
jazz
vr 2 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session olv reggie 
van der steen en/of jorma alkema; 
21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
soul call quartet; met jamsessie; aanv 
22.00 uur.
za 3 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
le petit concert & session; 21.30-01.00 
uur; € 3,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
live jazz/soul; 22.00-24.00 uur.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
domen bohte quartet; j d walter (zang), 
antisia machneva (toetsen), erdogan 
cem evin (gitaar), quique ramírez 
(drums) en domen bohte (bas); aanv 
23.00 uur.
zo 4 feb 
dot, vrydemalaan 2;
sunday afternoon chill jazz: will jasper 
(sax), andrea caruso (contrabas) en 
felix degenaar (piano); 15.00-17.15 
uur; gratis.
ma 5 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door j 
d walter (zang); 14.30-16.00 uur; gra-
tis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.

di 6 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
1ste set: kurt weiss met arrangers 
d'lite; 2de set: j d walter (zang), zhu 
mang (piano), andrea caruso (bas) en 
quique ramirez (drums); aanv 22.30 u; 
€ 3,-.
wo 7 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
jasper blom quartet + nils wogram; jas-
per blom (tenorsax), nils wogram 
(trombone), jesse van ruller (gitaar), 
frans van der hoeven (contrabas) en 
martijn vink (drums); aanv 20.30 uur; 
€ 12,- (studenten € 7,-); ism stichting 
jazz in groningen.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
j t hwang; aanv 21.30 uur.
do 8 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
linda's jazz; linda molenkamp (zang), 
winfred buma (gitaar) en bert van erk 
(contrabas); 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
le petit concert & session; 21.30-01.00 
uur; € 3,-.
vr 9 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
maandelijkse jamsessie met trillo brillo 
xl; alle stijlen welkom; aanv 20.00 uur; 
gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
kwangeun kim; aanv 21.30 uur.
za 10 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
le petit concert & session; 21.30-01.00 
uur; € 3,-.
ma 12 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
david binney (sax); 14.30-16.00 uur; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 

ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 13 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
marnix busstra (gitaar), rembrandt fre-
richs (piano), arnold dooyeweerd (bas) 
en pieter bast (drums); aanv 22.30 uur; 
€ 5,-.
wo 14 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
'valentino'; diner en concert door sh-
jazz & grit; aanv 18.00 uur.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
tereza catarov quintet; vladislav psa-
ruk (trombone), aleksandar skoric 
(drums), domen bohte (bas), vlad dani-
lin (toetsen) en tereza catarov (zang); 
aanv 22.00 uur.
do 15 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
eric chong quartet; 21.00-24.00 uur; 
gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
le petit concert & session; 21.30-01.00 
uur; € 3,-.
vr 16 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
'new york comes to groningen' met oa 
david binney (sax); aanv 20.30 uur; 
€ 14,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
kirill dumchenko; aanv 21.30 uur.
za 17 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
le petit concert & session; 21.30-01.00 
uur; € 3,-.
zo 18 feb 
dot, vrydemalaan 2;
sunday afternoon chill jazz: jeen rabs 
(gitaar), andrea caruso (contrabas) en 
felix degenaar (piano); 15.00-17.15 u; 
gratis.
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
de moonlight big band brengt 'andrews 
sisters by moonlight'; muziek van the 
andrews sisters en glenn miller; 15.30-
17.30 uur; gratis.
ma 19 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 20 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.

café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met freddie bryant (gitaar), 
tollak ollestad (mondharmonica), die-
derik idema (piano), patrice blanchard 
(bas) en quique ramirez (drums); aanv 
22.30 uur; € 3,-.
wo 21 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
vlad danilin; aanv 21.30 uur.
do 22 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
behsat uvez' friends; met oa steven 
kamperman (klarinet/altsax), bert van 
erk (contrabas) en sebastian demydc-
zuk (drums); aanv 19.00 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
shjazz; met oa sharon doelwijt (zang); 
21.00-24.00 uur; gratis.
vr 23 feb 
grand theatre, grote markt 35;
gt music: bugge wesseltoft en christian 
prommer, jazz/dance/elektronica; aanv 
20.30 uur; € 18,50; ism simplon.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
open mic by invitation with freddie bry-
ant; mmv shjazz; aanv 21.30 uur.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
kostas fountas; aanv 21.30 uur.

verwacht
za 24 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
25 jaar o'ceallaigh: robert pfeiffer (irish 
party music, 17.00 uur) en the bus-
quitos (jazz/swing/entertainment, 
22.00 uur); vooraf: 6 nations rugby ier-
land-wales op groot scherm (lounge, 
15.15 uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
peter beets (piano), han bennink 
(drums), benjamin herman (sax) & 
ruud jacobs (bas); aanv 20.30 uur; 
€ 18,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
le petit concert & session; 21.30-01.00 
uur; € 3,-.
di 27 feb 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met oa josé zwerink (zang), 
arne bohnet (piano ) en bert van erk 
(contrabas); met open sessie olv bert 
van erk; aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 28 feb 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
trio rein de graaff + alan skidmore; alan 
skidmore (tenorsax), rein de graaff (pi-
ano), marius beets (contrabas) en eric 
ineke (drums); aanv 20.30 uur; € 15,- 
(studenten € 10,-); ism stichting jazz in 
groningen.

agenda voor groningen stad
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Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

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

i  i  i

IndIaas RestauRant

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

A S I A N  B A R  &  R E S T A U R A N T

Valentijnsdag 2018 
ALL YOU CAN EAT
Prijs: € 29,50 per persoon

Live band: 19:00 - 22:00 uur

GELKINGESTRAAT 18 • 9711NC GRONINGEN

050-3117087

www.oceallaigh.nl    ged. Kattendiep 13  groningen

O’CEALLAIGH
traditional
music bar

23 & 24 February
25 year jubilee o'ceallaigh 

a quarter century irish pub in groningen!

-  23 febr: 17.00  live: Robert Pfeiffer
                22.00  live: The Freelancers

-  24 febr: 15.15  6 naTionS (rugby)
                ireland v. wales i.t. lounge
               17.00  live: Robert Pfeiffer
               22.00  live: The Busquitos
Beide dagen gaan wij rond met irish snacks & surprises

25 jaaR

http://www.tekinev.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.oceallaigh.nl/


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

INterNatIONaL FILM FeStIvaL 
rOtterDaM IN GrONINGeN 2018
31 jan t/m 4 feb 
In vijf dagen tijd een dwarsdoorsnede van al het moois dat het International 
Film Festival Rotterdam (IFFR) te bieden heeft. 
Kijk voor meer informatie op www.groningerforum.nl/iffr.

het LeveN IS vUrrUKKULLUK  12sth
1 t/m 7 feb:  ma di 19.20 / wo 16.00
Feelgoodfilm over liefde en verlangen, naar het boek van Remco Campert uit 
1961. Met Reinout Scholten van Aschat, Géza Weisz en Romy Louise Lau-
wers. Regie: Frans Weisz.

MÉDecIN De caMPaGNe  9at
1 t/m 7 feb:  ma di 16.00 21.30
Tragikomedie over een huisarts op het Franse platteland die ziek wordt en zijn 
vervangster danig op de proef stelt. Met François Cluzet (INtOUchabLeS) 
en Marianne Denicourt (La beLLe NOISeUSe). Regie: Thomas Lilti.

DarKeSt hOUr  9at
1 t/m 7 feb:  ma di wo 16.15 19.10
Biografisch drama over Winston Churchill (Gary Oldman). Slechts een paar da-
gen nadat hij premier is geworden moet hij kiezen of hij met Nazi-Duitsland wil 
onderhandelen of dat hij voor de vrijheid van zijn natie wil vechten.

three bILLbOarDS OUtSIDe  
ebbING, MISSOUrI  16gt
1 t/m 7 feb:  ma di wo 16.30 19.00
Bekroond met vier Golden Globes.  
Wanneer er geen schot komt in het onderzoek naar de moord van haar dochter 
komt Mildred Hayes in conflict met de politie. Donker en komisch drama.

caLL Me bY YOUr NaMe  12st
1 t/m 7 feb: ma di wo 21.20
Op vakantie op het Italiaanse platteland ontmoet de 17-jarige Elio de knappe 
en intrigerende Oliver. Romantische film van Luca Guadagnino. 

YOU were Never reaLLY here  16gt
1 t/m 7 feb:  ma di wo 21.45 
Een oorlogsveteraan (Joaquin Phoenix) gaat in dienst bij een bevriende privé-
detective en raakt verstrikt in een wereld van corruptie, wraak en geweld.

ON bODY aND SOUL  12at
1 t/m 7 feb:  di 20.00 
De introverte Mária en haar baas in een slachthuis in Boedapest blijken 's 
nachts dezelfde dromen te hebben. Hun relatie en hun leven verandert als ze 
overdag hun dromen samen na beginnen te spelen. Regie: Ildikó Enyedi.

the KILLING OF a SacreD Deer  16g
1 t/m 7 feb:  ma 20.00
Het idyllisch bestaan van een gerenommeerde chirurg en zijn perfecte gezin 
wordt bedreigd wanneer een vaderloze tiener hem confronteert met zijn verle-
den. Drama/thriller van Yorgos Lanthimos. Met Nicole Kidman en Colin Farrell.

veLe heMeLS bOveN De ZeveNDe  12st
1 t/m 7 feb:  wo 20.00
Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een kampioen in geven, be-
halve aan zichzelf. Gebaseerd op de roman van Griet Op de Beeck.

LOvING vINceNt  9at
1 t/m 7 feb:  di 17.15
Portret van Vincent van Gogh in 65.000 handgeschilderde frames, door meer 
dan honderd kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh gebruikten.

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

KINePOLIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

wINcheSter MYSterY hOUSe  16gat
Pathé 1 t/m 7 feb:  vr 22.30 / za 10.30 23.15 / di 22.00 / voorpremière
Horrorthriller over de weduwe van een Amerikaans wapenmagnaat, die ervan 
overtuigd is dat ze geteisterd wordt door de geesten van mensen die door de 
wapens van haar echtgenoot zijn omgekomen.

FIFtY ShaDeS FreeD  16st
Pathé 1 t/m 7 feb:  wo 19.00 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.15 21.30 

21.45 22.15 / Ladies Night
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  wo 18.55 19.00 19.05 19.10 20.00 20.15 20.30 20.45 21.15 

21.30 / Ladies Night
Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anastasia 
Steele. Deze film is gebaseerd op het boek 'Vijftig tinten vrij' van E.L. James.

earLY MaN  a.L.t
Pathé 1 t/m 7 feb:  ma wo 10.45 / originele versie
Animatiekomedie over een moedige holbewoner in de tijd waarin dinosaurus-
sen en wollige mammoeten de aarde bewonen.

12 StrONG  16gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 12.00 15.00 18.45 21.30 / vr 11.45 14.45 21.30 /  

za 16.15 20.45 24.00 /  zo 14.45 18.45 21.30 /  
ma 11.45 14.30 17.15 21.30 / di 13.30 16.15 21.30 / wo 12.45

Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do zo ma di 20.15 / vr za 21.40 / wo 21.30
Drama rond het team van de Amerikaanse Special Forces dat als eerste afreist 
naar Afghanistan voor een extreem gevaarlijke missie.

