.00 uur; gratis.
di 6 juni 
lutherzaal, haddingestraat 23;
koen hilberdink spreekt over zijn biogra-
fie van uitgever johan polak (1928-
1992); aanv 20.00 uur; € 2,50; reserve-
ren gewenst (in boekhandel godert wal-
ter, o ebbingestraat 53, via tel. 050-
3122523 of info@godertwalter.nl).
wo 7 juni 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'the dream', 'symphonic variati-
ons' en 'marguerite and armand' van 
frederick ashton, oprichtend choreo-
graaf van the royal ballet; live vanuit het 
royal opera house te londen; 20.15-
23.30 uur; € 24,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters presen-
teren oud en nieuw werk; leden van de 
dichtclub zijn andré degen, joost oo-
men, lilian zielstra, renée luth, rik andre-

ae, sylvia dragtstra, richard nobbe, hu-
bert klaver, philip rozema, hanne stege-
man, ileen rook, maaike rijnjes, erik 
loeffen en esmé van den boom; gast-
dichter: sterre wolthers; aanv 20.30 uur; 
gratis.
do 8 juni 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en kees 
de vries; aanv 20.30 uur; gratis.

verwacht
ma 12 juni 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poëzie 
en meer; aanv 20.00 uur; gratis.
di 13 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nederlands dans theater 1 brengt 
'parade' van crystal pite; parade van 
chaotische clowns vergezeld door een 
fanfare; 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; met inleiding (19.15 uur, € 2,50).
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Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

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

Ook op Hemelvaartsdag (do 25 mei) en beide  
Pinksterdagen (zo 4 + ma 5 juni) geopend!

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

Vóór concert of voorstelling in De Oosterpoort of
Schouwburg genieten van onze Indiase specialiteiten

Reserveren gewenst
Restaurant / afhalen / bezorgen / catering   www.tajmahalgroningen.nl

Veemarktstraat 94 (Oosterpoort) - 050-3147301 - Gratis parkeren
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http://www.rapaljefestival.nl/
http://www.manolitos.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.zinnebeeld.info/
http://www.imono.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

LIttLe MeN a.L.
18 t/m 24 mei: dag. 16.30 19.10 / do 18 mei 50% premièrekorting
Indrukwekkend en ontroerend New Yorks drama over het grote effect 
van geldperikelen, van de maker van o.a. LOve IS StraNGe.  
Wanneer de grootvader van de 13-jarige Jake overlijdt, verhuist zijn 
gezin terug naar hun oude huis in Brooklyn. Daar raakt Jake bevriend 
met Tony, wiens alleenstaande moeder de winkel beneden runt. Hun 
vriendschap wordt steeds sterker maar hun families worden uit elkaar 
gedreven door een meningsverschil over de huur. De jongens besluiten 
te reageren op de volwassenen om hen heen met een gelofte van stilte. 
Regie: Ira Sachs.

the cIrcLe a.L.t
18 t/m 24 mei:  do 16.00 21.15 / vr 16.45 21.15 / za zo 16.00 21.15 /  

ma di wo 16.00 21.15
The Circle, het machtigste internetbedrijf ter wereld, weet alles van iede-
re gebruiker. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin lijkt 
te zijn aangebroken. Maar het roept ook vele vragen op over privacy en 
individuele vrijheid. Spannend drama met Emma Watson en Tom Hanks. 
Naar het boek van Dave Eggers.

I aM NOt YOUr NeGrO 12
18 t/m 24 mei:  do vr 16.15 19.25 / za zo 15.15 19.25 / ma di 16.15 19.25 / wo 16.15 / 

Docs
In eerste instantie is deze Oscargenomineerde documentaire een politiek 
statement en een kijk in de gedachten van schrijver James Baldwin over 
zijn laatste project, 'Remember this house'. Dit boek had een revolutio-
nair en persoonlijk verhaal moeten worden over drie vermoorde vrienden: 
Malcolm X, Medgar Evers en Martin Luther King jr. Bij Baldwins dood in 
1987 waren slechts dertig pagina's van het manuscript klaar.
Deze opvallende en akelig actuele film laat zien hoe het was in de na-
dagen van de rassenscheiding in de VS: een tijd waarin sprankjes hoop 
over een betere toekomst voor 'zwart Amerika' steeds weer in rook op-
gingen door absurde regels en geweld. Elke lijn van het verhaal is recht-
streeks overgenomen uit Baldwins manuscript. Historisch filmmateriaal 
kleurt de geschiedenis in. Regie: Raoul Peck.

SaMI BLOOD 12td
18 t/m 24 mei:  do vr 19.00 / za zo 13.30 19.00 / ma di wo 19.00
De leergierige 14-jarige Elle-Marja, dochter van een rendierherdersfami-
lie in Lapland, droomt ervan te ontsnappen aan haar nomadenbestaan 
en te gaan studeren in Uppsala. Maar in het Zweden van de jaren '30 is 
discriminatie tegen haar volk, de Sami, alomtegenwoordig. 'Studies heb-
ben aangetoond dat jouw volk niet kan overleven in de stad' wordt haar 
medegedeeld op de draconische kostschool waar ze samen met haar 
zusje is ondergebracht. 'Jullie moeten hier blijven, anders sterven jullie 
uit'. Regisseur Amanda Kernell schetst met dit bekroonde speelfilmde-
buut een intiem en intelligent portret van een meisje dat vastberaden is 
haar dromen na te jagen, tegen de klippen op. Ze wordt beschimpt, mis-
handeld en onderworpen aan afgrijselijke medische onderzoeken maar 
waar haar leeftijdsgenoten zich juist vastklampen aan hun gebruiken en 
tradities, kiest Elle-Marja voor het pad dat haar almaar verder van haar 
familie en haar afkomst doet afdrijven: totale assimilatie.

eL cIUDaDaNO ILUStre 12
18 t/m 24 mei:  do vr 21.00 / za zo 13.00 21.00 / ma di wo 21.00
De Argentijnse schrijver en Nobelprijswinnaar voor Literatuur, Daniel 
Montovani, woont al ruim dertig jaar in Madrid. Hij heeft weinig met 
publieke optredens en weigert dan ook systematisch in te gaan op de 
talloze uitnodigingen die hem vanuit de hele wereld worden toegestuurd. 
Tot hij er één aanvaardt van zijn geboortedorp Salas dat hem ereburger 
wil maken. Hij is nooit teruggekeerd naar het dorp maar zijn jeugd daar 
is altijd een inspiratiebron voor zijn boeken geweest. Wat begint als een 
mooie reis vol warme herinneringen en reünies met oude bekenden, 
krijgt echter snel een andere wending als blijkt dat niet alle bewoners blij 
zijn met de manier waarop hun dorp in zijn boeken is neergezet.  
Zwarte komedie van Gaston Duprat en Mariano Cohn.

SONG tO SONG 12
18 t/m 24 mei:  do vr 21.25 / za zo 13.45 21.25 / ma di wo 21.25
Dit romantische drama speelt zich af tegen de achtergrond van de mu-
ziekscene in Texas. De jonge, ambitieuze en onzekere Faye (Rooney 
Mara) legt het aan met muziekproducent Cook (Michael Fassbender), 
in de hoop dat dat haar carrière ten goede zal komen. Als ze BV (Ryan 
Gosling) ontmoet ontdekt ze wat de liefde kan zijn. Maar het lukt niet 
Cook los te laten. Op zijn beurt verleidt Cook een serveerster (Natalie 
Portman) die toegang krijgt tot en worstelt met zijn exorbitant rijke en los-
geslagen wereld. De potentiële geliefden draaien om elkaar heen maar 
worden vooral met zichzelf geconfronteerd; zijn ze wie ze denken te zijn 
en worden ze wat ze hopen te worden? Regie: Terrence Malick.

20th ceNtUrY wOMeN 6gt
18 t/m 24 mei:  do za 20.00 / zo 14.30 / ma 20.00
Santa Barbara, 1979. In deze komedie groeit de 15-jarige Jamie op bij 
zijn gescheiden moeder Dorothea in een groot pand waar ook verschil-
lende huurders hun toevlucht hebben gevonden. Dorothea is 55 en dui-
delijk van een andere generatie maar ze doet haar best om haar zoon te 
begrijpen. Hulp - ook bij de opvoeding - krijgt ze van Abbie en Julie, twee 
jonge vrouwen die vormend zijn voor de gevoelige, slimme Jamie.  
Regisseur Mike Mills putte uit eigen ervaring voor dit creatief vormgege-
ven, humoristische en invoelende coming-of-age-verhaal, dat evenzeer 
over de drie vrouwen gaat als over puber Jamie. Een film als een drome-
rige tijdreis, uitmuntend geacteerd en emotioneel geladen.

the Other SIDe OF hOpe 12gtd
18 t/m 24 mei:  za 14.30 / zo di 20.00
Khaled, een jonge Syrische vluchteling, belandt in deze komedie in 
Helsinki. Met grote hoop op een betere toekomst, probeert hij hier poli-
tiek asiel te krijgen maar moet helaas besluiten het illegale circuit in te 
duiken. Vijftiger Wikström zet een punt achter zijn leven als vertegen-
woordiger van herenoverhemden en stropdassen. Ook zijn alcoholische 
vrouw zet hij aan de kant. Dankzij een gewonnen partij poker vergaart 
hij een klein fortuin waarmee hij een slechtlopend restaurant in een ach-
terafstraatje in Helsinki koopt. Wikström treft Khaled aan op de binnen-
plaats van zijn restaurant. Na een kort handgemeen raken de mannen 
in gesprek. Wellicht herkent Wikström iets van zichzelf in de gehavende 
man want hij besluit Khaled in te huren om voor hem te komen werken. 
En daarnaast kan Wikström wel een afwasser gebruiken. Regisseur Kau-
rismäki (Le havre / MaN wIthOUt a paSt) brengt met humor en 
compassie een actueel verhaal over hoop en menselijkheid.

BraM FIScher 16gt
18 t/m 24 mei: zo 11.20
Biografisch drama over advocaat Bram Fischer die ten tijde van de apart-
heid de verdediging op zich neemt van Nelson Mandela en kopstukken 
van het ANC. Wanneer de geheime politie gaandeweg Fischers dub-
belrol ontdekt, komt hij voor een moreel dilemma te staan: verkiest hij de 
verdediging van zijn cliënten boven zijn eigen veiligheid en die van zijn 
gezin? Met Peter Paul Muller, Antoinette Louw en Sello Motloung.  
Regie: Jean van de Velde.

LaDY MacBeth 12gd
18 t/m 24 mei:  za zo 17.15
Tragisch portret van een mooie, sterke en meedogenloze vrouw die 
vecht voor haar onafhankelijkheid in een door mannen gedomineerde 
wereld. Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Paul Hilton en 
Christopher Fairbank spelen de hoofdrollen in dit speelfilmdebuut van 
regisseur William Oldroyd. Naar het boek 'Lady Macbeth uit het district 
Mtsensk' van Nikolaj Leskov.

paterSON 6at
18 t/m 24 mei:  ma di 17.00
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.

MaNcheSter BY the Sea 12gt
18 t/m 24 mei: zo 11.45
Het verhaal van een arbeidersgezin uit Massachusetts. Nadat zijn oudere 
broer Joe (Kyle Chandler) plotseling overlijdt krijgt Lee (Casey Affleck) de 
voogdij over zijn neef (Lucas Hedges). Regie: Kenneth Lonergan.

MOONLIGht 12gatdh
18 t/m 24 mei: vr 20.45 / za zo 17.00
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.

aSceNt 12gat
do 18 mei 19.30 / Docs 
De Britse Mary ontvangt een doos met foto's en notities die haar overle-
den Japanse echtgenoot maakte toen hij de Mount Fuji beklom.  
Meditatieve found-footage-film van Fiona Tan.

DOwN tO earth 12
zo 21 mei 11.10 / Docs
Documentaire over een Nederlandse familie die gedurende vijf jaar de 
meest afgelegen plekken van de aarde bezoekt. Regie: Renata Heinen.
VERWACHT vanaf 25 mei:  DOUBLe pLaY 

KING OF the BeLGIaNS 
the SeNSe OF aN eNDING

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

KINepOLIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

pIrateS OF the carIBBeaN:  
SaLaZar'S reveNGe  12ga
Pathé 18 t/m 24 mei:  wo 20.00 24.00 / 3D / voorpremière
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  wo 20.00 / 3D / voorpremière
In dit nieuwe avontuur strijdt de roekeloze antiheld Jack Sparrow (Johnny 
Depp) tegen zijn aartsvijand kapitein Salazar (Javier Bardem). Sparrow 
vormt een alliantie met de beeldschone astronoom Carina Smyth (Kaya 
Scodelario) en de eigenwijze jonge zeeman Henry (Brenton Thwaites).

whItNeY: caN I Be Me  a.L.
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 19.30 / za 15.30 / Pathé Music
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  vr 19.00 / zo 16.00
Documentaire over het ongelofelijke en aangrijpende levensverhaal van 
zangeres Whitney Houston, die slechts 48 jaar oud werd. Met nog nooit 
eerder vertoond materiaal en exclusieve opnames.

à BraS OUvertS  12std
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 11.45 16.45 19.00 / vr 11.15 15.45 20.15 / za 10.50 15.45 20.15 

/ zo ma 14.00 19.30 / di 14.30 16.45 19.00 / wo 11.10 16.30 21.00
Een rijke intellectueel roept andere vermogenden op om families in nood 
te helpen. Wanneer een Roma-familie zich meldt aan de poorten van zijn 
villa worden zijn opvattingen tot het uiterste op de proef gesteld.

a DOG'S pUrpOSe  12ah
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 11.10 13.30 16.00 19.15 / vr 10.45 13.00 15.15 17.30 19.45 /  

za 11.00 15.15 17.30 19.45 / zo 11.15 13.45 16.30 19.15 /  
ma 12.00 14.30 17.00 19.15 / di 11.30 13.25 16.35 18.45 /  
wo 11.30 14.30 17.00 19.30

Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do ma di 13.30 16.15 20.15 / vr 13.15 16.15 18.55 /  
za 16.15 19.15 / zo wo 16.15 20.15

Bailey komt in zijn verschillende hondenlevens steeds terug als een 
andere hond en leert steeds beter hoe een hond en een mens elkaars 
leven mooier kunnen maken. Zijn eerste baasje houdt daarbij altijd een 
speciaal plekje in Bailey's hart. En dan komen ze elkaar weer tegen...

aLIeN: cOveNaNt  16
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 11.00 13.45 16.30 18.30 20.30 22.00 / vr 11.30 14.30 17.15 

18.45 20.30 / za 11.30 14.30 17.15 18.45 20.30 23.15 / zo 11.30 
14.30 17.15 18.45 20.15 / ma 10.45 13.25 15.30 18.15 21.00 / di 
11.00 13.45 16.30 18.00 20.30 / wo 11.15 14.00 16.45 18.50 21.30

Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do 15.45 20.15 / vr za 16.15 18.45 21.40 / zo 16.30 20.15 /  
ma di wo 16.15 20.15

Science-fictionthriller. In dit nieuwe hoofdstuk stuit de bemanning van het 
koloniale schip Covenant tijdens een reis naar een planeet aan de rand 
van de Melkweg op een schijnbaar onontdekt paradijs. Het blijkt echter 
een duistere en gevaarlijke wereld te zijn...

SNatcheD  12gsth
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 11.10 13.15 18.15 21.30 / vr 14.15 16.30 20.00 /  

za 14.15 16.30 20.00 00.15 / zo 10.20 20.45 / ma 14.15 19.45 /  
di 11.05 16.00 18.15 19.45 / wo 10.50 14.15 18.30 20.45

Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do ma di 13.30 16.00 20.30 / vr 13.30 16.00 19.00 21.50 /  
za 13.30 16.10 19.00 21.50 / zo 16.00 20.30 /  
wo 13.30 16.00 20.15

De koppige dromer Emily en haar overbezorgde moeder Linda gaan sa-
men op vakantie en belanden in een wild en waanzinnig jungle-avontuur. 
De twee tegenpolen zullen moeten samenwerken om te ontsnappen. 
Komedie met Amy Schumer en Goldie Hawn.

the cIrcLe  a.L.t
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 10.45 15.20 21.40 / vr 11.00 13.45 16.15 18.30 21.30 / za 12.30 

15.00 18.15 21.30 00.00 / zo 12.15 16.00 17.00 21.30 / ma 11.00 
14.45 16.05 21.30 / di 10.45 15.15 21.30 / wo 12.15 15.40 21.30

Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do zo ma di 13.30 16.15 20.15 / vr za 13.30 16.15 18.45 21.35 / 
wo 13.30 16.15 20.30

The Circle, het machtigste internetbedrijf ter wereld, weet alles van iede-
re gebruiker. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin lijkt 
te zijn aangebroken. Maar het roept ook vele vragen op over privacy en 
individuele vrijheid. Spannend drama met Emma Watson en Tom Hanks. 
Naar het boek van Dave Eggers.

KING arthUr:  
LeGeND OF the SwOrD  12ga
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 13.00 15.30 21.10 / vr 10.45 15.30 21.00 / za 10.45 16.15 21.00 

23.45 / zo 12.45 15.30 21.00 / ma 12.15 15.00 17.45 /  
di 12.30 15.30 21.20 / wo 15.30 17.20 20.30 / 3D

Pathé 18 t/m 24 mei:  do 18.45 / vr 12.30 18.15 / za 12.45 19.00 / zo 18.15 / ma 20.30 / 
di 18.30 / wo 13.00 / 2D

Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do zo ma di 13.15 16.15 20.00 / vr za 13.00 15.50 18.45 21.25 / 
wo 13.15 16.15 20.15  / 3D

Revolutionaire versie van de Excalibur-mythe en Arthurs reis van de 
straat naar de troon. Episch actie-avontuur van Guy Ritchie.  
Met Charlie Hunnam, Jude Law en Astrid Berges-Frisbey.

DjaNGO  12gtd
Pathé 18 t/m 24 mei:  vr 11.15 / ma 18.30
De briljante jazzgitarist Django Reinhardt is in 1943 op het hoogtepunt 
van zijn roem maar zijn zigeunerbroeders in heel Europa lijden onder de 
vervolging door de nazi's. Wanneer hij gedwongen wordt om op tournee 
door Duitsland te gaan ziet hij geen andere uitweg dan te vluchten...

the ZOOKeeper'S wIFe  16gt
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 12.00 18.15 / vr 15.00 19.00 / za 13.00 18.30 / zo 12.30 18.30 / 

ma 11.30 17.15 20.15 / di 13.15 20.15 / wo 12.30 18.15
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do ma di wo 13.00 16.00 20.00 / vr 13.00 15.55 18.45 21.40 / 

za 13.15 18.45 21.40 / zo 13.15 16.15 20.00
Oorlogsdrama over De Poolse Antonina en haar man die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog meer dan 300 Joden uit de handen van de Nazi's 
wisten te redden door ze een schuilplek te bieden in hun dierentuin.

UNLOcKeD  12gat
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 10.45 21.50 / vr 13.30 22.30 / za 22.30 00.15 / zo 21.45 /  

ma 11.45 21.40 / di 10.45 21.40 / wo 10.50 21.45
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  vr 21.25 / za 21.45
Actiethriller. Alice Racine (Noomi Rapace) in een bloedstollende race te-
gen de klok om een chemische aanval op Londen te voorkomen.

the LOSt cItY OF Z  16g
Pathé 18 t/m 24 mei:  vr 11.45 / za di 11.15 / ma 16.15 20.00 / wo 11.20
Aan het begin van de 20ste eeuw ontdekt de legendarische avonturier 
Percy Fawcett in het onontgonnen Amazonewoud restanten van een 
oude, ver ontwikkelde beschaving De levensgevaarlijke tocht houdt de 
hele wereld in zijn greep. Op waargebeurde feiten gebaseerd verhaal. 

GUarDIaNS OF the GaLaXY vOL. 2  12gt
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 21.00 / vr 21.45 / za 21.45 23.30 / zo 14.45 19.45 / ma 16.45 / 

di 20.45 / wo 21.15 / 3D
Pathé 18 t/m 24 mei:  do di 15.45 / vr 12.00 17.45 / za 11.45 17.45 / zo 10.45 17.45 /  

ma 21.15 / wo 11.15 15.50 / 2D
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do 16.15 20.15 / vr za 15.50 20.30 21.35 / zo ma di 16.00 20.15 

/ wo 16.00 20.30 / 3D
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  dag. 13.00 / 2D
Sf-actiekomedie. Het buitengewone team is terug, geheel in eigen stijl. 
Op de knallende en onmisbare muziek van Awesome Mixtape Vol. 2 
komt het tot in de verste uithoeken van het heelal.

vOOr eLKaar GeMaaKt  12st
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 16.00 / vr za 18.00 / ma 16.30 / wo 18.40 / NL
Vrijgezel Felix zet alles op alles om de vader te worden van het enige 
kind dat hij ooit zal kunnen hebben. Romantische komedie met Matthijs 
van de Sande Bakhuyzen, Loes Haverkort en Birgit Schuurmans.

Get OUt  16ga
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 14.15 / vr za 22.15 / zo ma 22.00 / di 12.00 22.00
Thriller. Een Afro-Amerikaanse  jongen reist met zijn blanke vriendin naar 
het landgoed van haar familie om kennis te maken. Daar ontdekt hij de 
duistere reden waarom hij werd uitgenodigd...

FaSt & FUrIOUS 8  12gt
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 15.00 21.20 / vr za 17.00 21.15 / zo 16.15 21.15 /  

ma 11.20 19.00 / di 14.15 21.10 / wo 13.15 18.30
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do zo ma di 13.00 20.00 / vr 13.00 21.20 / za 13.00 20.00 21.30 

/ wo 13.00 20.15
Een mysterieuze vrouw (Charlize Theron) verleidt Dom om terug te keren 
in de misdaad. Wanneer hij degenen om hem heen bedriegt wordt de 
hechte vriendschap van de groep op de proef gesteld.

GOING IN StYLe  6gat
Pathé 18 t/m 24 mei:  do zo 18.00 / vr za wo 22.00 / ma 21.50 / di 18.30
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do zo ma di 13.15 20.30 / vr za 13.15 19.00 / wo 13.15
Komedie over drie berooide gepensioneerden die een bank gaan over-
vallen. Met Morgan Freeman, Michael Caine en Alan Arkin.

BeaUtY aND the BeaSt  12ga
Pathé 18 t/m 24 mei:  do 13.15 20.15 / vr 20.45 / za 13.30 20.45 / zo 15.15 20.30 /  

ma 17.30 / di 17.15 / wo 16.15 19.00 / 3D
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do zo ma di wo 20.15 / vr 21.30 / 3D
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do ma di wo 16.15 / vr za 15.45 18.55 / zo 13.00 / 2D
Het klassieke verhaal en de geliefde karakters uit het bekende sprookje 
komen opnieuw tot leven in een spectaculaire live-actionversie.  
Met Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens en Ewan McGregor.

perFettI ScONOScIUtI  a.L.t
Pathé 18 t/m 24 mei:  ma 13.30 / di 13.30 19.15 / 50 Plus Bios
Komisch drama waarin een gezellig etentje met bevriende echtparen 
pijnlijke situaties oplevert. Regie: Paolo Genovese.

SNeaK prevIew 16adghst
Pathé: di 21.00
Elke dinsdag een verrassende voorpremière.

caSper & eMMa GaaN De BerGeN IN  a.L.
Pathé 18 t/m 24 mei:  zo 10.30 / Kleuterbios
Het is vakantie en Casper en Emma staan te trappelen om met hun knuf-
fels, Welpje en Mevrouw Konijn, op reis te gaan. Caspers vader heeft 
een avontuurlijk verblijf geboekt in een park in de bergen, ver van de 
bewoonde wereld.

raaFje Met De rODe SOK  a.L.
Pathé 18 t/m 24 mei:  za 10.45 / zo 10.15 / NL
Animatiefilm. Raafje doet mee aan de zeepkistenrace die de bevers 
organiseren. De winnaar krijgt 100 goudstukken. Dat is genoeg om een 
nieuwe voorraad eten te kopen voor alle dieren in het bos.

the BOSS BaBY  6ga
Pathé 18 t/m 24 mei: za 14.45 / zo 15.45 / di 13.50 / wo 13.45 / 3D / NL
Pathé 18 t/m 24 mei:  do di 16.15 / vr 14.45 16.00 / za 11.30 13.45 16.00 / zo 11.15 13.30 

/ ma 11.50 14.15 / wo 15.00 16.00 / 2D / NL
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do ma di wo 13.45 16.15 / vr za 13.30 16.00 /  

zo 10.50 13.45 16.15 / 3D / NL
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  za 13.25 / zo 10.50 13.45 / wo 13.45 / 2D / NL
Originele animatiekomedie over een heel bijzondere baby. Hij draagt een 
pak, spreekt als een volwassene en manipuleert de hele familie.

De SMUrFeN eN het verLOreN DOrp  6t
Pathé 18 t/m 24 mei:  za 10.45 / zo 15.00 / 3D / NL
Pathé 18 t/m 24 mei:  vr 14.00 / za 13.15 / zo 11.00 13.00 / wo 13.30 / 2D / NL
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  do vr za 13.15 16.00 / zo 10.55 13.30 16.00 /  

ma di wo 13.30 16.00 / 3D / NL
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  zo 10.55 / 2D / NL
Nieuw animatie-avontuur van de Smurfen waarin Smurfin een mysteri-
euze landkaart vindt die naar het Verloren Dorp leidt.

De LeGO BatMaN FILM  6ga
Kinepolis 18 t/m 24 mei:  zo 10.55 / 3D / NL
Vrolijke animatiefilm met LEGO Batman. Er liggen grote veranderingen 
op de loer voor Gotham City en Batman moet de stad redden.

MaSha eN De Beer  a.L.
Kinepolis 18 t/m 24 mei: zo 11.15 / 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 .

StOrM: LetterS vaN vUUr  9at
Kinepolis 18 t/m 24 mei: zo 11.00
Spannende familiefilm die zich afspeelt in de middeleeuwse Lage Lan-
den. De 12-jarige Storm (Davy Gomez) moet zijn vader Klaas (Yorick van 
Wageningen) proberen te redden van de doodstraf.

BaLLerINa  a.L.
Kinepolis 18 t/m 24 mei: zo 11.00 / 3D / NL
Animatiefilm. De 11-jarige Félicie heeft maar één droom: sterdanseres 
worden aan de Parijse Opera. Samen met haar beste vriend Victor ont-
snapt ze uit het weeshuis en vertrekt zonder een cent op zak naar Parijs.