PatSer  16gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  do ma 10.45 13.00 15.45 18.30 21.15 / vr 10.45 13.15 18.30 

21.15 / za 10.15 13.00 15.45 18.30 21.30 00.10 / zo 15.30 
18.15 21.15 / di 11.00 13.45 16.30 21.15 / wo 11.45 15.15

Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do zo ma di 20.00 / vr za 21.30
Vier vrienden dromen ervan om te leven als echte maffioso: living the good live, 
snelle patserbakken, dikke villa's, het snelle geld en... respect.  
Met Ali B, Jeroen Perceval, Vic De Wachter en Matteo Simoni.

PODateK OD MILOScI  12sth
Pathé 1 t/m 7 feb:  zo 14.30
Nieuwe romantische Poolse komedie over liefde die overal te vinden is, zelfs
bij de belastingdienst. Engels ondertiteld.

the POSt  6gat
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 12.30 15.15 20.30 / vr 12.45 15.15 20.30 / za 10.45 15.15 

20.30 / zo 15.15 18.00 20.45 / ma 12.45 16.15 19.00 21.45 /  
di 10.45 13.15 16.00 20.30 / wo 12.30 15.30 / PAC

Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do 16.00 20.15 / vr za 16.00 18.45 21.20 / zo 16.30 20.15 / 
ma 13.30 16.15 20.15 / di 16.15 20.15 / wo 21.30

Spannend drama over de onwaarschijnlijke samenwerking tussen de eerste 
vrouwelijke uitgever van een grote Amerikaanse krant (Meryl Streep) en de 
hoofdredacteur van The Washington Post (Tom Hanks).

wILD  6g
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 11.15 14.30 18.45 / vr 10.45 17.45 / za 16.30 18.30 / zo 

14.15 19.00 / ma 11.15 16.15 18.45 / di 11.15 19.15 / wo 13.30 
/ Pathé Docs

Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do ma di 16.15 20.15 / vr za 16.15 19.00 /  
zo 11.00 16.15 20.15 / wo 14.00

Nederlandse natuurfilm die gedurende de vier jaargetijden het leven van drie 
hoofdrolspelers volgt: de vos, het edelhert en het wilde zwijn. Kleinere rollen 
zijn er voor raaf, buizerd en ijsvogel. Met voice-over door André van Duin.

MaZe rUNNer: the Death cUre  16ga
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 11.00 14.00 20.00 / vr 17.00 20.15 /  

za 11.45 15.00 18.15 21.00 / zo 10.15 14.00 20.00 /  
ma 11.00 14.00 21.00 / di 14.15 20.45 / wo 14.15 / 3D

Pathé 1 t/m 7 feb:  do ma 17.00 / vr 14.00 / za 23.45 / zo 17.30 / di 11.15 17.15 / 
wo 11.15 / 2D

Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do zo ma di 16.00 20.00 / vr za 15.25 21.15 / 3D
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do zo ma di 13.00 / vr za 13.00 18.35 / wo 13.00 21.15 / 2D
In de epische finale van de Maze Runner-saga leidt Thomas (Dylan O’Brien) 
zijn groep ontsnapte Laarders op hun laatste en gevaarlijkste missie ooit.

DOwNSIZING  12th
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 13.15 20.45 / vr 11.00 20.45 / za 19.00 / zo 16.15 21.00 /  

ma 11.15 20.45 / di 14.00 19.45 / wo 12.20 / PAC
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do 16.15 20.00 / vr 15.35 18.40 21.15 / za 15.35 18.45 21.15 

/ zo 13.15 16.00 20.00 / ma di 16.00 20.00
Komisch drama waarin Noorse wetenschappers als oplossing voor de overbe-
volking mensen kunnen laten krimpen tot een lengte van 13 centimeter.  
Met Matt Damon, Kristen Wiig en Christopher Waltz.

PaDMaavat  12g
Pathé 1 t/m 7 feb:  za 16.00 / Pathé Bollywood
Indrukwekkende en oogstrelende Bollywoodfilm die zich afspeelt ten tijde van 
het Middeleeuwse Rajasthan.

24 hOUrS tO LIve  16gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 10.45 / za 00.10
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  za 21.50
Thriller. Travis Conrad (Ethan Hawke) is een huurmoordenaar die nog maar 24 
uur te leven heeft en om de dood van zijn vrouw en kind te wreken.

Father FIGUreS  12gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 19.15 / vr 19.00 / za 22.45 / ma 18.00 / di 16.45
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  vr za 18.40
Komedie over twee broers (Ed Helms en Owen Wilson) die op zoek gaan naar 
hun echte vader en onverwachte dingen over hun moeder ontdekken.

DarKeSt hOUr  9at
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 11.45 16.00 20.15 / vr 15.45 19.45 / za 20.00 / zo 17.15 

20.15 / ma 13.15 16.00 20.30 / di 15.45 20.15 / wo 13.15
Biografisch drama over Winston Churchill (Gary Oldman). Slechts een paar da-
gen nadat hij premier is geworden moet hij kiezen of hij met Nazi-Duitsland wil 
onderhandelen of dat hij voor de vrijheid van zijn natie wil vechten.

taaL IS ZeG Maar echt MIJN DING  a.L.t
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 17.45 / vr 19.30 / za di 18.45 / zo 17.00 / ma 18.15
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do ma di 13.30 / vr za 13.15
Romantische komedie naar het bekende boek van Paulien Cornelisse.  
Met Fockeline Ouwerkerk, Egbert-Jan Weeber, Peter Faber en Tarikh Janssen.

earth: eeN ONverGeteLIJKe DaG  6a
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do vr za ma di 13.30 / zo 10.50
Natuurdocumentaire van de BBC. De nieuwste filmtechnieken leveren verbluf-
fende beelden op van o.a. een babypanda, een luiaard en een zebrajong.

aLL the MONeY IN the wOrLD  16gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 16.30 / vr 18.45 / za 22.15 / di 17.00
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do di 13.15 / vr 13.00 21.40 / za 13.00
Misdaadthriller over de ontvoering van de kleinzoon van de steenrijke oliemag-
naat J.P. Getty (Christopher Plummer) door de maffia in 1973.

the cOMMUter  12gat
Pathé 1 t/m 7 feb:  do ma 16.45 22.00 / vr 13.30 22.15 / za 21.15 23.45 / zo 22.00 / 

di 12.45 21.45 / wo 10.50
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do zo ma di 16.00 / vr za 16.15 19.00 21.50
Actiethriller. Een treinreiziger (Liam Neeson) raakt verstrikt in een crimineel 
complot waardoor zijn leven, en dat van zijn medepassagiers, gevaar loopt.

three bILLbOarDS OUtSIDe  
ebbING, MISSOUrI  16gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 11.30 14.15 19.30 / vr 10.45 22.00 / za 17.00 21.50 / zo 

16.45 20.30 / ma 11.00 14.15 19.30 / di 13.05 19.00 / wo 11.00
Bekroond met vier Golden Globes.  
Wanneer er geen schot komt in het onderzoek naar de moord van haar dochter 
komt Mildred Hayes in conflict met de politie. Donker en komisch drama.

INSIDIOUS: the LaSt KeY  16gat
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do zo ma di 20.15 / vr za 19.00 21.45
In deze nieuwe horrorfilm ondergaat de briljante parapsychologe Dr. Elise Rai-
nier (Lin Shaye) haar meest angstaanjagende paranormale ervaring ooit.

the GreateSt ShOwMaN  9a
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 16.15 21.45 / vr 13.30 21.45 / za 16.45 21.50 /  

zo 12.25 21.45 / ma 13.45 / di 10.45
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  vr za 18.40
Muzikaal spektakel geїnspireerd op het leven van P.T. Barnum, die in de 19de 
eeuw met veel succes een circus exploiteerde vol freaks en rariteiten.

JUMaNJI: weLcOMe tO the JUNGLe  12g
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 18.15 / vr 18.00 / za di 19.15 / zo 15.45 19.30 / ma 16.30 / 

3D
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do ma di 13.15 16.15 20.15 / vr za 13.15 15.40 18.30 21.40 / 

zo 13.15 16.30 20.15 / wo 13.30 / 3D
Kinepolis 1 t/m 7 feb: zo 11.00 / 2D
Vier scholieren komen door magische krachten per ongeluk in een oude video-
game terecht. Om te ontsnappen moeten ze allerlei gevaarlijke levels uitspelen 
door goed samen te werken.

hUISvrOUweN beStaaN NIet  12st
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 21.00 / vr 20.00 / za 19.30 / zo ma 19.15 / di 11.30
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do zo ma di 20.30
Romantische komedie met Jelka van Houten, Eva van de Wijdeven, Loes Luca, 
Kay Greidanus, Jim Bakkum, Leo Alkemade en Victoria Koblenko.

Star warS: the LaSt JeDI  12ag
Pathé 1 t/m 7 feb:  vr 16.15 / za 13.30 / 3D
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do ma di 13.00 16.15 19.45 / vr za wo 13.00 / zo 19.45 / 3D
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  vr za 18.30 / 2D
Episch avontuur waarin nieuwe personages uit Star warS: the FOrce 
awaKeNS zich aansluiten bij legendarische Star Wars-iconen.

MUrDer ON the OrIeNt eXPreSS  12ga
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 13.00 / di 10.45
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  vr za 21.15
Wat begint als een uitbundige treinreis door Europa ontvouwt zich tot een stijl-
vol en spannend mysterie.

PItch PerFect 3  12gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  do za 18.00 / vr 18.15 / zo 12.15 / di 15.15
Beca en haar vriendinnen komen nog één keer bij elkaar als de Bellas om op 
tournee te gaan in het buitenland.

YOU were Never reaLLY here  16gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 13.45 / vr 11.00 17.30 / za 00.20 / ma 10.45 20.00 / di 17.30
Een oorlogsveteraan (Joaquin Phoenix) gaat in dienst bij een bevriende privé-
detective en raakt verstrikt in een wereld van corruptie, wraak en geweld.

the GODFather  16gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  za 14.00 / Pathé Oscarmaand
Misdaaddrama uit 1972 van Francis Ford Coppola over een maffiafamilie in 
New York. Met Marlon Brando, Al Pacino, James Caan en Diane Keaton.

tOSca
Pathé 1 t/m 7 feb:  zo 11.00 / Pathé Opera
De beroemde opera van Puccini. Met hoofdrollen voor Sonya Yoncheva en Vit-
torio Grigolo. Inleiding door Ernst Daniël Smid (kwartier vóór aanvang).

GLaDIatOr  16g
Pathé 1 t/m 7 feb:  zo 11.15 / Pathé Oscarmaand
Episch spektakelstuk uit 2000 met Russell Crowe als generaal Maximus, die 
wordt gedegradeerd tot slaaf en zich als gladiator terugvecht naar Rome.

the LaDY OF the caMeLLIaS
Pathé 1 t/m 7 feb:  zo 16.00 / Pathé Ballet
De roman van Alexandre Dumas komt tot leven op het Bolshoi-podium. Met 
Svetlana Zakharova als de ziekelijke Marguerite die op zoek is naar liefde.

raIN MaN  6gad
Pathé 1 t/m 7 feb:  ma 20.15 / Pathé Oscarmaand
Drama uit 1989 over autisme. Met Dustin Hoffman en Tom Cruise.

the GLaSS caStLe 12gah
Pathé 1 t/m 7 feb: ma di 13.30 / 50plus Bios 
Na een nomadenbestaan met haar excentrieke ouders probeert Jeannette haar 
weg te vinden in de 'normale' wereld. Drama naar de memoires van schrijfster 
Jeannette Walls. Met Brie Larson, Woody Harrelson en Naomi Watts.

the SILeNce OF the LaMbS  12gt
Pathé 1 t/m 7 feb:  di 18.00 / Pathé Oscarmaand
Thriller uit 1991 van Jonathan Demme. Met Anthony Hopkins als psychopaat 
en Jodie Foster als jonge FBI-agente.