SING  6a
Kinepolis 18 t/m 24 mei: zo 11.15 / 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.
Kinepolis 18 t/m 24 mei: zo 11.15 / NL
De school van Meester Kees doet mee aan een toekomstproject. Wat 
begint als een leuke uitdaging eindigt in chaos.
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film
za 20 mei 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'zero days' (2016) van alex gibney; intri-
gerende en verontrustende documen-
taire over cyberwapens; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); ook 
op 22 mei.
ma 22 mei 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'zero days' (2016) van alex gibney; intri-
gerende en verontrustende documen-
taire over cyberwapens; aanv 20.30 
uur; € 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 23 mei 
academiegebouw, broerstraat 5;
'ongelovig - vrijdenkers op de vlucht' 
(2016) van dorothée forma; documen-
taire over de problemen van ongelovige 
vluchtelingen in nederlandse asielzoe-
kerscentra; aanv 20.00 uur; gratis; aan-
melden noodzakleijk via www.humanis-
tischverbond.nl; na afloop: debat olv 
bahram sadeghi met boris van der ham, 
ongelovigen, de vrijdenkers uit de film 
en antropoloog maria vliek.
vera zienema, oosterstraat 44;
'the party and the guests' (1966) van jan 
nemec; een idyllische picknick van een 
groep vrienden wordt ruw verstoord 
door een invasie van dwingende vreem-
delingen; tsjechisch gesproken, engels 
ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/
stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 24 mei 
dot, vrydemalaan 2;
'brokeback mountain' (2005) van ang 
lee; westerndrama over twee jonge 
cowboys die verliefd worden op elkaar; 
met heath ledger en jake gyllenhaal; 
aanv 20.00 uur; € 5,-.
za 27 mei 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
rough conditions adventure film festival 
met korte films over kleine en grotere 
avonturen die iedereen kunnen inspire-
ren om zelf op pad te gaan; presentatie: 
avonturier/filmer/groninger erwin zan-
tinga; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-).
ma 29 mei 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
adventure double bill: 'into the empty 
quarter' (2013) van leon mccarron en 
alastair humphreys en 'karun' (2015) 
van leon mccarron en tom allen; avon-
tuurlijke reisdocumentaires; engels ge-
sproken, niet ondertiteld; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 30 mei 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
ciné-club: 'rosalie blum' (2015) van ju-
lien rappenau; komedie over een een-
zame kapper die geobsedeerd raakt 
door een winkeljuffrouw; frans gespro-
ken, engels ondertiteld; aanv 19.30 uur; 
€ 9,50 (stadjerspas/jongeren tot 25 jaar/
studenten € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 6,50).
vera zienema, oosterstraat 44;
'i am not a serial killer' (2016) van billy 
o'brien; morbide thriller over een jonge 
assistent in het mortuarium en de mys-
terieuze moorden die zijn woonplaats 
teisteren; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/
stadjerspas/studenten € 5,-).
usva, munnekeholm 10;
french film night; aanv 20.30 uur; € 4,- 
(studenten € 3,-).
wo 31 mei 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
'hier ben ik' (2017) van sarah vos en an-

der snoep; documentaire over dominee 
ad van nieuwpoort, die een alternatief 
biedt voor ons jachtige bestaan, ons ne-
gatieve zelfbeeld, onze verstikkende 
ambities, kortom onze worsteling met 
het gewone leven; 19.30-20.55 uur; 
€ 9,50 (stadjerspas/jongeren tot 25 jaar/
studenten € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 6,50).
dot, vrydemalaan 2;
'dirty harry' (1971) van don siegel; actie-
film met clint eastwood als politiein-
specteur op jacht naar de sadistische 
seriemoordenaar scorpio; aanv 20.00 u; 
€ 5,-.
za 3 juni 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'exprmntl'(2016) van brecht debackere; 
documentaire over het gelijknamige 
avant-gardefilmfestival in knokke (1949-
1974); met q&a van de maker; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
ma 5 juni 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'morf' (2017) van rene houwen; drama 
rond een 50-jarige groningse rockzan-
ger die denkt een 'hogere' opdracht te 
hebben; met jurgen veenstra en roelf 
eissens; met q&a met rene houwen en 
acteur/muzikant jurgen veenstra; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
wo 7 juni 
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'de helleveeg' (2015) van andré van du-
ren; bitterzoet familiedrama naar de ro-
man van a f th van der heijden; met 
hannah hoekstra, anneke blok en gijs 
scholten van aschat; aanv 20.00 uur; 
€ 0,50 incl. koffie/thee; reserveren niet 
mogelijk.
dot, vrydemalaan 2;
dot filmavond; aanv 20.00 uur; € 5,-.

verwacht
za 10 juni 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'in the crosswind' (2014) van martti hel-
de; aangrijpend historisch drama over 
de deportatie van 40.000 inwoners uit 
estland, letland en litouwen in 1941; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook op 12 juni.
ma 12 juni 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'in the crosswind' (2014) van martti hel-
de; aangrijpend historisch drama over 
de deportatie van 40.000 inwoners uit 
estland, letland en litouwen in 1941; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
wo 14 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dot filmavond; aanv 20.00 uur; € 5,-.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
your cinema #3; keuze van het publiek; 
de winnende titel wordt do 25 mei be-
kendgemaakt op de facebookpagina 
van het groninger forum; aanv 20.30 u; 
€ 9,50 (stadjerspas/jongeren tot 25 jaar/
studenten € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 6,50).

jazz
vr 19 mei 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
the skypainters; kirill dumchenko (gi-
taar), ugur kupeli (drums), chan ok kim 
(bas), ibolya vörösváry (viool), denis 
pavlenko (altsax) en yasar kan (tenor-
sax); met sessie; aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
claudio jr de rosa quartet; claudio jr de 
rosa (sax), alessio bruno (contrabas) en 
jacopo zanette (drums); cd-presentatie; 
21.30-23.30 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
thomas hilbrandie kwartet; thomas hil-
brandie (gitaar), diederik idema (toet-
sen), hans lass (bas) & steve altenberg 
(drums); 22.00-24.00 uur; € 3,-.
za 20 mei 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session met pavel 
zhulidov (gitaar), hans lass (bas) en fe-
lix degenaar (piano); 21.30-01.00 uur; 
€ 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
giuseppe doronzo (baritonsax) solo; 
aanv 23.00 uur.
zo 21 mei 
dot, vrydemalaan 2;
job posthuma (gitaar), felix degenaar 
(piano) & yaël tieleman (contrabas); 
aanv 15.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
the new decoderzz, mainstream/acid-
jazz; aanv 16.30 uur; gratis.
ma 22 mei 
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 23 mei 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met harry van der laan (tenor-
sax), diederik idema (piano), hans lass 
(bas) en eddy lammerding (drums); 
aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 24 mei 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
ernesto larcher; aanv 21.30 uur.
do 25 mei 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
suntae kim quartet; 21.00-24.00 uur; 
gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
matt t mahony, jazz/blues uit gent; 
21.30-00.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
daniel juárez non-dutch 4tet; met daniel 
juárez (tenorsax); aanv 21.30 uur.
vr 26 mei 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
chuso martelo & the farrets; met sessie; 
aanv 21.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
matti de rijcke (gitaar/zang), olivier van-
der bauwede (harmonica), matthias 
geernaert (bas) & jan van steenbrugge 
(drums); 22.00-24.00 uur; € 3,-.
za 27 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: klatwerk3, jazz/pop/klas-
siek/minimal/wereldmuziek met boelo 
klat (piano/composities), ruud vleij (con-
trabas) en ancel klooster (drums); jubi-
leumconcert (10 jaar) met poëzie en fo-
to's van jan mulder, liesbeth van dijken, 
jan glas en margaretha vasalis; aanv 
20.30 uur; € 15,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session met oa jan ru-
erd oosterhaven (contrabas) en felix de-
genaar (piano); 21.30-01.00 uur; € 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
supercollider; robert van heumen (lap-
top/elektronica) en leonardo grimaudo 
(gitaar/elektronica); aanv 23.00 uur.
zo 28 mei 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
glerum omnibus; improvisatie met er-
nest glerum (bas), timothy blanchet (pi-
ano) en jamie peet (drums); aanv 15.30 
uur; € 12,- (studenten € 7,-); ism stich-

ting jazz in groningen.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
matt t mahony, jazz/blues uit gent; aanv 
16.00 uur; gratis.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: trio zomertijd; jan 
schoemaker (altsax/fluit), rené van as-
tenrode (vibrafoon) en bert van erk 
(contrabas); aanv 16.30 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage.
ma 29 mei 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door conrad 
herwig (trombone); 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 30 mei 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz express; joern anders (trompet), 
will jasper (sax), dirk piezunka (bariton-
sax), diederik idema (piano), ruud vleij 
(bas) en christian schonefeldt (drums); 
aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 31 mei 
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 vo-
calisten; 19.00-22.00 uur; gratis.
do 1 juni 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
davina & the vagabonds, swingjazz/
soul/boogiewoogie/latin; aanv 20.30 u; 
€ 15,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
toots thielemans heritage quartet; 
21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
dani pozo (bas); 21.30-23.30 uur.
vr 2 juni 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
pavel zhulidov trio; aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
lara; 21.30-23.30 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; sessie olv jeroen van 
olphen; aanv 22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
boom xl; josé zwerink (zang), benson 
itoe (bas), diederik idema (toetsen) en 
claude ciza (drums); 22.00-24.00 uur; 
€ 3,-.
za 3 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session met harry van 
der laan (sax), jan ruerd oosterhaven 
(contrabas), steven bouma (drums) en 
felix degenaar (piano); 21.30-01.00 uur; 
€ 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
live jazz; aanv 23.00 uur.
di 6 juni 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
human music; pascha scherbakov 
(trombone/composities), fermin ara-
mendia (viool), eugenia paniza (viool), 
melisa del be (altviool), rosie taekema 
(cello), antisia machneva (piano), an-
drea caruso (bas), wieger dijkstra 
(drums); speciale gasten: selim bou-
khris (zang/gitaar) en tollak olestad 
(harmonica); aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 7 juni 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
do 8 juni 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
diego hervalejo trio; 21.00-24.00 uur; 
gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
michael madden; aanv 21.30 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
vladislav psaruk electric trio; 21.30-
23.30 uur.
vr 9 juni 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.

café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
mirror reality jazz; aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
milton rodriguez cisneros; 21.30-23.30 
uur.
de spieghel, peperstraat 11;
human music; pascha scherbakov 
(trombone/composities), fermin ara-
mendia (viool), eugenia paniza (viool), 
melisa del be (altviool), rosie taekema 
(cello), antisia machneva (piano), an-
drea caruso (bas), wieger dijkstra 
(drums); speciale gasten: selim bou-
khris (zang/gitaar) en tollak olestad 
(harmonica); 22.00-24.00 uur; € 3,-.

verwacht
za 10 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session met shjazz; 
sharon doelwijt (zang), hans lass (bas) 
en felix degenaar (piano); 21.30-01.00 
uur; € 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
live jazz; aanv 23.00 uur.
zo 11 juni 
wall house #2, a j lutulistraat 17;
klatwerk3, jazz/pop/klassiek/minimal/
wereldmuziek met boelo klat (piano/
composities), ruud vleij (contrabas) en 
ancel klooster (drums); aanv 15.30 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
hot swing jazz band, new orleans jazz; 
16.00-18.00 u; € 10,- (studenten € 6,-).
ma 12 juni 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door david 
berkman (piano); 14.30-16.00 u; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;

café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 13 juni 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
big band van het conservatorium olv 
kurt weiss; speciale gast: dave glasser 
(sax); aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 14 juni 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
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Fine Turkish cuisine

Groningens best 
kept secret

Gelkingestraat 24
050 3111230
www.tekinev.nl

De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

Elke dag geopend
van 11.00 tot

01.00 - 02.00 uur

Zondags vanaf
12.00 uur

 www.eetcafestadtlander.nl
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Demdem
DONER KEBAB & PIZZA

AFHALEN & BEZORGEN

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

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

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

Bezorgtijden:  dinsdag t/m zondag  
17.00 - 02.00 uur

http://www.uitgaanskrantgroningen.nl/
http://www.hoekstrakrantendruk.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.moghul.nl/
https://www.facebook.com/HetPinkstertoernooi
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.demdem-groningen.nl/


pop
vr 19 mei 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
bing & ruth; meditatieve/minimalistische 
ambient/klassiek; aanv 20.30 u; € 12,-; 
kaartverkoop via de oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
40 jaar simplon: ronnie flex & deuxpe-
rience band, hiphop; aanv 20.30 uur; 
€ 17,- / voorverkoop € 16,-.
vera, oosterstraat 44;
plan kruutntoone, experimenteel; plaat-
presentatie mmv razorblade jr; aanv 
21.00 uur; € 5,-.
café de walrus, pelsterstraat 25;
faktum 51 presenteert beach coma 
(punk/blues/garage) en track club party 
('80's/new wave/pop); aanv 22.00 uur; 
€ 5,-.
the crown, zuiderdiep 2;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie; aanv 22.30 uur; gratis.
za 20 mei 
café het palet, friesestraatweg 41;
persona non grata, rock/pop; 17.00-
20.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
hertog sessie olv dirkjan boonstra; 
17.00-22.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
allround coverband ten speed; jubile-
umconcert (30 jaar); aanv 20.30 uur; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'nachtschade' met parade ground (bel-
gië) en dj's mystique, scrape en doodtij; 
gothic/ebm/synthpop; 21.00-05.00 uur; 
€ 5,-.
café jan westerhoff, rijksweg 4;
till sunrise, funky/top 40 hits; 21.00-
02.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
10 to go (ska/punk/reggae uit leeuwar-
den) en dolltones (rockabilly/rock & roll 
uit groningen); aanv 22.00 uur; € 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
blues encore, blues met oa harm 
brinksma en wessel baptist; aanv 22.30 
uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
sheila, reggie, bram & wilma; akoesti-
sche soul/pop/funk/r&b/grooves; 23.00-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: suffering qutoa (groningen) 
en my minds mine (friesland); grind-
core; aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 21 mei 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
culinaire biertocht: ronald nihot, de zin-
gende jukebox; 14.00-20.00 uur.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
don't eat yellow snow; aanv 16.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 uur; gra-
tis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: lisa lois zingt nummers van 
adele; aanv 20.30 uur; € 14,-.
de spieghel, peperstraat 11;
torgeir waldemar, folkrock uit noorwe-
gen; aanv 21.00 uur; € 10,-; kaartver-
koop via de oosterpoort.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
darko (engeland), rebuke (zweden) en r 
c sullivan (groningen); punkrock/hard-
core; aanv 21.00 uur; € 6,-.
the crown, zuiderdiep 2;
sessie; aanv 21.00 uur; gratis.
ma 22 mei 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poëzie 
en meer; aanv 20.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
cocktails, psychrock/pop uit san francis-
co; aanv 21.30 uur; € 5,-.
wo 24 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: wovenhand, spirituele go-
thic country/folk met david eugene ed-
wards (ex-16 horsepower); voorpro-
gramma: sexton creeps; aanv 20.00 u; 
€ 20,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-
songwriters, bands en muziekliefheb-
bers; aanv 20.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
daniel payne, gothic/folk/country uit 
amerika; voorprogramma: drive-by 
wedding (groningen); aanv 21.00 uur; 
€ 8,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
'school's out - class of 2017' met oa red 
cup party, broederliefde, sevn alias, tan-
te joke karaoke band, mr wallace, the 
mauskovic dance band en fata boom; 
hiphop; aanv 21.00 uur; € 20,- (early 
bird € 15,-).
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.

do 25 mei 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
kamikaze kings, heavy metal; met voor-
programma; aanv 20.00 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
rondé, pop; aanv 20.00 u; uitverkocht.
café de zolder, papengang 3a;
pokemon liberation army, ska/pop; 
voorprogramma: he said no en no mat-
ching socks; aanv 20.30 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
nuclear warfare (thrash metal uit duits-
land) en jackdevil (heavy metal uit bra-
zilië); aanv 21.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
preoccupations, postpunk uit canada; 
voorprogramma: lab coast; aanv 21.00 
uur; € 13,-.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
matt t mahony, jazz/blues uit gent; 
21.30-00.30 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met machine 
makes man (powerrock uit den haag) 
en ricky rehab (stonerrock); aanv 21.30 
uur; € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: preoccupations-aftershow 
met tv wonder (postpunk); aanv 23.00 
uur; gratis.
vr 26 mei 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
ronald nihot, de zingende jukebox; 
16.00-20.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
presentatie cursisten zang, piano en 
producer; oa blues, musical, jazz en 
pop; 19.30-23.00 uur; € 9,-; kaarten via 
info@meiborgproducties.nl.
bax brouwerij, friesestraatweg 201/2a;
melodica festival: douwe doorduin 
(20.30 uur), kinoo (21.15 uur), olaf kock 
(22.00 uur), next stop: horizon (22.45 
uur), ruud fieten (23.30 uur) en folk road 
show (00.15 uur); folk- en songwriter-
muziek in een intieme setting; toegang: 
vrije gift; zie ook 27 en 28 mei (grand 
theatre).
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
'poëzie met'; poëzie en muziek van eli 
valk, irene siekman, cissy, teebee 
brown and friends, erik loeffen, faya, mi-
chiel westbeek en eileen tara; presenta-
tie: richard nobbe; aanv 20.30 u; gratis.
simplon, boterdiep 69;
engel & just, hiphop; met voorprogram-
ma; aanv 21.00 uur; € 8,50 / voorver-
koop € 7,50.
simplon, boterdiep 69;
hausmagger, nederlandstalige surfrock 
uit rotterdam; voorprogramma: willem 
wits (kinderliedjes voor volwassenen); 
aanv 21.00 uur; € 12,- / voorverkoop 
€ 11,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
little pictures; blues/jazz/soul met ma-
nuel remirie en jan willem kattebelt; 
aanv 22.00 uur; gratis.
café de walrus, pelsterstraat 25;
'another rock & roll nite' met marble 
heart (energieke rock & roll), small town 
bandits (melodieuze pop) en martin van 
loon (singer-songwriter); gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: pill, noise/postpunk uit ameri-
ka; aanv 22.00 uur; € 5,-.
the crown, zuiderdiep 2;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie; aanv 22.30 uur; gratis.
za 27 mei 
grand theatre, grote markt 35;
melodica festival: rutger peereboom 
(15.30 uur), white line (16.15 uur), kristi-
ne hoelgaard (17.00 uur), howling & the 
moon (17.45 uur), vikings in tibet (20.00 
uur), sólin (20.45 uur), cub & wolf 
(21.30 uur), meadows (22.15 uur) en 
lasse matthiessen (23.00 uur); folk- en 
songwritermuziek in een intieme set-
ting; toegang: vrije gift; zie ook 28 mei.
café het palet, friesestraatweg 41;
live muziek; 17.00-20.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
hertog sessie olv lourens leeuw; 17.00-
22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
grunn punk invasion: the fiend (enge-
land), noihaus (duitsland), raccoon riot 
(duitsland) en niveaflucht (duitsland); 
aanv 20.00 uur; € 6,-.
café de walrus, pelsterstraat 25;
faktum 51 presenteert mexican surf (ga-
ragerock uit oss) en ooo (no-nonsense 
garagepunk); aanv 22.00 uur; € 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
tweaky tones, pop/rock; aanv 22.30 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: niko, indiepop uit den haag; 
aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 28 mei 
grand theatre, grote markt 35;
melodica festival: blue eskimo (13.00 
uur), the world of dust (13.45 uur), dino 
joubert (14.30 uur), johanna anna 
(15.15 uur), peter piek (16.00 uur), 
black oak (16.45 uur) en melodica alls-
tars (17.15 uur); folk- en songwritermu-

ziek in een intieme setting; toegang: 
vrije gift.
dot, vrydemalaan 2;
singer songwriter sunday met kira, jt ac-
kerman en wandering fire; aanv 14.00 
uur; gratis; ism groninger songwriter cir-
cle.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 uur; gra-
tis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
matt t mahony, jazz/blues uit gent; aanv 
16.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
the sidekicks presenteren hun cd 'texas 
of the north'; rock/soul/blues; mmv rem-
ko wind (toetsen), richard koster (har-
monica) en dj jan van dijk; aanv 16.00 
uur; gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
jaarlijks leerlingenconcert van zang-
school ct zangzaak; soul/pop/rock; pre-
sentatie: truus klep; 16.00-18.00 uur; 
€ 8,50.
buckshot café, zuiderdiep 58;
d'angelo tribute, soul; aanv 16.30 uur; 
gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the guitar guy; 17.00-20.00 uur; gratis.
trefpunt, beijumerweg 17;
maf jam session; backline aanwezig; 
20.00-24.00 uur; gratis.
the crown, zuiderdiep 2;
sessie; aanv 21.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
föllakzoid, psych-rock uit chili; aanv 
21.30 uur; € 11,-.
ma 29 mei 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poëzie 
en meer; aanv 20.00 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 20.00-
23.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
shellac, minimalistische rock uit ameri-
ka; voorprogramma: decibelles (lyon); 
aanv 20.30 uur; € 15,-.
wo 31 mei 
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
wadapartja sessions; open podium voor 
singer-songwriters, muzikanten en vo-
calisten; 19.00-22.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-
songwriters, bands en muziekliefheb-
bers; aanv 20.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
verkiezing stadsmuzikant: joost dij-
kema, the given horse en lou leeuw; 
een deskundige jury bepaalt wie van 
hen de titel de komende twee jaar mag 
dragen; aanv 20.30 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.

do 1 juni 
dot, vrydemalaan 2;
'soulful sounds presents' met diverse 
bands; 19.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
davina & the vagabonds, swingjazz/
soul/boogiewoogie/latin; aanv 20.30 u; 
€ 15,-.
simplon, boterdiep 69;
machinedrum, elektronisch/beats; voor-
programma: huso; aanv 21.00 uur; 
€ 14,- / voorverkoop € 13,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met jelle buma 
en stoka ensemble; electro/pop/jazz; 
aanv 21.30 uur; € 3,-.
de spieghel, peperstraat 11;
scott h biram (countryblues uit texas); 
voorprogramma: bek vol zand (dren-
the); aanv 22.00 uur; € 10,- / voorver-
koop € 8,- bij elpee (oosterstraat 24).
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 2 juni 
café de zolder, papengang 3a;
skasjock 3 met dreadnoughts (21.00 
uur) en the roosterz (22.30 uur); ska; 
gratis; zie ook 3 + 4 juni (de spieghel).
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
new orléans jamz session; semi-akoes-
tische jamsessie; 21.00-24.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
fratsen, nederpop; voorprogramma: 
dokter watjes; aanv 21.00 uur; € 13,-.
the crown, zuiderdiep 2;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie; aanv 22.30 uur; gratis.
za 3 juni 
café het palet, friesestraatweg 41;
live muziek; 17.00-20.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
hertog sessie; 17.00-22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
peelander-z, action comic punk uit ja-
pan; voorprogramma: no matching 
socks en he said no; aanv 20.00 uur; 
€ 12,- / voorverkoop € 10,-.

oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: miss montreal, met sanne 
hannes; aanv 20.30 uur; uitverkocht.
de spieghel, peperstraat 11;
skasjock 3 met the soundabout (20.30 
uur), skavuiten (21.30 uur) en ska3 
(22.30 uur); ska; € 12,50 / passe-par-
tout 3 + 4 juni € 20,-.
café de walrus, pelsterstraat 25;
faktum 51 en girls go boom presenteren 
the staches (garagepunk uit zwitser-
land); voorprogramma: blackbox red 
(ghost grunge uit leeuwarden) en cu-
sack (noisy dream punk uit rotterdam); 
aanv 21.00 uur; € 5,-.
orkz-bar, emmastraat 15;
los bandidos (harde rock & roll met een 
vleugje spaans) en snowburner (stoner-
rock uit leiden); aanv 22.30 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 22.30 u; 
gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
ugotit, pop/funk/rock; 23.00-02.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: zen (experimentele postrock 
uit kroatië) en ooo (garagepunk); aanv 
23.30 uur; € 1,-.
zo 4 juni 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
gezellige feestdagenfest met oa duo sa-
tan (nederlandstalige '50's countrygos-
pel), guard llama ('90's garagerock) en 
luchtman (synthpop); aanv 15.30 uur; 
€ 5,-.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 uur; gra-
tis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
springtime confusion; vitesse-tribute 
met bas de vries (drums/zang), pieter 
baas (zang/gitaar) en david minderhoud 
(bas/zang); aanv 16.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
elton joseph, soul; aanv 16.30 u; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
drive-by wedding, country/rockabilly/
sixties; 17.00-20.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
skasjock 3 met skandaal (20.30 uur), 
unknown era (21.30 uur) en dr krapula 
(22.30 uur); ska; € 12,50 / passe-par-
tout 3 + 4 juni € 20,-.
the crown, zuiderdiep 2;
sessie; aanv 21.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; songwriters spelen elk 
een nieuw en een eerder geschreven 
nummer; met oa c t heida, annemarieke 
coenders, lex koopman, george welling, 
josé cutileiro, remko nieuwman, eke 
koopman, robin ijzerman, bas schröder 
(swinder); aanv 22.00 uur; gratis.
ma 5 juni 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poëzie 
en meer; aanv 20.00 uur; gratis.
di 6 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
daniël lohues met 'moi'; nieuwe liedjes; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 25,- / 2de 
rang € 22,50 / 3de rang € 20,- / 4de 
rang € 12,50.
wo 7 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: passenger (singer-songwri-
ter michael david rosenberg) & band; 
met voorprogramma; aanv 20.00 uur; 
uitverkocht.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
daniël lohues met 'moi'; nieuwe liedjes; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 25,- / 2de 
rang € 22,50 / 3de rang € 20,- / 4de 
rang € 12,50; ook op 8 juni.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-
songwriters, bands en muziekliefheb-
bers; aanv 20.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
don't, punkpop uit amerika; met voor-
programma; aanv 21.00 uur; € 5,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 8 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
daniël lohues met 'moi'; nieuwe liedjes; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 25,- / 2de 
rang € 22,50 / 3de rang € 20,- / 4de 
rang € 12,50.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
keegan mcinroe (singer-songwriter uit 
texas) en blue eskimo (popduo); aanv 

21.00 uur; toegang: vrije gift.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
moonshine wagon (hellgrass uit spanje) 
en flowerbox (folk/americana); 21.30-
00.30 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met koude ker-
mis (experimentele roots) en o, kutjes 
(nederlandstalige electropop); aanv 
21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
los pirañas, elektronische cumbia uit 
colombia; aanv 22.00 uur; € 10,-.
vr 9 juni 
bambara, roeierspad 1;
'earthshaker fest' met diverse bands; 
ska/punk/rock & roll; aanv 18.00 uur; 
ook op 10 en 11 juni.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
causes, indiepop uit utrecht; 'the church 
tour'; aanv 20.30 uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
death valley girls, punkrock uit amerika; 
aanv 22.00 uur; € 8,-.
the crown, zuiderdiep 2;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie; aanv 22.30 uur; gratis.
verwacht
za 10 juni 
café het palet, friesestraatweg 41;
live muziek; 17.00-20.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent brengt 'we shall overcome'; ihkv 
van de 100-jarige herdenking van de 
eerste wereldoorlog spelen en zingen 
wim opbrouck, ron reuman ea muziek 
uit het repertoire van de vredesbewe-
ging; traditionals, gospel, folk, rock en 
chansons; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 17,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 8,75) / 2de, 3de en 4de rang uitver-
kocht; met informeel nagesprek in de 
bar (gratis).
café singelier, coendersweg 44;
de groninger songwriter circle presen-
teert annette vogel, sam broer en yentl-
maxime; aanv 20.30 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
the limelites, early reggae/rocksteady/
jamaican ska; aanv 21.30 uur; € 3,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
hangover paradise, prog-rock; aanv 
22.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
seline & bram, akoestisch; 23.00-02.00 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: live muziek; aanv 23.30 uur; 
€ 1,-.
zo 11 juni 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met het blauwe uur (euro-
peana met tim meeuws, wereldmuziek) 
en  contradiction (soul/funk); 14.30-
16.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 uur; gra-
tis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
dean, alternatieve pop; aanv 16.00 uur; 
gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
hiske oosterwijk band, pop/funk/soul; 
aanv 16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
the crown, zuiderdiep 2;
sessie; aanv 21.00 uur; gratis.
ma 12 juni 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
marc's luistermaandag; muziek, poëzie 
en meer; aanv 20.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
surf curse, garage/lo-fi/pop uit amerika; 
aanv 21.00 uur; € 5,-.
wo 14 juni 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-
songwriters, bands en muziekliefheb-
bers; aanv 20.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
purling hiss, psychedelische hardcore 
uit amerika; aanv 21.00 uur; € 8,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.