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

bOb De bOUwer - MeGa MachINeS  a.L.
Pathé 1 t/m 7 feb:  zo 10.30 / NL / Kleuterbios
Animatiefilm. Scoop, Muck en Liftie helpen Bob met de grootste klus die hij ooit 
heeft moeten klaren: een dam bouwen en een oude steengroeve veranderen in 
een waterreservoir voor Lentestad.

earLY MaN  a.L.t
Pathé 1 t/m 7 feb:  za 10.30 12.45 / zo 10.45 13.00 / ma 15.30 / wo 15.15 / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  zo 11.15 14.00 / wo 13.00 / NL
Animatiekomedie over een moedige holbewoner in de tijd waarin dinosaurus-
sen en wollige mammoeten de aarde bewonen.

DIeP IN De Zee  6ga
Pathé 1 t/m 7 feb:  za 14.45 / zo 13.15 / 3D / NL
Pathé 1 t/m 7 feb:  vr wo 16.00 / za 12.30 / zo 11.00 / di 15.45 / 2D / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do ma di 13.30 / vr za 16.15 / zo 13.30 16.15 / 3D / NL
Avontuurlijke animatiefilm over de eigenwijze octopus Diep, die samen met een 
heleboel andere zeedieren op de bodem van de oceaan leeft.

eLIaS: aLLe aNKerS vOOrUIt  a.L.
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 11.00 / za 10.30 / zo 10.15 / wo 10.45 / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb: vr za 13.15 / zo 11.00 14.00 / wo 14.00 / NL
Animatiefilm met de avonturen van de kleine reddingsboot Elias.

FerDINaND  6
Pathé 1 t/m 7 feb: za 11.00 / zo 14.45 / 3D / NL
Pathé 1 t/m 7 feb:  do 15.30 / za 13.30 / zo 11.30 / wo 15.45 / 2D / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do vr za zo ma di 16.15 / 3D / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do ma di wo 13.30 / vr za 13.00 / zo 10.50 13.45 / 2D / NL
Animatiefilm over een grote Spaanse stier met een heel klein hartje. Samen 
met een bont gezelschap andere dieren beleeft hij een fantastisch avontuur.

K3 LOveS crUISe  a.L.
Pathé 1 t/m 7 feb:  za 11.30 / zo 12.00 / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  zo 11.30 / NL
Klaasje, Hanne en Marthe gaan mee op een cruise waar ze een optreden moe-
ten geven maar tijdens de boottocht loopt er heel wat mis...

PaDDINGtON 2  6g
Pathé 1 t/m 7 feb:  za 11.10 / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do vr za ma di 13.30 16.00 / zo 11.30 13.30 16.00 / wo 13.30 

/ NL
Beertje Paddington probeert meestervermommer Phoenix Buchanan te ont-
maskeren als dief van het verjaardagscadeau voor zijn tante.

De FaMILIe SLIM  a.L.
Pathé 1 t/m 7 feb:  zo 10.15 / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb: zo 11.00 13.50  / NL
Als de uitvindersfamilie Slim wordt ontvoerd door hun aartsrivaal, moet zoon 
Max ze proberen te redden met een zelfgemaakte uitvinding.

cOcO  6a
Pathé 1 t/m 7 feb:  za 13.45 / zo 13.30 / wo 14.45 / 2D / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do vr za zo ma di 16.15 / 3D / NL
Kinepolis 1 t/m 7 feb:  do ma di 13.15 / vr za 13.30 / zo 10.55 13.15 / wo 13.45 / 

2D / NL
Ga samen met Miguel en zijn hond Dante op een onvergetelijk avontuur.  
Muzikaal en kleurrijk animatiespektakel van Disney/Pixar.

DIKKertJe DaP  a.L.
Pathé 1 t/m 7 feb: di 10.50 / NL
Vrolijke familiefilm over het jongetje Dikkertje Dap en zijn beste vriend Raf, een 
giraf. Gebaseerd op het beroemde versje van Annie M G Schmidt.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

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

 GRONINGER BIOSCOPEN donderdag 1 t/m woensdag 7 februari

g   a   s   t   d  h    www.kijkwijzer.nl

Filmposter inlijsten? 
Filmposter, foto of kunstwerk; een omlijsting kiezen is een persoonlijke aangelegenheid.  Met de honderden modellen en 
ontelbaar mogelijke combinaties gaat dat bij De Lijstenmakerij Groningen altijd lukken.
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film
vr 2 feb 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
internationaal film festival rotterdam in 
groningen: 'a page of madness' (1926) 
van teinosuke kinugasa; de waanvoor-
stellingen van een bewoner van een 
gekkenhuis, naar een kort verhaal van 
de japanse schrijver yasunari kawaba-
ta; met live muziek door het monoták 
collectief + nora mulder (orgel/noise); 
aanv 20.00 uur; € 15,- (studenten/jon-
geren € 10,-); kaartverkoop bij het gro-
ninger forum (hereplein) en via www.
groningerforum.nl.
za 3 feb 
vera zienema, oosterstraat 44;
iffr in groningen: 'pan's labyrinth' 
(2006) van guillermo del toro; een dro-
merig meisje gebruikt haar fantasie om 
de harde werkelijkheid te verwerken; 
35mm-projectie; aanv 16.00 uur; € 8,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mesteren' (2017) van charlotte sieling; 
scherp komisch deens drama over een 
succesvolle kunstenaar die concurren-
tie krijgt van zijn nog hippere zoon; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook op 5 feb.
vera zienema, oosterstraat 44;
iffr in groningen: 'the doom doc' (2017); 
muziekdocumentaire over de kleine 
maar hechte doomscene in de noord-
engelse staalstad sheffield; met inter-
views met oa bill ward (black sabbath) 
en bandleden van conan, crowbar en 
primitive man; aanv 20.30 uur; € 8,-.
ma 5 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mesteren' (2017) van charlotte sieling; 
scherp komisch deens drama over een 
succesvolle kunstenaar die concurren-
tie krijgt van zijn nog hippere zoon; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
di 6 feb 
vera zienema, oosterstraat 44;
'a hard day's night' (1964) van richard 
lester; mockumentary over en met the 
beatles; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/
stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 7 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'the secret life of walter mitty' (2013) 
van en met ben stiller; avontuurlijke 
komedie over een verlegen medewer-
ker van tijdschrift life die de halve we-
reld afreist op zoek naar een fotonega-
tief; aanv 20.00 uur; € 5,-.
do 8 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
boek & film: 'murder on the oriënt ex-
press' (2017) van kenneth branagh; 
wat begint als een uitbundige treinreis 
door europa ontvouwt zich tot een stijl-
vol en spannend mysterie; met penélo-
pe cruz, willem dafoe, judi dench, john-
ny depp en michelle pfeiffer; naar het 
boek van agahtha christie; 14.00-
16.20 uur; € 9,50 (stadjerspas/tot 25 
jaar/studenten € 7,50 / leden biblio-
theek € 7,- / tot 18 jaar € 6,50); met in-
leiding door filmjournalist harry peters.
za 10 + ma 12 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'human flow' (2017) van ai weiwei; 
confronterende documentaire over de 
wereldwijde vluchtelingencrisis, met 
beelden uit meer dan twintig landen; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-

denten € 5,-).
di 13 feb 
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'risk' (2016) van 
laura poitras; documentaire over jullian 
assange en zijn team, die de filmma-
ker zes jaar lang volgde; engels ge-
sproken, engels ondertiteld; aanv 
20.30 u; € 6,- (cjp/stadjerspas/studen-
ten € 5,-).
wo 14 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
serie 'docs': 'the last fight' (2017) van 
victor vroegindeweij; documentaire 
over marloes coenen, een superster 
en pionier in de wereld van mixed mar-
tial arts; 19.30-20.40 uur; € 9,50 (stad-
jerspas/jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50).
dot, vrydemalaan 2;
'the big sick' (2017) van michael sho-
walter; romantische komedie waarin 
kumail het bestaan van zijn vriendin 
verzwijgt voor zijn zeer traditionele pa-
kistaanse ouders; aanv 20.00 u; € 5,-.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
your cinema #9: 'enter the void' (2009) 
van gaspar noé; desoriënterend melo-
drama over seks, drugs, dood en het 
nakomen van beloften; engels en ja-
pans gesproken, engels ondertiteld; 
keuze van het publiek; 21.00-23.45 u; 
€ 9,50 (stadjerspas/tot 25 jaar/studen-
ten € 7,50 / tot 18 jaar € 6,50).
do 15 feb 
rebel rebel hostel, energieweg 10;
rebel's rad week of parties: short mo-
vie night; aanv 20.00 uur; gratis.
za 17 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'tramontane' (2016) van vatche boulg-
hourjian; intiem portret van een jonge 
blinde muzikant op een zoektocht door 
libanon; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-); ook op 19 
feb.
ma 19 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'tramontane' (2016) van vatche boulg-
hourjian; intiem portret van een jonge 
blinde muzikant op een zoektocht door 
libanon; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
landelijke sneak preview van een film 
die nog niet eerder in nederland ver-
toond is; aanv 21.15 uur; € 7,50.
di 20 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
italiafilm: 'sette giorno' (2016) van rol-
ando colla; liefdesdrama op het itali-
aanse eiland levanzo; met bruno tode-
schini en alessia barela; 19.00-21.00 
u; € 9,50 (stadjerspas/jongeren tot 25 
jaar/studenten € 7,50 / kinderen tot 18 
jaar € 6,50); met inleiding door filmken-
ner francesca ippolito.
vera zienema, oosterstraat 44;
'the congo tribunal' (2017) van milo 
rau; mix van een gerechtshof en thea-
ter, die een symbolisch tribunaal vormt 
waarin politici, analisten, grote bedrij-
ven en échte slachtoffers een stem 
krijgen; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stad-
jerspas/studenten € 5,-).
wo 21 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
serie 'docs': 'the end of fear' (2017) 
van barbara visser; documentaire over 
het omstreden schilderij 'who's afraid 
of red, yellow and blue 3' van barnett 
newman; 19.30-20.40 u; € 9,50 (stad-
jerspas/jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50).
dot, vrydemalaan 2;
'hunt for the wilderpeople' (2016) van 
taika waititi; komedie over een opstan-
dige jongen die met zijn pleegoom ver-
dwaalt in de wildernis van nieuw-zee-
lands; aanv 20.00 uur; € 5,-.
do 22 feb 
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'beyond sleep' (2016) van boudewijn 
koole; een jonge geoloog onderneemt 

samen met een aantal collega's een 
expeditie naar noors lapland, waar hij 
met het landschap en met zichzelf ge-
confronteerd wordt; engelstalige verfil-
ming van de roman 'nooit meer slapen' 
van w f hermans uit 1966; aanv 20.00 
uur; € 0,50 incl. koffie/thee; reserveren 
niet mogelijk.
verwacht
za 24 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'le fabuleux destin d'amélie poulain' 
(2001) van jean-pierre jeunet; de naïe-
ve en onschuldige amélie ontdekt op 
22-jarige leeftijd gaandeweg wat liefde 
is; aanv 20.00 uur; € 6,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'ôtez-moi d'un doute' (2017) van carine 
tardieu; het rustige leven van de franse 
mijnwerker erwan wordt verstoord als 
hij zijn echte vader vindt en vervolgens 
de ongrijpbare anna ontmoet; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 26 feb.
zo 25 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
serie 'exhibition on screen': 'cézanne' 
(2017) van phil grabsky; documentaire 
over het leven en de kunst van schilder 
paul cézanne; 11.30-13.00 uur; € 9,50 
(stadjerspas/tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / tot 18 jaar € 6,50).
ma 26 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'ôtez-moi d'un doute' (2017) van carine 
tardieu; het rustige leven van de franse 
mijnwerker erwan wordt verstoord als 
hij zijn echte vader vindt en vervolgens 
de ongrijpbare anna ontmoet; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
di 27 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinemadiner: 'visages villages' (2017); 
documentaire roadmovie van voorma-
lig boegbeeld van de nouvelle vague 
agnès varda en de wereldberoemde 
fotograffitikunstenaar jr; 18.30-21.10 
uur; € 37,50 incl. driegangendiner.
vera zienema, oosterstraat 44;
'dogtooth' (2009) van yorgos lanthi-
mos; bizar grieks drama over drie tie-
ners die in totale isolatie opgroeien bij 
hun ouders; 35mm-projectie; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
wo 28 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'harry potter and the chamber of secre-
ts' (2002) van chris columbus; fantasy-
avontuur naar de boeken van j k row-
ling; aanv 20.00 uur; € 7,50.

jeugd
vr 2 feb 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
nationale voorleesdagen 2018: theater 
pannenkoek brengt 'antonia!'; avon-
tuurlijk muziektheater naar het gelijk-
namige boek; 14.00-14.30 uur; kaarten 
gratis verkrijgbaar.
groninger forum locatie hoogkerk, 
jan ensinglaan 29;
nationale voorleesdagen 2018: theater 
pannenkoek brengt 'antonia!'; avon-
tuurlijk muziektheater naar het gelijk-
namige boek; 16.00-16.30 uur; kaarten 
gratis verkrijgbaar.
zo 4 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;

kinderuurtje met dichter kasper peters 
en muzikant hans de troubadour; van-
af 4 jaar; 14.30-15.00 uur; gratis incl. li-
monade/koffie/thee.
vrijdag, sint jansstraat 7;
'de muziekkaravaan van noord-afrika'; 
muziektheatervoorstelling voor ieder-
een vanaf 6 jaar; aanv 15.00 uur; € 5,- 
(volwassenen € 10,-).
za 10 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater rotterdam brengt 'woef side 
story' van don duyns en arjan eder-
veen; muzikale voorstelling over twee 
verliefde honden; vanaf 8 jaar; aanv 
19.30 u; 1ste, 2de en 3de rang uitver-
kocht / 4de rang € 11,50 / 5de rang uit-
verkocht; zie ook 11 feb.
zo 11 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater rotterdam brengt 'woef side 
story' van don duyns en arjan eder-
veen; muzikale voorstelling over twee 
verliefde honden; vanaf 8 jaar; aanv 
14.30 u; 1ste rang € 22,50 / 2de rang 
€ 18,- / 3de, 4de en 5de rang uitver-
kocht.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: kinderuurtje met filoso-
fiejuf fabien van der ham; vanaf 4 jaar; 
14.30-15.00 uur; gratis.
za 17 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest olv christian baldini en georgina 
verbaan (vertelster) brengen 'doorn-
roosje'; het beroemde sprookje met de 
balletmuziek van tsjaikovski; familie-
concert tbv het beatrix kinderzieken-
huis; 15.00-16.00 uur; € 27,50 (jonge-
ren tot 30 jaar € 12,50); vooraf: kids-
plein waar kinderen kunnen knutselen, 
kleuren en verkleden (foyer, 14.00 
uur).
zo 18 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
prentenboekjesfestival 'het feest': ma-
riska simon speelt 'het muizenhuis' 
(naar de boeken van karina schaap-
man) en actrice/zangeres femke her-
mans vertelt het verhaal 'nijntje op de 
fiets'; vanaf 2 jaar; aanv 10.15 en 
11.30 uur; € 15,- (tot 1 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
kinderuurtje: striptekenen met teke-
naar dim junius; vanaf 4 jaar; 14.30-
15.30 u; gratis.
wo 21 feb 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
voorleesuurtje: henriëtte leest voor uit 
'marcs grote gevaarlijke tanden'; 4 tot 
6 jaar; 14.30-15.30 uur; gratis.

verwacht
za 24 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'de gelaarsde kat'; musical naar het 
bekende sprookje; aanv 13.30 en 
16.00 uur; € 17,50 (vanaf 13 jaar 
€ 19,50) incl. garderobe.
zo 25 feb 
grand theatre, grote markt 35;
'tussen kunst en kids'; theater/filosofie/
speeltuin rond het thema 'alleen'; aanv 
11.00 uur; gratis; reserveren mogelijk.
dot, vrydemalaan 2;
'buurman & buurman - al 40 jaar beste 
vrienden'; animatiefilms met de doe-
het-zelvende vrienden; 14.00-15.00 u; 
uitverkocht.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theatergroep kwattaspeelt 'de familie 
van nielie barst van liefde' van josee 
hussaarts; spannend avontuur met 
liedjes, live muziek en poppen; vanaf 6 
jaar; aanv 14.30 uur; 1ste rang € 17,50 
/ 2de rang € 14,- / 3de rang € 12,- / 4de 
rang € 9,- / 5de rang uitverkocht.
wo 28 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
harlekijn holland brengt 'alfred jodocus 
kwak & de sneeuwvlok' van herman 
van veen; spannend muzikaal sprook-
je; vanaf 5 jaar; aanv 14.30 uur; 1ste 
rang € 16,- / 2de rang € 13,- / 3de rang 
€ 11,- / 4de rang € 8,- / 5de rang uitver-
kocht.

wereldmuziek
za 3 feb 
vrijdag, sint jansstraat 7;
'guitar power' met zoumana diarra 
(snaarinstrumenten), dra diarra (per-
cussie), mousse pathe m'baye (per-
cussie), digmon roovers (gitaar) en jan 
kuiper (gitaar); 16.30-17.30 uur; € 21,- 
incl. workshop 'african rhythms' 
(14.00-16.00 uur).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band + humphrey 
fidanque (zang/percussie), latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 u; gra-
tis.
zo 4 feb 
vrijdag, sint jansstraat 7;
'de muziekkaravaan van noord-afrika'; 
muziektheatervoorstelling voor ieder-
een vanaf 6 jaar; aanv 15.00 uur; 
€ 10,- (jongeren € 5,-).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
swamp, cajun/texmex; aanv 16.30 uur; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
café mulder, gr kr elleboog 22;
het blauwe uur; eigen werk en covers 
uit zuid- en oost-europa met tim 
meeuws (zang), conny essbach (ac-
cordeon/klarinet) en ron glasbeek 
(snaren); aanv 17.00 uur.
ma 5 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schots/pop; aanv 
21.00 uur.
di 6 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: morgan heritage, reggae/
hiphop/r&b; voorprogramma: jemere 
morgan; aanv 20.30 uur; € 28,-.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 7 feb 
vera, oosterstraat 44;
amsterdam klezmer band; aanv 21.30 
uur; € 14,-.
vr 9 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
frogbelly & symphony (pop/rock/folk) 
en ash gray (folk/rock/country uit 
texas); aanv 22.00 uur.
za 10 feb 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band + michael an-

thony, latin/soul/reggae/caribisch; 
18.00-22.00 uur; gratis.
zo 11 feb 
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 feb 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
za 17 feb 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 
17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: the dubbeez, reggae uit 
amsterdam; aanv 20.30 uur; € 11,-.
orkz-bar, emmastraat 15;
'bambambiddybongbong'; reggae 
night met i'm with stupid (reggae/rock/
pop uit utrecht) en roots rising (reg-
gae/hiphop); aanv 22.00 uur.
zo 18 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' met new orleans house 
band (caribisch, 16.00 uur), burnin' 
love band (elvis tribute, 17.00 uur) en 
soultrain (soul, 18.00 uur); 16.00-
19.30 uur; € 10,- incl. 2 consumpties.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
café mulder, gr kr elleboog 22;
trio trabant, passievolle zigeunermu-
ziek uit het oosten; aanv 17.00 uur.
ma 19 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schots/pop; aanv 
21.00 uur.
di 20 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
vr 23 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
25 jaar o'ceallaigh: robert pfeiffer (irish 
party music, 17.00 uur) en the freelan-
cers (iers/schots/pop, 22.00 uur).

verwacht
za 24 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
25 jaar o'ceallaigh: robert pfeiffer (irish 
party music, 17.00 u) en the busquitos 
(jazz/swing/entertainment, 22.00 uur); 
vooraf: 6 nations rugby ierland-wales 
op groot scherm (lounge, 15.15 uur).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 
17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 uur; 
gratis.
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pop
vr 2 feb 
vera, oosterstraat 44;
sisters of suffocation, death metal; met 
voorprogramma; aanv 21.00 uur; € 9,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
herdenkingsavond eddy koekkoek: be-
vriende muzikanten spelen nummers 
van eddy, igor wijnker leest een kort 
verhaal voor en er wordt veel videoma-
teriaal vertoond; aanv 21.00 uur; gra-
tis; eddy koekkoek overleed 16 jan jl.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session olv reggie 
van der steen en/of jorma alkema; 
21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gra-
tis.
za 3 feb 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band + humphrey 
fidanque (zang/percussie), latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 u; gra-
tis.
simplon, boterdiep 69;
grote prijs van nederland: kwartfinale 
hiphop; met dubbelfroes, joël domin-
gos, timmy swamp, zino chavez en 
gastoptreden van soultrash (winnaar 
2016); 19.30-23.00 uur; € 7,50.
platformtheater, boterdiep 46;
blues juice; album release party met 
gastoptredens van nadua kramer en 
sopar blues; aanv 20.30 uur.
viadukt, euvelgunnerweg 17;
bert hadders & de nozems, groningsta-
lige pop; afscheidsconcert met presen-
tatie verzamel-cd 'tjeu'; aanv 21.30 
uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv eddy meijer met de 
kroegvanklaashuisband (marinus el-
zinga, bert veldkamp en eddy korma); 
aanv 21.30 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
live jazz/soul; 22.00-24.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
base time, akoestische close harmony/
pop; 23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: bonne aparte en wolvon; 
noiserock; aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 4 feb 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
colin silcocks, uit londen; 15.00-19.00 
uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': royal house, classic rock 
uit groningen; geprogrammeerd door 
willem koster (café koster); 16.00-
19.00 uur.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
cultureel café met dichters, schilders, 
verhalenvertellers, cabaretiers, stand-
up comedians, muzikanten en andere 
kunstenaars (ongeveer 15 minuten per 
act); aanv 17.00 uur; gratis; deelne-
mers moeten zich vooraf inschrijven.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; de deelnemende singer-
songwriters spelen elk een nieuw en 
een eerder geschreven nummer; met 
oa c t heida, annemarieke coenders, 
lex koopman, george welling, josé cuti-
leiro, remko nieuwman, eke koopman 
en robin ijzerman; gasten: jan willem 
kattenbeld en manuel remirie; aanv 
22.00 uur; gratis.
ma 5 feb 
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 
20.00-23.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schots/pop; aanv 
21.00 uur.
di 6 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: morgan heritage, reggae/
hiphop/r&b; voorprogramma: jemere 
morgan; aanv 20.30 uur; € 28,-.
wo 7 feb 
usva, munnekeholm 10;
'strijd om stukafest - hiphop edition'; 
ism urban house groningen; aanv 
20.30 uur; € 2,50.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 8 feb 
simplon, boterdiep 69;
'buiten de lijntjes'; jaarlijks evenement 
van studenten van het noorderpoort 
college kunst en multimedia; met oa 
live muziek, film en beeldende kunst; 
thema: niets is wat het lijkt; 19.30-
24.00 uur; € 3,-.
buckshot café, zuiderdiep 58;
'luidrustig'; interactieve sessie met 
jong talent en professionals; aanv 
21.30 uur; € 3,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 