theater
vr 19 mei 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
idiomotor speelt 'diplodocus deks' van 
tom lanoye; zwarte komedie over een 
ontwrichte dorpsgemeenschap; aanv 
20.00 uur; € 8,50 (idun-leden € 6,-).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het toneelhuis speelt 'grensgeval' van 
elfriede jelinek; profetische tekst over 
cynisme en latent racisme in europa; 
regie: guy cassiers; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 24,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,-) / 2de rang € 20,50 (€ 12,-) / 
3de rang € 14,50 (€ 12,-) / 4de rang 
€ 7,-; met inleiding (19.15 uur, € 2,50).
usva, munnekeholm 10;
ghd ubbo emmius speelt 'oedipus', naar 
de griekse tragedie van sophokles; 
aanv 20.30 uur; € 9,- (studenten € 7,-); 
ook op 20 mei.
za 20 mei 
usva, munnekeholm 10;
ghd ubbo emmius speelt 'oedipus', naar 
de griekse tragedie van sophokles; 
aanv 20.30 uur; € 9,- (studenten € 7,-).
di 23 mei 
usva, munnekeholm 10;
psychologievereniging vip brengt de 
theateruitvoering van de film 'die welle'; 
20.30-22.00 uur; € 9,- (studenten € 7,-); 
ook op 24 mei.
wo 24 mei 
usva, munnekeholm 10;
psychologievereniging vip brengt de 
theateruitvoering van de film 'die welle'; 
20.30-22.00 uur; € 9,- (studenten € 7,-).
do 25 mei 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ronald hünneman brengt 'de flutfilo-
soof'; voorstelling over identiteit, essen-
tie en waarheid; aanv 20.00 uur; € 7,50; 
kaartverkoop via www.deflutfilosoof.nl.
vr 26 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de eef van breen group brengt 'chap-
man for president'; filmisch muziekthea-
ter over de zoektocht naar een politiek 
vluchteling, chapman genaamd; 20.15-
21.30 uur; € 17,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 10,-).
za 27 mei 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
theatersportwedstrijd met ulteam; im-
provisatietheater op suggesties van het 
publiek; 20.30-22.30 uur; € 7,50.
di 30 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nieuwkomers bij orkater: orkater brengt 
'rumspringa' van iona daniel en rineke 
roosenboom; rockopera over het op-
groeien in een sekte; mmv rockband 
shanking godspeed; 20.15-21.45 uur; 
€ 15,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-).
vr 2 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
kleine zaal: gif (groninger improvisatie 
formatie) speelt 'de vloer op'; improvisa-
tietheater gebaseerd op het gelijknami-
ge televisieprogramma; aanv 20.00 uur; 
€ 7,50.
za 3 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater malpertuis brengt 'gaz - pleidooi 
van een gedoemde moeder' van tom la-
noye; solovoorstelling met viviane de 
muynck als de moeder van een gedode 
terrorist; 20.15-21.35 uur; 1ste rang 
€ 19,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 9,50) 
/ 2de rang € 16,- (€ 9,50) / 3de rang 
€ 11,50 (€ 9,50) / 4de rang uitverkocht.
vr 9 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent brengt 'africa' van peter verhelst 
en oscar van rompay; monoloog door 
oscar van rompay over een gedroomd 
continent, een onbegrijpelijke exotische 
plek vol muziek, seks, geweld, natuur-
schoon, kleuren en geuren; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 17,50 (cjp/studenten tot 
30 jaar € 8,75) / 2de, 3de en 4de rang 
uitverkocht; met informeel nagesprek in 
de bar (gratis); zie ook 10 en 11 juni.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
cursisten van de theaterschool volwas-
senen spelen 'onder ons', naar de film 
'as it is in heaven' van kay pollak; regie: 
fenna besijn; 20.30-22.00 uur; € 10,-; 
ook op 10, 11, 13 en 14 juni.
verwacht
za 10 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent brengt 'we shall overcome'; ihkv 
van de 100-jarige herdenking van de 
eerste wereldoorlog spelen en zingen 
wim opbrouck, ron reuman ea muziek 
uit het repertoire van de vredesbewe-
ging; traditionals, gospel, folk, rock en 
chansons; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 17,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 8,75) / 2de, 3de en 4de rang uitver-
kocht; met informeel nagesprek in de 
bar (gratis); zie ook 11 juni.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
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de wolkenfabriek, energieweg 10;
wolk-'in met oa live muziek van de band 
janou, activiteiten voor kinderen en 
eten; 15.00-22.00 uur; gratis.
holland casino, kattendiep 150;
sunday royale: something else, live vro-
lijke popsongs (akoestisch); aanv 16.30 
uur.
ma 5 juni 
grote markt;
vintagemarkt klein berlijn met mode, 
meubels, foodstands en dj's; 10.00-
17.00 uur; gratis.
bernoulliplein;
multiculinair food festival met eten, drin-
ken, dj's, live muziek en activiteiten voor 
kinderen; 12.00-22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
di 6 juni 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
'stand van stad special'; talkshow met 
stadsbouwmeester jeroen de willigen 
over groninger architectuur; aanv 16.30 
uur; toegangskaarten gratis af te halen; 
's avonds op oog tv.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
daniël lohues met 'moi'; nieuwe liedjes; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 25,- / 2de 
rang € 22,50 / 3de rang € 20,- / 4de 
rang € 12,50; ook op 7 en 8 juni.
wo 7 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
daniël lohues met 'moi'; nieuwe liedjes; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 25,- / 2de 
rang € 22,50 / 3de rang € 20,- / 4de 
rang € 12,50; ook op 8 juni.
do 8 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
daniël lohues met 'moi'; nieuwe liedjes; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 25,- / 2de 
rang € 22,50 / 3de rang € 20,- / 4de 
rang € 12,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en kees 
de vries; aanv 20.30 uur; gratis.
vr 9 juni 
martiniplaza, l springerlaan 2;
huub stapel, henriëtte tol en rowwen 
hèze brengen 'pinkpop'; muzikale voor-
stelling over een liefdesgeschiedenis 
die zich afspeelt tegen de achtergrond 
van het festival pinkpop; aanv 20.00 u; 
€ 29,50 incl. garderobe en pauzedrank-
je.
munnekeholm 4;
benefietconcert door gemengd koor 
zingen&zo tbv penduka (vrouwenpro-
ject in namibië); gevarieerd programma 
met oa medley 'the lion kong' en samen 
met het publiek afrikaanse nummers 
met djembé-begeleiding; aanv 20.30 u; 
€ 10,-.

verwacht
za 10 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
jaarlijkse zomerconcert van studenten-
popkoor estrellas olv wilfred reneman; 
mmv bram van der veen (piano), vasilis 
gkagkavouzis (bas) en pim ravensber-
gen (drums); 16.00-18.15 en 20.30-
22.45 uur; € 10,- (studenten € 7,50).
martiniplaza, l springerlaan 2;
jandino asporaat met 'keihard'; cabaret/
stand-up comedy; aanv 20.00 uur; 
€ 26,-.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
gezamenlijk concert door gemengd a-
capellakwintet full house en popkoor 
moving colours (berlijn); aanv 20.00 u; 
€ 12,50; kaarten verkrijgbaar via www.
eduvox.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent brengt 'we shall overcome'; ihkv 
van de 100-jarige herdenking van de 
eerste wereldoorlog spelen en zingen 
wim opbrouck, ron reuman ea muziek 
uit het repertoire van de vredesbewe-
ging; traditionals, gospel, folk, rock en 
chansons; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 17,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 8,75) / 2de, 3de en 4de rang uitver-
kocht; met informeel nagesprek in de 
bar (gratis).
zo 11 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
benefietconcert door docenten en leer-
lingen van muziekschool vrijdag tbv 
stichting overleven met alvleesklierkan-
ker; 15.00-16.00 uur; € 5,-.
de wolkenfabriek, energieweg 10;
wolk-'in met oa live muziek, activiteiten 
voor kinderen en eten; 15.00-22.00 uur; 
gratis.

jeugd
vr 19 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 21 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 21 
mei.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
addance jeugd danst de vier jaargetij-
den; aanv 18.00 en 19.45 uur; € 6,-.
za 20 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 21 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 21 
mei.
zo 21 mei 
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit.
grote markt + vismarkt;
meikermis; 13.00-22.00 uur.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
de kinderproductiegroep van vrijdag 
speelt 'mijn hoofd is vol'; voorstelling 
over herinneringen en geheugen; 
17.15-18.15 uur; € 6,-.
wo 24 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het laagland speelt 'joris en de draken-
temmers'; energiek muziektheater voor 
kinderen vanaf 8 jaar; 19.30-20.45 uur; 
1ste rang € 15,- / 2de rang € 13,- / 3de 
en 4de rang uitverkocht.
wo 31 mei 
martiniplaza, l springerlaan 2;
peppa big in 'de grote plons'; vrolijke 
musical met handpoppen, kleurrijke de-
cors en meezingliedjes; voor iedereen 
vanaf 2 jaar; aanv 15.00 uur; € 17,50 
incl. garderobe.
vr 2 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
en percossa (slagwerk) geven een be-
nefietconcert voor beatrix kinderzieken-
huis; 19.00-19.45 uur; € 12,50 (vanaf 
30 jaar € 22,50).
za 3 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
'my first festival' met oa frank groothof 
(met 'jazzbabar'), sef, afrobeatband zit-
akula, thijs boontjes showorkest, the 
jerry hormone ego trip (schrijver borre-
kinderboekenreeks), pianoduo beth & 
flo, brass rave unit, groovetrotters, cow-
boy billie boem, de taartrovers' spag-
hetti western en allerlei doe-dingen; 
muziekfestival voor jong en oud; 11.00-
15.00 uur; € 14,- (vanaf 13 jaar € 17,-).

cursisten van de theaterschool volwas-
senen spelen 'onder ons', naar de film 
'as it is in heaven' van kay pollak; regie: 
fenna besijn; 20.30-22.00 uur; € 10,-; 
ook op 11, 13 en 14 juni.
zo 11 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent en action zoo humain brengen 
'platform'; absurdistische satire naar de 
roman van michel houellebecq; 16.00-
18.00 uur; 1ste rang € 24,- (cjp/studen-
ten tot 30 jaar € 12,-) / 2de rang € 20,50 
(€ 12,-) / 3de rang € 14,50 (€ 12,-) / 4de 
rang € 7,- / passe-partout 'platform' + 
'onderworpen' alle rangen € 38,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 19,-).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent en action zoo humain brengen 
'onderworpen'; naar de roman van mi-
chel houellebecq waarin een toekomst-
beeld geschetst wordt van een stabiel 
maar minder vrij multicultureel frankrijk; 
20.15-22.30 uur; 1ste rang € 24,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,-) / 2de rang 
€ 20,50 (€ 12,-) / 3de rang € 14,50 
(€ 12,-) / 4de rang € 7,- / passe-partout 
'platform' + 'onderworpen' alle rangen 
€ 38,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 19,-).
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
cursisten van de theaterschool volwas-
senen spelen 'onder ons', naar de film 
'as it is in heaven' van kay pollak; regie: 
fenna besijn; 20.30-22.00 uur; € 10,-; 
ook op 13 en 14 juni.
di 13 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
cursisten van de theaterschool volwas-
senen spelen 'onder ons', naar de film 
'as it is in heaven' van kay pollak; regie: 
fenna besijn; 20.30-22.00 uur; € 10,-; 
ook op 14 juni.
wo 14 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
cursisten van de theaterschool volwas-
senen spelen 'onder ons', naar de film 
'as it is in heaven' van kay pollak; regie: 
fenna besijn; 20.30-22.00 uur; € 10,-.

wereldmuziek
za 20 mei 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 21 mei 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: cuarteto los bombe-
ros; salsa met roberto zwaving (zang/gi-
taar), frank torres (zang), bruno bou-
cher (toetsen) en hans lass (contrabas); 
16.30-18.30 uur; toegang: vrijwillige bij-
drage.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
torgeir waldemar, folkrock uit noorwe-
gen; aanv 21.00 uur; € 10,-; kaartver-
koop via de oosterpoort.
di 23 mei 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 24 mei 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-
songwriters, bands en muziekliefheb-
bers; aanv 20.30 uur; gratis.
vr 26 mei 
bax brouwerij, friesestraatweg 201/2a;
melodica festival: douwe doorduin 
(20.30 uur), kinoo (21.15 uur), olaf kock 
(22.00 uur), next stop: horizon (22.45 
uur), ruud fieten (23.30 uur) en folk road 
show (00.15 uur); folk- en songwriter-
muziek in een intieme setting; toegang: 
vrije gift; zie ook 27 en 28 mei (grand 
theatre).
za 27 mei 
grand theatre, grote markt 35;
melodica festival: rutger peereboom 
(15.30 uur), white line (16.15 uur), kristi-
ne hoelgaard (17.00 uur), howling & the 
moon (17.45 uur), vikings in tibet (20.00 
uur), sólin (20.45 uur), cub & wolf 
(21.30 uur), meadows (22.15 uur) en 
lasse matthiessen (23.00 uur); folk- en 
songwritermuziek in een intieme set-
ting; toegang: vrije gift; zie ook 28 mei.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'casa brasil' met ronda da holanda en 
dj's eepee en duke hugh; aanv 19.00 u.
zo 28 mei 
grand theatre, grote markt 35;
melodica festival: blue eskimo (13.00 
uur), the world of dust (13.45 uur), dino 
joubert (14.30 uur), johanna anna 
(15.15 uur), peter piek (16.00 uur), 
black oak (16.45 uur) en melodica alls-

tars (17.15 uur); folk- en songwritermu-
ziek in een intieme setting; toegang: 
vrije gift.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 30 mei 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 31 mei 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-
songwriters, bands en muziekliefheb-
bers; aanv 20.30 uur; gratis.
za 3 juni 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 4 juni 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 6 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: totó la momposina y sus 
tambores (colombia), latin/caribisch; 
aanv 20.30 uur; € 19,-.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 7 juni 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-
songwriters, bands en muziekliefheb-
bers; aanv 20.30 uur; gratis.
do 8 juni 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
moonshine wagon (hellgrass uit spanje) 
en flowerbox (folk/americana); 21.30-
00.30 uur; gratis.
vr 9 juni 
munnekeholm 4;
benefietconcert door gemengd koor 
zingen&zo tbv penduka (vrouwenpro-
ject in namibië); gevarieerd programma 
met oa medley 'the lion kong' en samen 
met het publiek afrikaanse nummers 
met djembé-begeleiding; aanv 20.30 u; 
€ 10,-.

verwacht
za 10 juni 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent brengt 'we shall overcome'; ihkv 
van de 100-jarige herdenking van de 
eerste wereldoorlog spelen en zingen 
wim opbrouck, ron reuman ea muziek 
uit het repertoire van de vredesbewe-
ging; traditionals, gospel, folk, rock en 
chansons; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 17,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 8,75) / 2de, 3de en 4de rang uitver-
kocht; met informeel nagesprek in de 
bar (gratis).
de spieghel, peperstraat 11;
the limelites, early reggae/rocksteady/
jamaican ska; aanv 21.30 uur; € 3,-.
zo 11 juni 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met het blauwe uur (euro-
peana met tim meeuws, wereldmuziek) 
en  contradiction (soul/funk); 14.30-
16.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 13 juni 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 14 juni 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-
songwriters, bands en muziekliefheb-
bers; aanv 20.30 uur; gratis.