11;
roos galjaard & sebastiaan wiering, 
folk/pop; 21.30-23.30 uur.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
carlton melton (ex-zen guerilla), expe-
rimentele psychedelische drone uit 
amerika; aanv 22.00 uur; € 9,-.
vr 9 feb 
simplon, boterdiep 69;
halfjaarlijkse presentatie van bands 
van muziekschool vrijdag; met wall of 
music, hot piece of cake, vintage lab, 
shiver, lifft, wanderoo, basement four, 
no sugar, jupiter, mila, rising seconds, 
facecard, the acoustic band en black 
lotus; 19.00-23.30 uur; € 3,-.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
maandelijkse jamsessie met trillo brillo 
xl; alle stijlen welkom; aanv 20.00 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: ernst jansz (50 jaar in het 
vak) leest voor uit zijn nieuwe boek 'de 
neerkant' en speelt met zijn band lied-
jes van de gelijknamige cd; aanv 20.30 
uur; € 16,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
de b-kant (nederlandstalige indiepop) 
en de waanzin (nederlandstalige alter-
natieve rock); aanv 21.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session olv reggie 
van der steen en/of jorma alkema; 
21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gra-
tis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
frogbelly & symphony (pop/rock/folk) 
en ash gray (folk/rock/country uit 
texas); aanv 22.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
motorama, postpunk uit rusland; aanv 
22.00 uur; € 9,-.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: platinum boys, garagerock/
powerpop uit amerika; aanv 23.30 uur; 
gratis.
za 10 feb 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band + michael an-
thony, latin/soul/reggae/caribisch; 
18.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: broederliefde, hiphop uit 
rotterdam; met voorprogramma; aanv 
20.00 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
the overslept, frisse pop; met voorpro-
gramma; aanv 20.30 uur; € 8,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
jan henk de groot, groningstalige lied-
jes; aanv 20.30 uur; € 20,- incl. pauze-
drankje en garderobe.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
royal house, pop/rockcovers met oa 
erik de jonge en saikat; aanv 21.30 
uur; gratis.
café mulder, gr kr elleboog 22;
cornbread kitchen, '60's/'70's rock/
soul/blues; aanv 21.30 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
elton joseph & friends, akoestische 
soul/pop/funk/r&b; 23.00-02.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: paul jacobs (muzikale dui-
zendpoot uit canada) en hache (psy-
chedelische garagepop uit groningen); 
aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 11 feb 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
analyse & ryan, uit amerika; 15.00-
19.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'acoustic sundays'; akoestische open 
sessie rond de tafel, olv harold stap; 
16.00-19.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
hiske oosterwijk band, pop; aanv 16.30 
uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: lee fields & the expressi-
ons, soul/funk uit amerika; voorpro-
gramma: maaris (blues/rock uit gronin-
gen); aanv 20.00 uur; € 23,-.
vera, oosterstraat 44;
slægt, black/death metal uit denemar-
ken; voorprogramma: venenum (death 
metal uit duitsland); aanv 20.30 uur; 
€ 10,-.
ma 12 feb 
bambara, roeierspad 1;
time killer (crusty punkrock uit zuid-
afrika/vietnam) en persona non data 
(groningen); aanv 20.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
las robertas, psychedelische noisey 
garagerock uit costa rica; aanv 22.00 
u; € 8,-.
wo 14 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: pokey lafarge, ragtime/
oude swing/blues/country/roots; voor-
programma: jack grelle; aanv 20.00 u; 
€ 23,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;

jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the franklys, psychedelische garage-
rock uit engeland/zweden; aanv 22.00 
uur; € 5,-.
do 15 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: electric six, garagerock/
disco/punk/new wave/metal uit detroit; 
voorprogramma: mutant monster; 
aanv 20.00 uur; € 20,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
suzan & freek, akoestische covers; 
aanv 20.00 uur; € 15,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: triggerfinger, rock uit belgië; 
voorprogramma: douglas firs; aanv 
20.00 uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
golden void (psychedelische rock) en 
dommengang (elektronische blues/
protopunk); beide uit amerika; aanv 
21.00 uur; € 12,-.
buckshot café, zuiderdiep 58;
'luidrustig'; interactieve sessie met 
jong talent en professionals; aanv 
21.30 uur; € 3,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met the day 
(dreampop) en djhagy (shoegaze/
dreampop); aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 16 feb 
rebel rebel hostel, energieweg 10;
rebel's rad week of parties: rebel sessi-
ons 5 met marlene bakker; aanv 19.30 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
arthur ebeling (gitaar/zang); aanv 
20.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
sexton creeps, experimentele rock uit 
groningen; plaatpresentatie met gast-
optreden; aanv 21.00 uur; € 2,50.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session olv reggie 
van der steen en/of jorma alkema; 
21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gra-
tis.
za 17 feb 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 uur; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
afterpartees, garagerock uit limburg; 
met voorprogramma; 20.00-23.00 uur; 
€ 11,50; kaartverkoop via de ooster-
poort.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: barbagallo, folk/progrock 
uit toulouse; voorprogramma: banner, 
singer-songwriter uit den haag; aanv 
20.30 uur; € 11,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
mcnolia, pop/rockcovers; aanv 21.30 
u; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
'bambambiddybongbong'; reggae 
night met i'm with stupid (reggae/rock/
pop uit utrecht) en roots rising (reggae/
hiphop); aanv 22.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/
r&b met jordy en larissa; 23.00-02.00 
u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: minor crime, synthpunk; 
aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 18 feb 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
marlene bakker, groningstalige pop; 
met albumpresentatie en signeerses-
sie; aanv 14.30 uur.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
kinks chronicles, kinks-covers; 15.00-
19.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' met new orleans house 
band (caribisch, 16.00 uur), burnin' 
love band (elvis tribute, 17.00 uur) en 
soultrain (soul, 18.00 uur); 16.00-19.30 
uur; € 10,- incl. 2 consumpties.
buckshot café, zuiderdiep 58;
what the funk, funk; aanv 16.30 uur; 
gratis.
ma 19 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schots/pop; aanv 
21.00 uur.
wo 21 feb 
vera, oosterstraat 44;
wand, experimentele garagerock uit 
amerika; voorprogramma: equal idiots 
(garagepunk uit belgië); aanv 21.00 u; 
€ 13,50.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 22 feb 
cleopatra, kleine pelsterstraat 5/5a;
preipop 2018 met i took your name 
(singer-songwriter, 20.00-20.45 uur), 
flcts (elektronisch, 20.45-21.30 uur), 
ciel (dreampop, 21.30-22.15 uur), 

mantra maze (stonermetal, 22.15-
23.00 u), glasspop (indierock, 23.00-
23.45 uur) en jermain bridgewater (al-
ternatieve hiphop, 23.45-00.30 uur); 
gratis; zie ook 23 feb.
simplon, boterdiep 69;
de jeugd van tegenwoordig, hiphop/
pop; aanv 21.00 uur; uitverkocht.
buckshot café, zuiderdiep 58;
'luidrustig'; interactieve sessie met 
jong talent en professionals; aanv 
21.30 uur; € 3,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met oa oes 
(nederlandstalig, presentatie ep 'loy-
aal); aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 23 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
25 jaar o'ceallaigh: robert pfeiffer (irish 
party music, 17.00 uur) en the freelan-
cers (iers/schots/pop, 22.00 uur).
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
blues-jamsessie van bluescollectief 
noord; 20.00-23.00 uur; gratis; backli-
ne aanwezig.
cleopatra, kleine pelsterstraat 5/5a;
preipop 2018 met blue eskimo (folk, 
20.00-20.45 uur), five minute march 
(rock, 20.45-21.30 uur), shabby cabs 
(blues/folk, 21.30-22.15 uur), 10togo 
(ska/punkrock, 22.15-23.00 uur), mar-
ble heart (rock, 23.00-23.45 uur) en mr 
memoir (dancehall, 23.45-00.30 uur); 
gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
the fortunate sons (chicago), 'a tribute 
to creedence clearwater revival'; aanv 
20.00 uur; € 31,- incl. pauzedrankje en 
garderobe.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: memphis maniacs, live 
mash-up van hits; aanv 20.30 uur; 
€ 21,50.
simplon, boterdiep 69;
beaux (indiepop uit utrecht) en kita 
menari (dansbare pop); aanv 20.30 
uur; € 9,-.
vera, oosterstraat 44;
jacqueline govaert, pop; met voorpro-
gramma; aanv 20.30 uur; € 18,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gra-
tis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
luisterconcert in de achterzaal: joost 
dijkema (fingerpicking gitaar); aanv 
22.00 uur; gratis.

verwacht
za 24 feb 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 uur; 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
blues gallery; stampende blues met oa 
reinout van der veen, gerrit veen en 
hannes langkamp; aanv 21.30 u; gra-
tis.
café de walrus, pelsterstraat 25;
'another rock & roll nite' met the mudd 
en cirrus minor; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the babe rainbow, psychedelische vin-
tage rock uit australië; aanv 22.00 uur; 
€ 9,- (met vera-clubkaart gratis).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
rockin' 4, blues/rock; 23.00-02.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: ooo, rammelpunk; aanv 
23.30 uur; € 1,-.
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21.30-01.00 uur; toegang gratis
benzinebar, hoekstraat 44;
captain morgan express, delta-/chica-
goblues uit utrecht.
de uurwerker, uurwerkersplein 1;
ed baker & the boogie machine, jaren 
'50 swing.
stadscafé pronk, vismarkt 56;

the juke joints, stampende blues uit 
zeeland.
café de wolthoorn & co, turftoren-
straat 6;
the stingers, swingende blues uit gro-
ningen.
ugly duck, zwanestraat 28;
the veldman brothers, blues & roots.
taveerne rabenhaupt, zuiderdiep 7;
blues avenue revisited, blues/rock & 
roll.
huis de beurs, a-kerkhof 4;
bluesdaddies, authentieke blues.
barrel wijnlokaal, haddingestraat 27;
harp mitch & helmut jakobs, akoesti-
sche blues.
buckshot café, zuiderdiep 58;
lapa loca, blues/roots.
all round, a-kerkhof 4a;
maaris, rock/blues.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
matt t mahony (gitaar), blues/jazz/rock.
café de sleutel, noorderhaven 72;
ralph de jongh (zang/gitaar), blues/
roots.
keldercafé merlot, oosterstraat 53;
the blues cowboys; blues/pop met lex 
koopman en lourens leeuw.
café mulder, gr kr elleboog 22;
the hoochie, chicagoblues.
café de keyzer, turftorenstraat 4;
the sidekicks, rock/pop/jazz/blues.
martinihotel, zuiderdiep 8;
the white duck band, jazz/blues/rock-
covers.
zo 25 feb 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
blueslines, no-nonsens blues uit dren-
the; 15.00-19.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': band geprogrammeerd 
door willem koster (café koster); 16.00-
19.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
electric fiesta, funk; aanv 16.30 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: henny vrienten, george 
kooymans en boudewijn de groot met 
'vreemde kostgangers' (reprise); thea-
terconcert; aanv 20.30 uur; € 42,50.
wo 28 feb 
vera, oosterstraat 44;
loney dear, elektronische folk/pop uit 
zweden; voorprogramma: 1921 (zwe-
den); aanv 21.00 uur; € 13,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.

diversen
dans / literair / multimedia

za 3 feb 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
mara li presenteert haar boek 'de 
komst van de koning'; 14.30-15.30 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2;
isabelle beernaert ea brengen 'tabula 
rasa'; moderne dans, projecties en 
muziek van oa muse, armand amar, 
max richter en damien rice; aanv 20.00 
uur; 1ste rang € 35,- / 2de rang € 30,-.
zo 4 feb 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
cultureel café met dichters, schilders, 
verhalenvertellers, cabaretiers, stand-
up comedians, muzikanten en andere 
kunstenaars (ongeveer 15 minuten per 
act); aanv 17.00 uur; gratis; deelne-
mers moeten zich vooraf inschrijven.
di 6 feb 
boekhandel van der velde, grote 
markt 54-55;
night of english literature; aanv 19.30 
u.
grand theatre, grote markt 35;
bryana fritz brengt 'andrade' van mi-
chiel vandevelde; intieme en explosie-
ve danssolo; aanv 20.30 uur; € 15,- 
(cjp/collegekaart € 10,-).
wo 7 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters pre-
senteren oud en nieuw werk; leden 
van de dichtclub zijn andré degen, 
joost oomen, lilian zielstra, renée luth, 
rik andreae, sylvia dragtstra, richard 
nobbe, hubert klaver, philip rozema, 
hanne stegeman, ileen rook, maaike 
rijnjes, erik loeffen, esmé van den 
boom, annegreet bos en myron ham-
ming; gastdichter: willem tjebbe; aanv 
20.30 uur; gratis.
do 8 feb 
simplon, boterdiep 69;
'buiten de lijntjes'; jaarlijks evenement 
van studenten van het noorderpoort 
college kunst en multimedia; met oa 
live muziek, film en beeldende kunst; 
thema: niets is wat het lijkt; 19.30-
24.00 uur; € 3,-.
boekhandel riemer, nwe ebbinge-
straat 1;
avond met schrijfster franca treur 
('dorsvloer vol confetti' en 'hoor nu mijn 
stem'); aanv 20.00 uur.
vr 9 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: ernst jansz (50 jaar in het 
vak) leest voor uit zijn nieuwe boek 'de 
neerkant' en speelt met zijn band lied-
jes van de gelijknamige cd; aanv 20.30 
uur; € 16,-.
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F e b r u a r i
Pubquiz
Thema: muziek   20.30

live: Colin Silcocks
Uit Londen   15.00-19.00

Christa's daghap
17.00-19.00   € 7,95

live: Analyse & Ryan
Uit Amerika   15.00-19.00

Christa's daghap
17.00-19.00   € 7,95

Klaverjasmarathon
14.00   inloop v/a 13.30

live: Kinks Chronicles
15.00-19.00

Christa's daghap
17.00-19.00   € 7,95

Pubquiz
Thema: eten   20.30

live: BluesLines
15.00-19.00

Proeflokaal ’t Kantoor
Kolendrift 19 Groningen
06-21418050

Eet- & drinkhuis

De Gulzige
Kater

7 dagen per week  
(h)eerlijk dineren van onze 

gevarieerde menukaart

Bovenverdieping 
ideaal voor groepen

Groepsdiners vanaf 
€ 25,- p.p.

Kijk op www.gulzigekater.nl 
voor jouw mogelijkheden

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

Gedempte Kattendiep 33
Telefoon (050) 318 43 02

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

Restaurant

tekinev
Fine Turkish cuisine

Woensdag 14 februari

Valentijnsdag
Met speciaal Valentijnsmenu  

en gratis glas champagne!

Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

http://uit050.nl/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
http://www.gulzigekater.nl/
http://www.kroegvanklaas.nl/
http://www.tekinev.nl/


(stadjerspas/tot 30 jaar/studenten 
€ 10,-); kaartverkoop: www.meester-
sengezellen.nl.
vr 9 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
'masters in concert': sophie dartiga-
longue (fagot); aanv 20.00 uur; € 5,-; 
za 10 feb: openbare masterclass door 
sophie dartigalongue en mette laugs 
(10.30-19.00 uur, toehoorders € 20,- 
incl. lunch).
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: mikhail pletnev (piano) 
speelt werk van rachmaninov; 20.15-
22.00 uur; goud € 39,50 / 1ste rang 
€ 34,50 / 2de rang € 29,50 (tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht.
zo 11 feb 
stefanuskerk, noorddijkerweg 16;
koor kwajr olv merlijn wackers brengt 
'night & day'; muziek van oa esen-
valds, lindberg, brahms, early en hen-
sel-mendelssohn; mmv tomas kloos-
terman (piano); aanv 15.00 uur; € 10,- 
(kinderen € 7,50) incl. hapjes en 
drankjes.
martinuskerk, middelberterweg 13;
het gronings kamerkoor olv jelte hulze-
bos brengt 'unicornis captivatur' (de 
eenhoorn gevangen); liederen op tek-
sten uit de middeleeuwen tot en met 
de romantiek en romantische liederen 
van rheinberger, reger en holst; aanv 
15.00 uur; € 10,- incl. programmaboek-
je; kaarten aan de kerk.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
jubileumconcerten musica antiqua 
nova/pianoforte festival: ronald brauti-
gam (fortepiano) speelt pianosonates 
van beethoven; aanv 15.00 uur; € 25,- 
(tot 30 jaar/stadjerspas € 12,50) / pas-
se-partout 4 + 11 + 18 feb € 50,-; kaart-
verkoop via www.musicaantiquanova.
nl; vooraf: 'de vervlogen klank', film 
over de restauratie van historische for-
tepianos (13.30 uur, gratis).
di 13 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het nederlands studenten 
orkest olv ivan meylemans speelt mu-
ziek van ginastera, debussy, stravinksi 
en bram kortekaas (opdrachtcomposi-
tie); solist: remy van kesteren (harp); 
20.15-22.30 uur; € 21,50 (cjp/studen-
ten/jongeren tot 19 jaar € 10,-).
wo 14 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door conservatori-
umstudenten; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
vr 16 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
l'ardente brengt 'grand café poulenc' 
met liederen van poulenc; mmv roelfke 
huttenga (piano); aanv 20.00 u; € 7,50 
(studenten € 5,-).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het brodsky quartet (enge-
land) speelt strijkkwartetten 1, 2 en 3 
van sjostakovitsj; aanv 20.15 uur; 
€ 27,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 
passe-partout 16 + 17 + 18 feb € 65,-; 
met inleiding door philip ruitenberg 
(19.00 uur, € 2,50).
za 17 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest olv christian baldini en georgina 
verbaan (vertelster) brengen 'doorn-
roosje'; het beroemde sprookje met de 
balletmuziek van tsjaikovski; familie-
concert tbv het beatrix kinderzieken-
huis; 15.00-16.00 uur; € 27,50 (jonge-
ren tot 30 jaar € 12,50); vooraf: kids-
plein waar kinderen kunnen knutselen, 
kleuren en verkleden (foyer, 14.00 
uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het brodsky quartet (enge-
land) speelt strijkkwartetten 6, 4 en 5 
(15.00 uur) en 7, 8 en 9 (20.15 uur) 
van sjostakovitsj; middag- + avond-
concert € 31,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / passe-partout 16 + 17 + 18 
feb € 65,-; met toelichting door francis 
maes (19.00 uur, € 2,50).
zo 18 feb 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
cantatedienst: het luthers bach ensem-

ble olv tymen jan bronda brengt de 
passionscantate 'sehet, wir gehn hi-
nauf gen jerusalem' van bach; solisten: 
antje van der tak (sopraan), david van 
laar (altus), gerben bos (tenor) en 
henk timmerman (bas); aanv 10.00 
uur; gratis; met collecte.
oosterpoort, trompsingel 27;
serie 'koffie klassiek': recital door con-
servatoriumstudenten strijkorkest; 
11.00-13.00 uur; € 15,- (jongeren tot 
30 jaar € 10,-).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het brodsky quartet (enge-
land) speelt strijkkwartetten 11, 12, 13 
en 14 (15.00 uur) en 10 en 15 (20.15 
uur) van sjostakovitsj; middag- + 
avondconcert € 31,50 (jongeren tot 30 
jaar € 12,50) / passe-partout 16 + 17 + 
18 feb € 65,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
jubileumconcerten musica antiqua 
nova/pianoforte festival: pianoforte-
duo vermeulen peeters speelt muziek 
van schubert (quatre mains); aanv 
15.00 u; € 25,- (tot 30 jaar/stadjerspas 
€ 12,50) / passe-partout 4 + 11 + 18 
feb € 50,-; kaartverkoop via www.musi-
caantiquanova.nl.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
choral evensong door choral voices olv 
daniel rouwkema; mmv mattijs de 
vreugd (orgel); aanv 17.00 uur; gratis.
wo 21 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: openbare repetitie van het 
noord nederlands orkest; aanv 12.00 
u; gratis; reserveren niet nodig.
vr 23 feb 
martinikerk, martinikerkhof 3;
the bach choir & orchestra of the ne-
therlands olv pieter jan leusink brengt 
oa het requiem en de 'krönungsmesse' 
van mozart; solisten: olga zinovieva 
(sopraan), sytse buwalda (counterte-
nor), martinus leusink (tenor) en thilo 
dahlmann (bas); aanv 19.30 u; 
€ 54,95; kaartverkoop via www.klas-
sieke-concerten.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: concerto köln en rosanne 
van sandwijk (mezzosopraan) brengen 
aria's en cantates van händel en in-
strumentaal werk van oa vivaldi en 
sammartini; aanv 20.15 uur; goud 
€ 37,50 / 1ste rang € 32,50 / 2de rang 
€ 27,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang uitverkocht.

verwacht
za 24 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest olv eivind gullberg jensen brengt 
het requiem van verdi; mmv catherine 
naglestad (sopraan), lilli paasikivi 
(mezzosopraan), peter lodahl (tenor), 
oleg tsibulko (bas) en het noord neder-
lands cconcert koor; 20.15-21.45 uur; 
gouden rang uitverkocht / 1ste rang 
€ 35,50 / 2de rang € 25,50 (tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 19,- (€ 12,50); 
met inleiding door merlijn kerkhof 
(19.00 uur).
zo 25 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: yogadocent/gitarist jan kui-
per presenteert 'yoga in concert xl'; 
yoga met live gitaarmuziek; 11.00-
12.30 uur; € 19,50.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het nederlands studenten kamerkoor 
olv kurt bikkembergs zingt 'oorlog en 
vrede'; gevarieerd programma met 
muziek van oa mauersberger, schön-
berg en abba; aanv 15.00 uur; € 18,- 
(studenten € 12,-) / voorverkoop € 16,- 
(€ 10,-) via www.nskk.nl / .
doopsgezinde kerk, o boteringestr 
33;
vocaal ensemble groningen olv wilfred 
reneman zingt het requiem (6-stem-
mig) van de victoria en intrigerende 
werken van gesualdo, met onverwach-
te en dramatische klanken; aanv 16.00 
uur; € 10,- (kinderen tot 12 jaar € 5,-).
wo 28 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door het olivier greif 
ensemble; aanv 12.00 uur; gratis; re-
serveren niet nodig.