amusement
vr 19 mei 
dot, vrydemalaan 2;
opening stadsstrand met diverse activi-
teiten; aanv 15.00 uur.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; thema: 
beatles en stones; 20.00-22.00 uur; 
gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'ciske de rat'; musical met danny de 
munk, brigitte nijman en ellen evers; 
aanv 20.00 uur; 1ste rang € 52,50 / 2de 
rang € 47,50 / 3de rang € 42,50; zie ook 
20 en 21 mei.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: andré manuel met 'de on-
zen'; cabaret; 20.15-21.45 uur; € 16,-.
za 20 mei 
conservatorium, palmslag 20;
'the world we live in'; diverse kunste-
naars belichten hedendaagse gebeur-
tenissen in de wereld; oa muziek, thea-
ter, beeldende kunst en lezingen; 11.00-
18.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'ciske de rat'; musical met danny de 
munk, brigitte nijman en ellen evers; 
aanv 14.30 en 20.00 uur; 1ste rang 
€ 52,50 / 2de rang € 47,50 / 3de rang 
€ 42,50; zie ook 21 mei.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: gruno's postharmonie en 
toonkunstkoor bekker brengen 'van 
gounod tot gershwin'; gevarieerd pro-
gramma met oa hoogtepunten uit de 
'messe solennelle' en 'l'honneur de 
sainte-cécile' van gounod, 'othello' van 
reed, een stevige mars, 'a concert cele-
bration' van andrew lloyd webber, hän-
dels 'hallelujah' en muziek van gersh-
win; solisten: claudia patacca (sopraan) 
en jeroen de vaal (tenor); 20.00-22.00 
uur; € 17,50 (tot 26 jaar € 10,-).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: henrik & louise brengen 'ex-
treme symbiosis'; acrobatiek; aanv 
20.15 uur; € 17,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 10,-).
huize maas, vismarkt 52;
allround coverband ten speed; jubile-
umconcert (30 jaar); aanv 20.30 uur; 
gratis.
de schakel, rijksweg 15;
'kleintje diep triest' met theo driessen, 
marcella heukels en manon prins; 
smartlappen; aanv 21.00 uur; € 10,-; 
kaartverkoop bij albert heijn (rijksweg).
kleintje maas, grote markt 21a;
zanger raymond pluijmert; nederlands-
talig; aanv 22.00 uur; gratis.
zo 21 mei 
noorderplantsoen;
speelweide: 'noorderburen'; buurtfeest 
met muziek, presentaties en feestelijke 
voorjaarsmarkt; 12.00-17.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nrc matinee; middag met interviews, 
kunst, columns, live muziek en humor; 
14.00-16.15 uur; 1ste rang € 27,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 19,50) / 2de 

rang € 24,50 (€ 19,50) / 3de rang 
€ 21,50 (€ 19,50) / 4de rang € 13,50.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'ciske de rat'; musical met danny de 
munk, brigitte nijman en ellen evers; 
aanv 14.00 uur; 1ste rang € 52,50 / 2de 
rang € 47,50 / 3de rang € 42,50.
holland casino, kattendiep 150;
dictus & van son, live popsongs en bal-
lads; aanv 16.30 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: lisa lois zingt nummers van 
adele; aanv 20.30 uur; € 14,-.
ma 22 mei 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
vr 26 mei 
vrijdag, sint jansstraat 7;
presentatie cursisten zang, piano en 
producer; oa blues, musical, jazz en 
pop; 19.30-23.00 uur; € 9,-; kaarten via 
info@meiborgproducties.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: mike boddé brengt 'de geu-
rige man'; voorleesvoorstelling met mu-
ziek; 20.15-21.55 uur; € 16,-.
holland casino, kattendiep 150;
groningse avond met live muziek van 
swinder en erwin de vries, grunnegs 
diktee en kwis met fré schreiber, eier-
ballen, droge worst en lokale bieren; 
20.30-00.30 uur.
kleintje maas, grote markt 21a;
zanger rik nijman; nederlandstalig; aanv 
22.00 uur; gratis.
za 27 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
don pescatore & his alcatraz orchestra; 
dansavond met bert visscher, het 
noordpool orkest en gastoptredens; 
aanv 20.30 uur; uitverkocht.
kleintje maas, grote markt 21a;
zanger peter beense; nederlandstalig; 
aanv 22.00 uur; € 12,50.
zo 28 mei 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
jaarlijks leerlingenconcert van zang-
school ct zangzaak; soul/pop/rock; pre-
sentatie: truus klep; 16.00-18.00 uur; 
€ 8,50.
holland casino, kattendiep 150;
the unplugged, liedjes van nu in een 
akoestisch jasje; aanv 16.30 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
stef bos & band met 'wereldwijd'; liedjes 
en verhalen; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 23,50 / 2de rang € 21,- / 3de rang 
€ 19,- / 4de rang € 12,-; verplaats van 
16 mei naar 28 mei.
ma 29 mei 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
wo 31 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
marc-marie huijbregts brengt 'gete-
kend'; cabaret; 20.15-21.45 uur; 1ste 
rang € 25,- / 2de rang € 22,50 / 3de 
rang € 20,- / 4de rang € 12,50; ook op 1 
juni.
do 1 juni 
de silo, achterweg 47;
stranger things have happened; engels-
talige improvisatie en stand-up comedy; 
20.00-24.00 uur; € 6,50; voorverkoop 
via www.strangerthings.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
marc-marie huijbregts brengt 'gete-
kend'; cabaret; 20.15-21.45 uur; 1ste 
rang € 25,- / 2de rang € 22,50 / 3de 
rang € 20,- / 4de rang € 12,50.
za 3 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
'my first festival' met oa frank groothof 
(met 'jazzbabar'), sef, afrobeatband zit-
akula, thijs boontjes showorkest, the 
jerry hormone ego trip (schrijver borre-
kinderboekenreeks), pianoduo beth & 
flo, brass rave unit, groovetrotters, cow-
boy billie boem, de taartrovers' spag-
hetti western en allerlei doe-dingen; 
muziekfestival voor jong en oud; 11.00-
15.00 uur; € 17,- (tot 13 jaar € 14,-).
bernoulliplein;
multiculinair food festival met eten, drin-
ken, dj's, live muziek en activiteiten voor 
kinderen; 12.00-23.30 uur; gratis; zie 
ook 4 en 5 juni.
martiniplaza, l springerlaan 2;
bnn-serie 'filemon slaat door': kickboks-
gala 'enfusion' waarin filemon wesselink 
het opneemt tegen collega-presentator 
ajouad el-miloudi; aanv 14.30 uur; 
€ 37,50 / voorverkoop € 30,- via www.
gloriousheroes.nl.
zo 4 juni 
bernoulliplein;
multiculinair food festival met eten, drin-
ken, dj's, live muziek en activiteiten voor 
kinderen; 12.00-22.00 uur; gratis; ook 
op 5 juni.
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7 dagen per week  
(h)eerlijk dineren van onze 

gevarieerde menukaart

nieuw!!
Poké Bowl

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

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

o’cEallaIGh
traditional
music bar

zie ook 
uit050.nl

Inlijsten?

www.delijstenmakerijgroningen.nl

http://www.gulzigekater.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.zinnebeeld.info/
http://www.oceallaigh.nl/
http://uit050.nl/
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/


exposities
breiwinkel achterpand, lage der a 
1-1; 
t/m 20 mei: harry arling, kosmotroniks; 
open op winkeltijden.
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 17 juni: martin brandsma, 'handlei-
ding voor fixaties' (installatie/fotografie); 
open vr za 13.00-17.00 uur en op af-
spraak (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 17 juni: salon des refusés, selectie 
van de schaduwjury voor de zomerexpo 
2017; open wo do vr 09.00-17.00, za zo 
13.00-17.00 uur.
conservatorium, palmslag 20; 
za 20 mei: 'the world we live in'; diverse 
kunstenaars belichten hedendaagse 
gebeurtenissen in de wereld; oa mu-
ziek, theater, beeldende kunst en lezin-
gen; 11.00-18.00 uur; gratis.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schilde-
rijen van erik zwezerijnen; open do vr 
za vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstraat 
62; 
26 mei t/m 30 juli: erika stulp (expressi-
onistische werk met als thema 'vrouw'), 
ella lassche (beelden naar model) en 
de wilde engel (mineralen en stenen); 
open do vr za 14.00-17.00 uur en op 
verzoek (050-3184651/06-36167686).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 25 juni: divers werk van noorderate-
liers groningen (school voor schilder-
kunst); zo 21 mei 16.00 uur: opening 
tentoonstelling; open do-zo 13.00-17.00 
uur; do 25 mei + zo 4 juni gesloten; gra-
tis.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
t/m 20 mei: schilderijen en staalsculptu-
ren van roos wagter, joeri van marre-
wijk, sara wagter, wietse boersma, 
sjouk wijk en kors van bladeren; open 
di-vr 11.00-16.30, za 13.30-16.30 uur;
27 mei t/m 11 juni: 'essentie', eindexa-
menwerk van de fotoacademiestuden-
ten joséphine kurvers, cisca sibon-pi-
chel, pieter tonnis de graaf en willem 
vegter; open dag. 11.00-17.30 uur.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 4 juni: elmer spaargaren, foto's van 
de stad groningen en groningers door 
de jaren heen; zo 21 mei: workshop an-
sichtkaarten en postpapier maken voor 
kinderen vanaf 6 jaar (14.00-15.30 uur, 
€ 8,50); open di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 7,50 (cjp/65+/studentenkaart/kinde-
ren voortgezet onderwijs € 5,- / kinde-
ren basisschool € 3,- / stadjerspas/mjk/
kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 
7 juni t/m 14 juli: '3 women and a bear', 
werk van annemarie nijhuis, dilara ulu 
en sue pilborough; do 1 juni: tweede-
hands-boekenmarkt (begane grond, 
14.00-17.00 uur, gratis); open ma di wo 
vr 09.00-18.00, do 09.00-20.00, za 
10.00-17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
t/m 31 dec: memphis design (oa kera-
miek, meubels en een fruitschaal uit de 
collectie van david bowie); t/m 24 sept: 
'hide & seek', overzichtstentoonstelling 
van de nederlandse ontwerper maarten 
baas (1978); t/m 10 sept: ruud vene-
kamp, 'berichten van ver' (schilderijen 
en tekeningen); 27 mei t/m 12 nov: 'rijk 
in groningen - borgen en stadspaleizen 
1600-1800', bezittingen en rijkdommen 
van groningers uit de 17de en 18de 
eeuw (oa schilderijen, zilver en gere-
construeerde kamer); 10 juni t/m 29 okt: 
gabriel lester, 'the return of lester's 
loops' (installaties/film); di 6 juni: kunst-
spreekuur, bezoekers kunnen hun 
(kunst)objecten laten beoordelen 
(14.00-16.00 u, aanmelden via spreek-

uur@groningermuseum.nl); open di-zo 
10.00-17.00 uur; € 13,50 (vanaf 27 mei 
€ 6,50) / studenten vanaf 19 jaar/cjp 
€ 10,- (vanaf 27 mei € 5,-) / museum-
kaart/stadjerspas/groninger studenten/
kinderen tot 19 jaar gratis.
atelier henk kraayenzank, visserstraat 
40; 
t/m 28 mei: jan de boer, schilderijen en 
wandobjecten; 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 (vrouwen 
van klei), els brouwer (schilderijen), 
margriet de vries (schilderijen), rar kra-
mer (schilderijen), arda barten (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), sija brouwer (glas-
kunst), ella lassche (beelden) en may 
den arend (keramiek); open di-vr 12.00-
17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 28 mei: jan kruize, 'greatest hits' 
(portretten/modellen); 31 mei t/m 25 
juni: 'fashion & model & portrait', werk 
van diverse fotografen; open wo-zo 
12.00-17.00 uur.
de machinefabriek, bloemstraat 38; 
vr 26 mei: 'clash'; clubnacht met beel-
dende kunst van bert scholten, dragan 
glamocic, hannes andersson en lee mc-
donald; aanv 21.00 uur; € 15,-; kaarten 
via www.clashclashclash.nl.
martinikerk, martinikerkhof 3; 
t/m 16 juni: tans van kleef, schilderijen; 
open di-za 11.00-17.00 uur; € 1,-.
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 mei: (vitrines, route 0.9) harry ar-
ling, kosmotroniks; t/m 31 mei: (1ste 
etage, route 1.2) gerda onnes, schilde-
rijen; t/m 30 juni: (begane grond, route 
0.2) emy noya, schilderijen; t/m 30 juni: 
(oranje gang, route 0.8) mathilde ver-
wey, schilderijen; t/m 31 aug: (vitrines 
en binnentuin, route 0.9) brenda hardijk, 
beelden; 1 juni t/m 31 aug: (begane 
grond, route 0.2) harm van der meulen, 
schilderijen; 1 juni t/m 31 aug: (1ste eta-
ge, route 1.2) jan ernst douma, schilde-
rijen.
academie minerva, praediniussingel 
59; 
t/m 1 juni: 'illustratie 57', werk van stu-
denten illustratie/animatie rond het the-
ma 'wetenschap'; ook op locaties in de 
stad (oa café kult, bistro basta en vera); 
open ma-do 10.00-21.00, vr 10.00-
18.00 uur.
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 3 sept: kakhiel (oa fotomontages, 
filmpjes en doolhof); t/m 3 sept: 'jan 
kruis - van jan, jans en de kinderen tot 
multatuli' (oa schetsen, tekeningen, illu-
straties en schilderijen); open di-vr 
12.30-17.00, za zo 10.00-17.00 uur; 
€ 8,95 (60+/3 tot 12 jaar € 7,50 / cjp va-
riabele korting / studenten € 5,- / mjk/tot 
3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerhaven-
straat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; open op af-
spraak (tel. 06-22617929).
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 25 mei: otto krol, 'stadslicht' (schil-
derijen); 27 mei t/m 22 juni: 'zinderende 
stilte', werk van gonne corstens (teke-
ningen op rijstpapier), hiwe groenewolt 
(beelden) en mathilde van wijnen (glas 
en papier); za 27 mei 17.00 uur: ope-
ning expositie door violiste els verhey; 
open wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 1 juli: 'de pelgrim & de dame - 20 
jaar hervonden stad', archeologische 
vondsten en historische bouwmateria-
len; t/m 18 juni: 'noorderhaven gezich-
ten', geschilderde en getekende portret-
ten van bewoners van de noorderha-
ven; za 20 mei 12.00-16.00 uur: voor-
proefje van de zomertentoonstelling 
'koffie vers(ch) gebrand!', met koffie, in-
formatie over koffie- en theeblikken en 
verhalen over noord-nederlandse kof-
fiebranderijen; vr 19 mei + vr 2 juni 
10.00-12.00 uur: open atelier (zie de 
kunstenaars 'live' aan het werk); open 
di-za 10.00-17.00, zo 13.00-17.00 uur; 
op feestdagen gesloten; € 6,- (65+/7 tot 
15 jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
t/m 25 juni: 'simulacrum', werk van ne-
gen kunstenaars rond virtuele werkelijk-
heid; open wo-zo 12.00-18.00 u; gratis.
noordzeebrug;
zo 21 mei: graffiti van het team van ur-
ban house groningen; 12.00-17.00 uur.
np3 emma, emmaplein; 
doorlopend: rem koolhaas videobus-

stop met animaties van bente wester-
huis.
pair landscape labs, energieweg 10 
(suikerunieterrein); 
t/m 27 mei: 'de onkruidenier', project 
rond het zinvol gebruiken van onkruid; 
za 27 mei 14.00-17.00 uur: proeverij 
van eetbaar onkruid; te bezoeken op af-
spraak (contact@onkruidenier.nl of tel. 
06-55121393); 
3 juni (17.00 uur) t/m 17 juni: eindpre-
sentatie in galerie sign (winschoterkade 
10).
pictura, st. walburgstraat 1; 
t/m 18 juni: overzichtstentoonstelling al-
fred hafkenscheid (schilderijen met ver-
vreemdende landschappen en figuren); 
t/m 18 juni: stichting print presenteert 'il-
lustratie 57' (schetsen/illustraties); open 
wo-zo 13.00-17.00 uur.
vm ro/ez, zuiderdiep 98; 
23 mei t/m 4 juli: 'wonen in stadshart' 
(veertien plannen voor wonen in de bin-
nenstad van groningen) en 'rijk aan ont-
werpkracht' (25 jaar internationaal ar-
chitectuurbeleid); ma 22 mei 18.00 uur: 
opening tentoonstellingen door wethou-
der roeland van de schaaf en rijksbouw-
meester floris alkemade; di 23 mei: 
rijksbouwmeester floris alkemade en 
rijksadviseur daan zandbeldt geven een 
lezing over de periferie en de concur-
rentiekracht van noord-nederland 
(16.00-18.00 uur, gratis); vr 26 mei: tina 
saaby (stadsarchitect kopenhagen) en 
thaísa martins fernandes pessanha ge-
ven een lezing over het leefbaar en kli-
maatbestendig houden van onze ste-
den (dot, vrydemalaan 2, 13.30-16.00 
uur, gratis); ma 29 mei: christian zuide-
ma en ward rauws geven de lezing 'the 
next city als een evoluerend verhaal' 
(14.30-17.00 uur, gratis); di 30 mei: ge-
rard marlet geeft de lezing 'hoe gelukkig 
is de stad?' (dot, vrydemalaan 2, 19.30-
21.30 uur, gratis); di 6 juni: 'stand van 
stad special' over groninger architec-
tuur (groninger fourm, hereplein 73, 
16.30 uur, gratis); open ma-vr 09.00-
17.00 uur; gratis.
galerie sign, winschoterkade 10; 
3 juni (17.00 uur) t/m 17 juni: eindpre-
sentatie 'de onkruidenier', project rond 
het zinvol gebruiken van onkruid; open 
di-za 12.00-17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot half juni: jan rekker, schilderijen.
studioh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 27 mei: albert rademaker, 'taalvorm' 
(een ode aan groningen in grafische 

ontwerpen); 3 t/m 24 juni: theo van ege-
raat, 'breasttaking pictures' (werk met 
als achterliggende gedachte het gaia-
principe); open wo-za 13.00-17.00 uur.
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 29 mei: (blauwe patio) hanneke 
graatsma, schilderijen; t/m 13 juni: (per-
soneelsrestaurant) linda bouter en bas 
jan van stam, 'de eemshaven triptieken' 
(schilderijen).
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 28 mei: 'nobel science - feringa, zer-
nike and the groningen tradition', ten-
toonstelling over wetenschap in gronin-
gen; open di-zo 13.00-17.00 uur.
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 2 juni: (kelder) 'when the camp is in 
the dining room', werk van minerva-stu-
denten annemarie nijhuis, dilara ulu, 
lene lekse en sue pilborough rond het 
thema 'thuis'; do 8 juni: hans van der 
meer geeft een lezing over van der 
meers-methode (20.00-21.30 uur, 
€ 7,50 / studenten/cursisten € 5,-, re-
serveren aanbevolen via doen@bijvrij-
dag.nl of tel. 050-3051400); open ma-vr 
09.00-22.00, za 10.00-13.00 u; gratis.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 29 okt: werk van kunstenaars uit de 
wijk hoornse meer; open za zo 12.00-
17.00 uur.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 3 juni: 'collective space', werk van 
julio pastor (aquarellen) en mattijs van 
den bosch (schilderijen); 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.
y2, oosterhamrikkade2y; 
26 mei (17.00 uur) t/m 1 juni: 'exhibit 1', 
werk van eerstejaarsstudenten van abk 
minerva; open za zo 13.00-22.00, ma-
do 16.00-21.00 uur.

klassiek
vr 19 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv antony hermus speelt werk van wa-
genaar, rachmaninov en saint-saëns; 
mmv alexander gavrylyuk (piano) en leo 
van doeselaar (orgel); 20.15-21.50 uur; 
goud € 48,50 / 1ste rang € 40,50 / 2de 
rang € 29,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht; met in-
leiding (19.00 uur).
za 20 mei 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: gruno's postharmonie en 
toonkunstkoor bekker brengen 'van 
gounod tot gershwin'; gevarieerd pro-
gramma met oa hoogtepunten uit de 
'messe solennelle' en 'l'honneur de 
sainte-cécile' van gounod, 'othello' van 
reed, een stevige mars, 'a concert cele-
bration' van andrew lloyd webber, hän-
dels 'hallelujah' en muziek van gersh-
win; solisten: claudia patacca (sopraan) 
en jeroen de vaal (tenor); 20.00-22.00 
uur; € 17,50 (tot 26 jaar € 10,-).
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
kamerkoor moderato cantabile olv nana 
tchikhinashvili brengt een 'lenteconcert' 
met sacrale werk van górecki, schnittke, 
gjeilo, bembinow, coulais, whitacre, 
tchikhinashvili, pärt, vasks en rachma-
ninov; aanv 20.00 uur; € 12,-; reserve-
ren via www.moderatocantabile.nl.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
vocaal ensemble cantatrix brengt 'bach 
en de noorderlingen'; muziek van oa 
bach, lauridsen, holst en gjeilo; mmv oa 
vincent van laar (orgel), maria vahervuo 
(cello) en het cypresses quartet; aanv 
20.15 uur; voorverkoop € 15,- via www.

cantatrix.nl of tel. 06-51213471.
vm suikerunieterrein, energieweg 10;
groninger studentenkoor en -orkest bra-
gi geeft een lustrumconcert (135 jaar) 
met muziek van tsjaikovski, poulenc en 
leonard evers (opdrachtcompositie); so-
liste: irene hoogveld (sopraan); aanv 
20.15 uur; € 15,- (cjp/65+/studenten 
€ 10,-) / voorverkoop € 14,- (€ 9,-) via 
www.bragi.nl; met voorprogramma door 
alumnikoor en -orkest (19.30 uur).
zo 21 mei 
kerkje van engelbert, engelberterweg 
41;
het gronings kamerkoor olv jelte hulze-
bos brengt 'liefde, bitter en zoet'; lief-
desliederen van dvorák, fauré, elgar, 
holst en lauridsen; met intermezzo door 
lammert wiersma (piano); aanv 15.00 u; 
€ 10,- incl. programmaboekje; kaarten 
aan de deur.
di 23 mei 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
opera zuid brengt 'il barbiere di siviglia' 
van rossini; opera over jeugd en ouder-
dom, liefde en begeerte; italiaans ge-
zongen, nederlandse boventiteling; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 47,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 23,75) / 2de 
rang € 40,50 (€ 23,75) / 3de rang 
€ 28,50 (€ 23,75) / 4de rang € 14,50.
wo 24 mei 
academie minerva, praediniussingel 
59;
masters in concert: sabrina vlaskalic 
(gitaar) met een recital rond gitaarle-
gende/componist leo bouwer; aanv 
20.00 uur; € 5,-.
vr 26 mei 
martinikerk, martinikerkhof 3;
500 jaar luther: sietze de vries (orgel) 
speelt muziek van bach rondom luther-
koralen en improvisatie; benefietcon-
cert voor het nieuwe barokorgel in de 
lutherse kerk; aanv 20.00 uur; € 15,-; 
kaarten aan de kerk.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv antony hermus speelt de 1ste sym-
fonie van mahler (in de hamburger fas-
sung); 20.15-21.15 uur; € 27,50 (jonge-
ren tot 30 jaar € 12,50).

za 27 mei 
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
barokensemble the northern consort 
brengt 'riepe-muziek uit de 18de eeuw'; 
'straatmuziek' van reicha, schubert en 
spohr; aanv 17.00 uur; € 17,50 (studen-
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Indiaas restaurant Taj Mahal
Veemarktstraat 94
9724 GC  Groningen
Tel. 050-3147301
www.tajmahalgroningen.nl
Open: di. t/m zo. 17.00-22.00 uur
 

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

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

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

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.

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

Proef het "Beste van Azië": de lekkerste gerechten uit  
verschillende Oosterse landen op authentieke wijze bereid.
3 gangen Shared Dining Menu p.p. € 22,50
4 gangen Shared Dining Menu p.p. € 28,50

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!

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.).

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.

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

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

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

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

restaurant vanaf 17.00 uur

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

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.

Uit eten in Groningen

Studio wouda
Essen 4  Haren

Landschapskunst
Bezichtiging op afspraak

Tel.: 06-47754581

Inlijsten?
Grote Leliestraat 47  Groningen

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

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


ten € 10,- / kinderen tot 16 jaar gratis); 
kaartverkoop via www.northernconsort.
nl; met nazit; vr 26 mei spelen leden 
van the northern consort op straat bij 
verkopers van daklozenkrant de riepe 
en voor bezoekers van de kostersgang 
van het leger des heils en in de open 
hof.
zo 28 mei 
st jozefkathedraal, radesingel 2;
'een uurtje eeuwigheid': gemengd ka-
merkoor de zingerij olv martijn jager 
zingt werk van oa bateson, bruckner, el-
gar, mendelssohn en mozart; mmv ko-
ninklijk mannnenkoor gruno; 14.00-
15.00 uur; gratis; collecte na afloop.
martinikerk, martinikerkhof 3;
gronings projectkoor plenum olv peter 
de groot zingt 'the lark' van bernstein 
(7-stemmig werk gecomponeerd bij een 
toneelstuk van de franse schrijver jean 
anouilh) en 8-stemmige muziek van 
gjeilo en whitacre; mmv arinde jonker 
(recitante), thomas zeevalking (slag-
werk) en ard posthuma (declamator); 
aanv 14.30 uur; gratis.
do 1 juni 
vera, oosterstraat 44;
'classics in the club': zeven conservato-
riumstudenten spelen hun favoriete 
klassieke muziek; aanv 21.30 u; € 2,50.
vr 2 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
en percossa (slagwerk) geven een be-
nefietconcert voor beatrix kinderzieken-
huis; 19.00-19.45 uur; € 22,50 (tot 30 
jaar € 12,50).
zo 4 juni 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: het cantate consort olv 
jelte hulzebos zingt koorwerken rondom 
pinksteren van oa di lasso, desprez en 
da palestrina; aanv 17.00 uur; gratis; 
collecte bij de uitgang.

verwacht
za 10 juni 
synagoge, folkingestraat 60;
het utrechts kamerkoor brengt 'shalom!'; 
muziek met hebreeuwse en jiddische 
teksten; 15.00-17.00 uur; voorverkoop 
€ 12,- (tot 19 jaar € 7,-) via www.
utrechtskamerkoor.nl.
zo 11 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3;
psalmenvesper met het roden girl cho-
risters; aanv 17.00 uur; gratis.
wo 14 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3;
reitze smits (orgel) speelt muziek van 
bach, röntgen en brahms; aanv 20.00 u; 
€ 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 17 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 13 jaar onder bege-
leiding gratis).

uitgaan
vr 19 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 21 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 21 
mei.
dot, vrydemalaan 2;
opening stadsstrand met diverse activi-
teiten; aanv 15.00 uur.
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 ingo the gringo; aanv 
17.00 uur; gratis.
trefpunt, beijumerweg 17;
pubquiz; 19.30-23.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
karaoke party olv jakob dam en willy 
van der geld; alle genres; 21.00-01.00 
uur; gratis.
kleintje maas, grote markt 21a;
dj cor; aanv 22.00 uur; gratis.
paradigm, helsinkistraat 6;
'zeezout - paradigm takeover' met dj's 
levon vincent, mall grab, kornél kovács, 
dr rubinstein, max abysmal en bdkr; 
house/techno; 22.00-06.00 uur; voor-
verkoop € 20,- via www.zeezout.info.
de silo, achterweg 47;
'our evening'; eritrees dansfeest; 22.00-

03.00 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj paul; aanv 22.30 u; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj's fantastic man, miss jay en jones; 
house/techno/tribal; 23.00-05.00 uur; 
€ 7,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spie-
ghel);
'level up' met dj's baromar, red lebanon, 
intense soundsystem, saint grey en cy-
brq; drum & bass/dubstep; 24.00-05.30 
uur; gratis.
za 20 mei 
grote markt + vismarkt;
meikermis; 12.00-01.00 u; t/m 21 mei.
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit; t/m 21 
mei.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; aanv 19.00 u; 
gratis.
binnenstad;
nacht van de fooi 2017; alle fooien in de 
deelnemende horeca gaan naar klein-
schalige, duurzame projecten in ontwik-
kelingslanden.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
salon de tango met dj rogier; voorjaars-
salon van stichting tango argentino gro-
ningen; 20.00-00.30 uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'nachtschade' met dj's mystique, scrape 
en doodtij live: parade ground (belgië); 
gothic/ebm/synthpop; 21.00-05.00 uur; 
€ 5,-.
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 uur; € 3,- (tot 22.30 uur € 1,-).
paradigm, helsinkistraat 6;
'filthy shades of paradigm' met dj's nuno 
dos santos, malbetrieb en wulff modern 
en sexy acts; techno; 22.00-06.00 uur; 
€ 37,50 / voorverkoop € 32,- (early bird 
€ 27,50) via www.filthyshades.nl; dress-
code: sexual fantasy.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
dj willem draait historie; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj fonky d; 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 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
40 jaar simplon: 'technootjes' + 'hart-
slag' met dj's miguel en harde baas; 
techno; 23.00-05.00 uur; € 5,- (tot 24.00 
uur gratis) / voorverkoop € 4,-.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's duke hugh, kalakuta soul, 
pushin wood en black dynamite sound-
system; cumbia/hiphop/funk/soul; 
23.00-05.00 uur; € 2,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht: bram steenhuis invites delta 
funktionen; house/techno/acid; 23.00-
05.00 uur; € 7,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spie-
ghel);
'it's over 90s&00s!' met dj's rico rave & 
disco dave; '90's/'00's; 24.00-05.00 uur; 
gratis.