do 15 feb 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
debatserie 'nieuw licht': coen simon en 
frank meester spreken met arts/filo-
soof bert keizer over zijn essay 'nieuw 
licht op een zelfgekozen dood'; aanv 
20.00 uur; € 7,50; kaarten via www.
blgroningen.nl/agenda en bij boekhan-
dels godert walter (o ebbingestraat 53) 
en van der velde (a-kerkhof 45-47).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppe-
lenbos en roos custers bespreken de 
familiekroniek 'honderd jaar eenzaam-
heid' van gabriel garcia márquez; 
20.00-22.00 uur; € 8,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zui-
derbaan, josé cutileiro, lieke hofman 
en leonieke toering dragen nieuwe co-
lumns of korte verhalen voor; gasten: 
jirke poetijn en marc wiers; aanv 20.30 
uur; gratis.
vr 16 feb 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
de koninklijke vlaamse schouwburg en 
de rebelse auteur fikry el azzouzi bren-
gen een theaterbewerking van zijn 
succesroman 'drarrie in de nacht' ; 
aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/college-
kaart/nnt-vriend/nntwee € 10,-); reser-
veren via www.nnt.nl/drarrie.
za 17 feb 
grand theatre, grote markt 35;
reizend dansfestival moving futures: 
the100hands brengt '25feet', jonas 
frey & joseph simon brengen 'infinite 
games' en fernando belfiore brengt 
'the cave'; dans/performancekunst; 
aanv 19.00 uur; € 17,50 (cjp/college-
kaart € 12,50); zie ook 18 feb.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
conny janssen danst brengt 'inside out' 
(reprise); moderne dans met live mu-
ziek van iet (singer-songwriter), budy 
mokoginta (multi-instrumentalist), 
thiery castel (toetsen) en keimpe zig-
terman (cello); aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 24,- / 2de rang € 19,50 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 16,50 (€ 12,50) / 4de rang € 12,- / 
5de rang € 6,-.
zo 18 feb 
grand theatre, grote markt 35;
reizend dansfestival moving futures: 
connor schumacher brengt 'transitio-
ning performance', cinedans-filmpro-
gramma met oa 'le faun' van joseph si-
mon en igor vrebac brengt 'traens'; 
dans/performancekunst; aanv 19.00 u; 
€ 17,50 (cjp/collegekaart € 12,50).
do 22 feb 
academiegebouw, broerstraat 5;
serie 'spraakmakende boeken': prof dr 
mathijs sanders bespreekt 'en ik herin-
ner me titus' van auke hulst; 19.45-
21.30 uur; gratis.
studentenhuizen;
studentenkamerfestival groningen 
2018: optredens in 15 studentenka-
mers; oa dans (lilly bendl en dansteam 
ataxia), poëzie (electropoëzie), perfor-
mance (firma vruchtvlees), theater, ca-
baret en live muziek; aanv 20.30 uur; 
elk act treedt 3 keer een half uur op; 
de bezoeker kiest zelf een program-
ma; per ronde € 5,09 / 3 rondes 
€ 12,69 / 3 rondes + slotfeest € 15,79; 
kaartverkoop via www.stukafest.nl; 
slotfeest met dj en live: brass rave unit 
en korfbal (vera, oosterstr 44, 23.30-
03.00 uur, € 5,59).
verwacht
za 24 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het faso danse théâtre brengt 'kalaku-
ta republik' van serge aimé coulibal; 
energieke dansvoorstelling geïnspi-
reerd op de legendarische nigeriaanse 
muzikant/activist fela kuti; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 32,50 / 2de rang 
€ 26,- (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 22,- (€ 12,50) / 
4de en 5de rang uitverkocht; met inlei-
ding (19.15 uur, € 2,50).
di 27 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
het ballet en symfonieorkest van de 
nationale opera van rusland brengen 
'het zwanenmeer'; klassiek, roman-
tisch ballet op muziek van tsjaikovski; 
aanv 20.00 uur; 1ste rang € 59,- / 2de 
rang € 49,- / 3de rang € 39,-.
wo 28 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'the winter's tale'; live vanuit het 
royal opera house te londen; 20.15-
23.15 u; € 24,50 incl. hapje en drankje.

theater
vr 2 feb 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
nntwee brengt de première van 'so this 
is us now'; theatrale inleiding voor de 
voorstelling 'salam' van het nnt; aanv 
18.30 en 19.30 uur (19.30 uur uitver-
kocht); gratis kaarten via nntwee@nnt.
nl.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
vrijdag presenteert 'hard knock life'; 
muziektheaterperformance over ons 
versteende schoolsysteem, de ijzeren 
druk van de massa en de imperfecte 
schoonheid van het individu; aanv 
20.00 uur; € 8,-; zie ook 3 en 4 feb.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent brengt 'oogst van de wrok'; ei-
gentijds drama naar de roman van 
john steinbeck; regie: luk perceval; 
20.15-22.15 uur; 1ste rang € 29,- / 2de 
rang € 23,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 19,50 (€ 12,50) / 
4de rang € 14,50 (€ 12,50) / 5de rang 
€ 7,50; met inleiding (19.15 u, € 2,50).
za 3 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
vrijdag presenteert 'hard knock life'; 
muziektheaterperformance over ons 
versteende schoolsysteem, de ijzeren 
druk van de massa en de imperfecte 
schoonheid van het individu; aanv 
20.00 uur; € 8,-; zie ook 4 feb.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
jongeren (16-20 jaar) brengen 'en ik 
dan'; hoe vertel je een persoonlijk ver-
haal zonder privé te worden?; aanv 
20.00 uur; € 8,-; zie ook 4 feb.
zo 4 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
vrijdag presenteert 'hard knock life'; 
muziektheaterperformance over ons 
versteende schoolsysteem, de ijzeren 
druk van de massa en de imperfecte 
schoonheid van het individu; aanv 
16.00 uur; € 8,-.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
jongeren (16-20 jaar) brengen 'en ik 
dan'; hoe vertel je een persoonlijk ver-
haal zonder privé te worden?; aanv 
16.00 uur; € 8,-.
do 8 feb 
grand theatre, grote markt 35;
ogutu muraya brengt 'because i al-
ways feel like running'; het fenomeen 
en de politiek van het hardlopen ont-
sluierd; engelstalig; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
vr 9 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep amsterdam speelt 'de an-
dere stem' van ramsey nasr; een ver-
haal van twee geliefden die meer-
maals hebben getracht een punt ach-
ter hun relatie te zetten; 20.15-21.30 
uur; 1ste rang € 22,50 / 2de rang € 18,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang € 15,50 (€ 12,50) / 4de en 
5de rang uitverkocht.
grand theatre, grote markt 35;
theater rotterdam, toneelschuur pro-
ducties en erik whien brengen 'de we-
reldverbeteraar'; hartstochtelijke tirade 
van een verbitterde filosoof (sanne den 
hartogh); aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/
collegekaart € 10,-).
usva, munnekeholm 10;
theatersportwedstrijd tussen rambi en 
oud-rambi; improvisatie; aanv 20.30 u; 
€ 7,50.
za 10 feb 
grand theatre, grote markt 35;
de noorderlingen brengen 'anna kar-
enina - the making of' (try-out); verhaal 
over de liefde, het volgen van je hart of 
je houden aan de ongeschreven re-
gels; aanv 16.00 uur; € 7,- (tot 21 jaar 
€ 5,-); première op 11 feb.
zo 11 feb 
grand theatre, grote markt 35;
de noorderlingen brengen de première 
van 'anna karenina - the making of'; 
verhaal over de liefde, het volgen van 
je hart of je houden aan de ongeschre-

ven regels; aanv 16.00 uur; € 10,- (tot 
21 jaar € 8,50).
ma 12 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
openbare repetitie van het noord ne-
derlands toneel, club guy&roni en 
asko|schönbergs k[h]aos voor de voor-
stelling 'salam' van fikry el azzouzi; 
aanv 20.15 uur; € 5,-.
wo 14 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jon van eerd, margo dames, jacqueline 
aronson ea brengen 'harrie & eva'; ko-
medie die zich afspeelt in het paradijs; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 28,- / 2de 
rang € 22,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 19,- (€ 12,50) / 
4de rang € 14,- (€ 12,50) / 5de rang 
€ 7,-.
grand theatre, grote markt 35;
thomas dudkiewicz (urland) en theater 
rotterdam brengen 'how thomas came 
to rule the world'; een oprechte poging 
om de wereld te definiëren; engelsta-
lig; aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/college-
kaart € 10,-).
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'onder het melkwoud'; actueel stuk 
over het contrast tussen de buitenwe-
reld en de 'droomwereld' van de mens; 
20.30-22.30 uur; € 9,- (studenten € 8,-
); ook op 15, 16 en 17 feb.
do 15 feb 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'onder het melkwoud'; actueel stuk 
over het contrast tussen de buitenwe-
reld en de 'droomwereld' van de mens; 
20.30-22.30 uur; € 9,- (studenten € 8,-
); ook op 16 en 17 feb.
vr 16 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
50 jaar guts (groningen university the-
atre society): guts speelt 'the merchant 
of venice' van william shakespeare in 
een klassiek engelstalige versie; aanv 
20.00 uur; € 9,50 (studenten € 7,50); 
ook op 17 en 18 feb.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het toneelhuis brengt 'het kleine meisje 
van meneer linh', naar de roman van 
philippe claudel; monoloog over migra-
tie en eenzaamheid; regie: guy cas-
siers; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 24,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) / 
2de rang € 19,50 (€ 12,50) / 3de rang 
€ 16,50 (€ 12,50) / 4de rang € 12,- / 
5de rang uitverkocht.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
de koninklijke vlaamse schouwburg en 
de rebelse auteur fikry el azzouzi bren-
gen een theaterbewerking van zijn 
succesroman 'drarrie in de nacht' ; 
aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/college-
kaart/nnt-vriend/nntwee € 10,-); reser-
veren via www.nnt.nl/drarrie.
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'onder het melkwoud'; actueel stuk 
over het contrast tussen de buitenwe-
reld en de 'droomwereld' van de mens; 
20.30-22.30 uur; € 9,- (studenten € 8,-
); ook op 17 feb.
za 17 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
50 jaar guts (groningen university the-
atre society): guts speelt 'the merchant 
of venice' van william shakespeare in 
een klassiek engelstalige versie; aanv 
20.00 uur; € 9,50 (studenten € 7,50); 
ook op 18 feb.
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'onder het melkwoud'; actueel stuk 
over het contrast tussen de buitenwe-
reld en de 'droomwereld' van de mens; 
20.30-22.30 uur; € 9,- (studenten € 8,-
).
vrijdag, sint jansstraat 7;
harriët van den heuvel en wil pieete 
spelen 'take 5' en leonie zondag speelt 
'grote schoonmaak'; twee voorstellin-
gen van een half uur; aanv 20.30 uur; 
€ 10,-.
zo 18 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
50 jaar guts (groningen university the-
atre society): guts speelt 'the merchant 
of venice' van william shakespeare in 
een klassiek engelstalige versie; aanv 
20.00 uur; € 9,50 (studenten € 7,50).

verwacht
za 24 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ulteam speelt improvisatietheater op 
suggesties van het publiek; aanv 20.00 
uur; € 7,50.