zo 21 mei 
ossenmarkt;
nostalgische kermis; 13.00-22.00 uur; 
alle attracties max € 1,- per rit.
grote markt + vismarkt;
meikermis; 13.00-22.00 uur.
binnenstad;
culinaire biertocht; deelnemende cafés: 
het heerenhuis, brouwerij martinus, de 
toeter, de koffer, proeflokaal 't kantoor, 
de oude gasfabriek en harbour café; 
14.00-20.00 uur; € 28,50 incl. hapjes; 
kaarten zijn verkrijgbaar bij de deelne-
mende cafés.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met djosz; 15.00-18.00 uur; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 22 mei 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 

team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 23 mei 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas popquiz olv wilbert wol-
ters; jaren '50 tot heden; aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50 p.p. / team max. 5 
personen; opgave via kroegvanklaas-
quiz@gmail.com.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 24 mei 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
'ecstatic dance' met dj nykkyo energy; 
allerlei stijlen; 19.30-22.00 uur; voorver-
koop € 15,- via www.judithsfavorites.
com; met openings- en sluitingscere-
monie.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
'school's out - class of 2017' met oa red 
cup party, broederliefde, sevn alias, tan-
te joke karaoke band, mr wallace, the 
mauskovic dance band en fata boom; 
hiphop; aanv 21.00 uur; € 20,- (early 
bird € 15,-).
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
freddy's opgewonden confetti tour met 
dj's oliver 'n criss, nike air jordi, juvani-
ce, bj & mattie en team opgewonden; 
hiphop/r&b/funky disco/house classics/ 
'80's/'90's; 23.00-05.00 uur; voorver-
koop € 11,11; verplaatst van 13 apr 
naar 24 mei.
kardinge, kardingerplein 1;
'liccen in je zwembroek - de dag erna 
ben je vrij-editie' met diverse dj's; hou-
se/techno/disco; 23.00-05.00 uur; voor-
verkoop € 19,50 via yourticketprovider.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's will jr, bdkr en christian 
thomas; lo-fi house/minimal; 23.00-
06.00 uur; € 3,-; alleen deurverkoop.
subsonic, peperstraat 11 (de spie-
ghel);
'wodka woensdag - drum & bass editi-
on' met dj's evan d, eloquence, phone-
tic, 2retgun en spectriv; 23.00-05.00 u; 
gratis.
do 25 mei 
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett 
boel; oa kizomba, bachata en chacha-
cha; 21.00-23.30 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
1ste en 2de etage: warming up party 
cuban dance event met dj's mitchell, yu-
cel en nao; 21.30-02.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
kleintje maas, grote markt 21a;
'70's/'80's/'90's party met dj peter; 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.
vr 26 mei 
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 robhadobh; aanv 17.00 
uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'clash' met modular synth tovenaar colin 
benders (ook bekend als kyteman), dj-
collectief 030303 en werk van kunste-

naars bert scholten, dragan glamocic, 
hannes andersson en lee mcdonald; 
clubnacht met beeldende kunst; aanv 
21.00 uur; € 15,-; kaarten verkrijgbaar 
via www.clashclashclash.nl.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
cuban dance event: fiesta cubana met 
dj's clay, ache en nao; 22.00-04.00 uur; 
€ 5,-; overdag: workshops cubaanse 
dans(poortershoes, 10.30-17.00 u, info/
opgave via www.cubandanceevent.nl).
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'trancemitter' met dj's baragula, hessel, 
nendis, zeyer en de senjal; trance/pro-
gressive/psy; 22.00-05.00 uur.
subsonic, peperstraat 11 (de spie-
ghel);
tank presenteert 'tunnelvisie' met dj's 
reyk, baumann, metamusik en frank 
avenue; house/techhouse/techno; 
22.00-05.00 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; 
aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
15 jaar bierkoerier: bavaria bierkoerier-
feest met oa dj's tino martino, irvine en 

dela rod; 23.00-04.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'vunzige deuntjes' met oa dj don james, 
slick, jack jameson, raywell, roodkopje 
soundsystem, brooxx en danjah; r&b/
urban; 23.00-05.00 uur; € 14,- / voor-
verkoop € 12,- (vroege vogels € 10,-) 
via ticketscript.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj benny rodrigues (all night long); acid/
deephouse/techno; 23.00-06.00 uur; 
€ 10,-; alleen deurverkoop.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'omfg atten' met dj's tribal kush, bay-
rambass, levoo, thq, elmore, nanno, 
melo en mira; urban/moombahton/tropi-
cal; 23.00-06.00 uur; € 5,-; kaarten via 
www.allguru.nl.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.

za 27 mei 
dot, vrydemalaan 2;
'casa brasil' met dj's eepee en duke 
hugh en live: ronda da holanda; aanv 
19.00 uur.
mfc de wijert, p c hooftlaan 1;
countrylinedanceavond met live muziek 
van ted & helen en jany szabo; aanv 
20.00 uur.

plaza danza, boterdiep 20a;
nataraj dance party met dj caroline 
s'jegers; blote-voetendansfeest; 21.30-
01.30 uur; € 12,- / voorverkoop € 10,- 
via www.nataraj.info; vooraf: dance & 
contact improvisation workshop door 
tom goldhand (20.00 uur, € 5,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
cuban dance event: fiesta cubana met 
dj's joël, angel en mulato de la salsa en 
live: ache cubano; 22.00-04.00 uur; 
€ 10,-; overdag: workshops cubaanse 
dans(poortershoes, 10.30-17.00 u, info/
opgave via www.cubandanceevent.nl).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj tristam; 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 uur; 
gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
dj dave kan, hits/soul/funk/r&b/pop; 
23.00-03.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
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Aan de Paterswoldseweg nabij de 
Westerhaven en 5 minuten wande-
len van het hoofdstation en Martini 
Plaza vindt u Café - Eterij  
De Kornuiten van Groningen.

De opzet is ruim en de lage prijzen 
in combinatie met goed eten is 
waar het bij ons om draait. 
Wees welkom en loop eens binnen. 
Vraag naar de kaart of proef de 
sfeer tijdens een lekker koud pilsje 
of een glas goede wijn.

Café - Eterij De Kornuiten van Groningen
Paterswoldseweg 36   050-3131866   www.dekornuiten.nl

VOORGERECHTEN
Ovenvers brood met smeerlijkheden € 5,95
Mosterdsoep € 4,95
Italiaanse tomatensoep € 4,95
Libanese pizza € 5,25
Gamba's met cocktailsaus € 6,50
Vitello Tonato met basilicumdressing € 6,75
                                                 als maaltijdsalade  € 12,50
Rundertartaar € 9,00
Hezza  Proeverij van voorgerechten (v.a. 2 pers.) € 6,50 p.p.

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

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

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

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

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

KROEG van KLAAS
oosterweg 26     oosterpoort

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

ELKE zAtERdAG LIvE muzIEK zie www.kroegvanklaas.nl

http://dekornuiten.nl/
http://www.kroegvanklaas.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/


club kokomo invites dirrty dancing; met 
dj's dirrty berry, jack & lewis, essentials 
en pete emric; 23.00-05.00 uur; € 3,- 
(tot 24.00 uur gratis).
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht: miss jay invites dane; disco/
house; 23.00-05.00 uur; € 5,- (tot 24.00 
uur gratis); alleen deurverkoop.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
in between birthday bash met dj's unre-
solved, in between, d-mind, scala en 
hexagon; hardstyle; 23.00-05.00 uur; 
€ 5,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spie-
ghel);
'nachtwerk' met dj's mononoid, jayzo en 
stefan de koning; techno; 24.00-06.00 
uur; € 3,- (tot 01.00 uur gratis).
zo 28 mei 
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 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 29 mei 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 30 mei 
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 31 mei 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
café kult, steentilstraat 36/1;
frans taalcafé; aanv 20.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
sportpubquiz; aanv 21.00 uur; inleg 
€ 2,50 p.p..
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 1 juni 
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett 
boel; oa kizomba, bachata en chacha-
cha; 21.00-23.30 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
machinedrum (live), elektronisch/beats; 
voorprogramma: huso; aanv 21.00 uur; 
€ 14,- / voorverkoop € 13,-.
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 2 juni 
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; aanv 17.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.

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;
dj's matrixxman, the futurist en sudden; 
23.00-06.00 uur; € 7,-; alleen deurver-
koop.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'ongehoord' met dj's strano, node, avtur 
en beatstra; electro/beats/techno/drum 
& bass; 24.00-04.00 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spie-
ghel);
manual presenteert alessandro diga al-
bum release tour; melodieuze techno; 
24.00-05.00 uur; gratis.
za 3 juni 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj; aanv 19.00 u; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; 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 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht: nathan homan invites matt-
heis; progressive house/techno; 23.00-
05.00 uur; € 5,- (tot 24.00 uur gratis); al-
leen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 4 juni 
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 16.00 uur; gratis.
sportpark vinkhuizen, zilverlaan 4/3;
eindfeest en prijsuitreiking van het alter-
natief pinkstertoernooi om de baboen-
bokaal; met live: los bomberos; aanv 
18.00 uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
huize maas, vismarkt 52;
'donovan's xxl' met dj's rhydm, michael 
haze, d'maduro en el pélon; funk/soul/
r&b/hiphop; 23.00-05.00 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 10,-; dresscode: sum-
mer legends.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'soixante neuf' met dj's johnny 500, 
wolfgang, mitchell supreme, rodney 
music en miguell kaidel en live: jairzin-
ho; 23.00-05.00 uur; voorverkoop € 10,- 
via www.soixante-neuf.nl.
ma 5 juni 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 6 juni 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas popquiz olv bas grond-
huis en miriam leising; jaren '50 tot he-
den; 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.
café kult, steentilstraat 36/1;
bingo! met prachtige prijzen en fantasti-
sche muziek; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 7 juni 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p..
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeest met dj's glenn en 
vango; 22.00-02.00 uur; € 4,-.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
paradigm, helsinkistraat 6;
'the final 5 - closing nights at the helsin-
kistraat' met dj's rhadoo, dan andrei, 
reiss, frank haag, alex jansen en gerrit 
de boer en live: ion ludwig; aanv 23.00 
uur; voorverkoop € 18,- (early bird 
€ 15,-); t/m 11 juni.
do 8 juni 
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.
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.
paradigm, helsinkistraat 6;
'the final 5 - closing nights at the helsin-
kistraat' met dj's robag wruhme, orchid, 
neo young, jolar drim, daro makanura 
en hi-tom en live: johannes heil; aanv 
23.00 uur; voorverkoop € 18,- (early 
bird € 15,-); t/m 11 juni.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.

vr 9 juni 
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; aanv 17.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
paradigm, helsinkistraat 6;

'the final 5 - closing nights at the helsin-
kistraat' met dj's jeff rushin, bdkr, 
380volt, k.cee, jim lok en ven en live: 
âme; aanv 23.00 u; voorverkoop € 18,- 
(early bird € 15,-); t/m 11 juni.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
verwacht
za 10 juni 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj; aanv 19.00 u; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
simplon, boterdiep 69;
'machtig' met oa dj's audio, gridlok, 
proxima, dotcrawl en dayle; drum & 
bass; 23.00-05.00 uur; € 14,- / voorver-
koop € 12,-.
paradigm, helsinkistraat 6;
'the final 5 - closing nights at the helsin-
kistraat' met dj's mano le tough, nuno 
dos santos, malbetrieb, mononoid, stra-
no en kabor; aanv 23.00 uur; voorver-
koop € 18,- (early bird € 15,-); t/m 11 
juni.
&zo, poelestraat 53-55;

'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spie-
ghel);
technic fabrique met oa dj's jamie lie a 
kwie, joost werkhoven, yesse berkhout 
en daniel robson; 24.00-06.00 uur; € 3,- 
(tot 01.00 uur gratis).
zo 11 juni 
paradigm, helsinkistraat 6;
'the final 5 - closing nights at the helsin-
kistraat' met dj's guy j, ion ludwig, sahar 
z, robin kampschoer, rik woldring, hesz, 
andreas bergmann, ulst, malbetrieb, 
gerrit de boer, one size fits paul, neo 
young, navar, camiel daamen, wulff mo-
dern en christian thomas; aanv 12.00 u; 
voorverkoop € 18,- (early bird € 15,-).
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 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
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uitgaan (vervolg)

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.

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.

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

Partycafé De Doos
Gelkingestraat 11
9711 NA  Groningen
Tel. 06-25526696
www.cafededoos.com
 
Zaalgrootte: tot 100 personen.
Feestje? Geef het in Café De Doos!
Borrels, afstudeerfeesten, verjaardagen en themafeesten.
Gezellige locatie tot 100 personen. Catering mogelijk.

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.

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!

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

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

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

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!

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.

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

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

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

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

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

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

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

zie ook: 
uit050.nl

http://devlouisxv.winnit.nl/
http://www.huizemaas.nl/
http://kokomogroningen.nl/
http://www.cafededoos.com/
http://www.platformtheater.nl/
http://www.ocean41.nl/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
http://oblomovgroningen.nl/
http://www.neworleansgroningen.nl/
https://www.facebook.com/hetvaatje/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.viavecchia.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-de-Keyzer-179028908787811/
http://www.simplonjongerenhotel.nl
http://www.roezemoes.nu/
http://uit050.nl/