klassiek
za 3 feb 
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
studentenkoor gica olv david van roijen 
brengt muziek van vivaldi (oa 'gloria') 
en scarlatti; aanv 20.15 uur; € 10,- 
(stadjerspas/studenten/jongeren tot 19 
jaar) / voorverkoop € 9,- (€ 7,-) via 
www.studentenkoor.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: finaleweekend european 
guitar concerto competition & festival; 
met oa sabrina vlaskalic; 20.15-22.15 
uur; € 25,- (tot 30 jaar € 12,50).
zo 4 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: finaleweekend european 
guitar concerto competition & festival; 
met de vier finalisten, begeleid door 
het kamerorkest van het noorden olv 
dimitris spouras; 14.00-17.30 uur; 
€ 15,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
jubileumconcerten musica antiqua 
nova/pianoforte festival: olga pash-
chenko (fortepiano) speelt sonates van 
beethoven en de 'wanderer-fantasie' 
van schubert; aanv 15.00 uur; € 25,- 
(tot 30 jaar/stadjerspas € 12,50) / pas-
se-partout 4 + 11 + 18 feb € 50,-; kaart-
verkoop: www.musicaantiquanova.nl.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: het cantate consort 
brengt de de koraalcantate 'wer nur 
den lieben gott lässt walten' van bach; 
solisten: marian van der heide (so-
praan), david van laar (altus), mattijs 
hoogendijk (tenor) en jaap de wilde 
(bas); aanv 17.00 uur; gratis; collecte 
bij de uitgang.
di 6 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
cms semesterconcert; 20.00-22.00 u.
wo 7 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert; programma ver-
zorgd door het nationaal muziekinstru-
menten fonds; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
eindexamenconcert matthijs leffers 
(tuba); aanv 19.30 uur.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'tosca' van puccini; operateske 
thriller over de explosieve politieke si-
tuatie in rome rond 1800; live vanuit 
het royal opera house te londen; 
20.15-23.15 u; € 24,50 incl. hapje en 
drankje.
martinikerk, martinikerkhof 3;
de nederlandse bachvereniging olv jos 
van veldhoven brengt cantates van 
bach; solisten: maria keohane (so-
praan), tim mead (alt), daniel johann-
sen (tenor) en matthew brook (bas); 
20.15-22.00 uur; € 35,- (jongeren tot 
30 jaar € 15,-); kaartverkoop via de 
oosterpoort.
do 8 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
eindexamenconcert rebecca firkins 
(cello); aanv 19.30 uur.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
'meesters&gezellen'; een a capella ka-
merkoor (bestaande uit jong talent en 
ervaren collega's) olv daniel reuss 
zingt muziek van sztojanov, escher, 
bach, brahms en abélard en 'ordo ra-
chelis' voor vrouwenkoor uit het fleury-
manuscript; aanv 20.15 uur; € 22,- 
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Zaterdag 17 februari

050danst
 met dj Groeftang

dansfeest met 
rock, soul en disco  
vanaf de jaren 60 tot nu

sociëteit de Walrus
Pelsterstraat 25 Groningen

aanvang 21.30 uur
€ 1,- (na 22.00 uur € 3,-)

Brugstraat 17, 9712 AA Groningen
Telefoon 050-3131819   Di. t/m Zo. geopend vanaf 17.00 uur

www.caveoporto.nl

bij

online reservering

GratIS pannetje 

stokbrood! 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://050danst.jouwweb.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.demdem-groningen.nl/
http://www.zinnebeeld.info/
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exposities
ann's art / vos interieur, laan corpus
den hoorn 100; 
t/m 10 feb: edith snoek, nieuwe schil-
derijen; open di-vr 10.00-18.00, za 
10.00-17.00 uur.
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 17 feb: frank sciarone, 'iets in block 
c'; open vr za 13.00-17.00 uur en op 
afspraak (06-41282015 / 06-
20964298).
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.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen 
en tekeningen; open op afspraak (tel. 
050-5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schil-
derijen van erik zwezerijnen; open vr 
za zo vanaf 12.00 uur en op afspraak 
(tel. 06-22922601).
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62;
tot eind feb: nieuwe kleurrijke schilde-
rijen en digidrawings; open do vr za 
14.00-17.00 uur, op afspraak (tel. 06-
36167686) of probeer de deurbel.
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 25 feb: schilderijen van aafke 
steenhuis, matty de vries en sofie 
raateland (nav het boek 'wie ben je?' 
van aafke steenhuis); zo 18 feb 15.00 
uur: aafke steenhuis geeft een voor-
dracht over haar leven en haar werk; 
open do-zo 13.00-17.00 uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
2 t/m 24 feb: atelier albertus, 'inspirati-
on' (lyrisch abstracte schilderijen); 
open wo-za 13.00-17.00 uur.
grid, st jansstraat 2; 
11 feb t/m 20 mei: 'ongebonden - kun-
stenaarsboeken 1/3'; za 3 feb: work-
shop linosnede (voor volwassenen, 
14.00-16.00 uur, € 8,50); zo 4 feb: ge-
zinsworkshop open werkmanatelier 
(14.00-15.30 uur, € 8,50); za 10 feb: 
workshop droge naald (voor volwasse-
nen, 14.00-16.00 uur, € 8,50); zo 11 
feb: workshop graveren en drukken in 
foam (voor kinderen, 14.00-15.30 uur, 
€ 8,50); za 17 feb: workshop werkman-
techniek basis (voor volwassenen, 
14.00-16.00 uur, € 8,50); zo 18 feb: 
workshop boekje maken (voor kinde-
ren, 14.00-15.30 uur, € 8,50); za 24 
feb: workshop marmeren (voor vol-
wassenen, 14.00-16.00 uur, € 8,50); 
zo 25 feb: workshop marmeren (voor 
kinderen, 14.00-15.30 uur, € 8,50); 
open di-zo 10.00-17.00 uur; € 7,50 
(cjp/65+/studentenkaart/kinderen 
voortgezet onderwijs € 5,- / kinderen 
basisschool € 3,- / stadjerspas/mjk/kin-
deren tot 5 jaar gratis).
groninger archieven, cascadeplein 4; 
t/m 2 mrt: 'eye candy', parafernalia uit 
de geschiedenis van noorderslag, eu-
rosonic en grunnsonic; open di 09.00-
21.00, wo do vr 09.00-17.00, za 10 feb 
10.00-16.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
t/m 24 mrt: 'de wereld in huis', azia-
tisch porselein en delfts aardewerk; 
t/m 17 juni: '500 jaar reformatie in gro-
ningen' (zilvergerei, bijbels en portret-
ten van beroemde predikanten uit de 
beginperiode van de reformatie); t/m 2 
apr: 'albarta ten oever (1772-1854), 
een vrouw in de kunst', schilderijen, 
aquarellen en tekeningen van één van 
de weinige vrouwelijke 18de-eeuwse 
kunstenaars uit groningen; t/m 2 apr: 
'ook romantiek', hedendaagse roman-
tiek in kunst, mode en design; t/m 6 
mei: 'romantiek in het noorden - van 
friedrich tot turner', landschapschilder-
kunst uit noord-europa; elke zo: instap-
rondleiding langs hoogtepunten van 
het gebouw en de verschillende ten-
toonstellingen (14.00 uur, € 3,- / tot 18 
jaar gratis); di 6 feb: kunstspreekuur, 
bezoekers kunnen hun (kunst)objec-
ten laten beoordelen (14.00-16.00 uur, 
aanmelden via spreekuur@groninger-
museum.nl); vr 16 feb: romantische 
culinaire proeverij met pierre wind 
(19.00-22.00 uur, € 25,-); open di-zo 
10.00-17.00 uur; € 13,- (studenten 
vanaf 19 jaar/cjp € 10,- / museum-
kaart/stadjerspas/groninger studenten/
kinderen tot 19 jaar gratis).
grote markt;
2 t/m 9 feb: sacha de boer, 'leven in de 
schaduw' (rondreizende fototentoon-
stelling over kinderen met albinisme in 
tanzania); zie ook umcg.
atelier henk kraayenzank, vissers-
traat 40; 
t/m 4 mrt: willy freriks, collages; open 
za zo 13.00-17.30 uur en op afspraak 

(tel. 050-3135798).
atelier horneman, kajuit 326; 
t/m 10 mrt: 'botanica esthetica', werk 
van ineke jansma, stefanie ottens en 
arie van 't riet waarin de schoonheid 
van de plantenwereld centraal staat; 
open di-vr 09.00-18.00, za 09.00-
17.00 uur.
kunst en zo, carolieweg 21; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van greetje hoving (beelden 
van keramiek), els brouwer (schilderij-
en), margriet de vries (schilderijen), rar 
kramer (schilderijen), arda barten (ke-
ramiek), lammy cremer (sieraden), an-
net stroes (sieraden), sija brouwer 
(glaskunst), ella lassche (beelden) en 
may den arend (keramiek); open di-vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 25 feb: 'het blauwe uur', foto's van 
patricia van de camp, daniëlle celie, 
anton havelaar, vivian keulards en john 
van der linden; open wo-zo 12.00-
17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 30 juni: (art foyer) ron glasbeek, 
'gewoon mensen' (schilderijen).
martiniziekenhuis, v swietenplein 1; 
t/m 28 feb: (vitrines, route 0.9) rita vis-
man, keramische objecten; t/m 28 feb: 
(begane grond + 1ste etage, route 0.2 
+ 1.2) hendrik elings, schilderijen.
academie minerva, praediniussingel 
59; 
t/m 9 feb: werk van marit westerhuis 
(winnares george verbergstipendium 
2016); open ma-do 10.00-21.00, vr 
10.00-18.00 uur.
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 4 mrt: 'hollandse nieuwe', nieuw 
werk van farrand bloch, jaap de jonge, 
benno thoma, maurice nuiten, peter 
colstee, jaap van ek, rob de lange en 
marcel julius joosen (fotografie/video/
schilderijen/beelden); open vr za zo 
14.00-18.00 uur.
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 18 mrt: '10 jaar uitgeverij syndi-
kaat', oa werk van tekenaars, albu-
moverzicht en interactief verhaal; t/m 
13 mei: 'terug naar studio arnhem', fo-
to's en tekeningen van oa hanco kolk, 
gerard leever, aloys oosterwijk en 
evert geradts; open di-vr 12.30-17.00, 
za zo 10.00-17.00 uur / tijdens vakan-
ties (regio noord) ma 12.30-17.00, di-
zo 10.00-17.00 uur; € 8,95 (60+/3 tot 
12 jaar € 7,50 / cjp variabele korting / 
studenten € 5,- / mjk/tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; tot eind 
maart: 'fietsprotest'; open op afspraak 
(tel. 06-22617929) of indien aanwezig.
galerie noord, nieuwstad 6; 
3 feb t/m 1 mrt: 'aanwas 4', werk van 
marloes meiborg, anne-will lufting, 
floor schothorst, joyce peijzel, marieke 
opgelder en raha khademie; za 3 feb 
17.00 uur: opening expositie door da-
vid stroband; open wo-zo 13.00-17.00 
uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 18 feb: 'abel tasman - welkom aan 
boord!', tentoonstelling over de gronin-
ger ontdekkingsreiziger abel tasman 
(1603-1659) en het leven aan boord 
van zijn schepen; t/m 11 mrt: 'kerst-
vloed 1717 - de grootste natuurramp in 
groningen van de afgelopen 300 jaar', 
verhalen uit de ooggetuigenverslagen; 
wo 21 + wo 28 feb: waterproefjeslab 
(voor kinderen, 13.00-16.00 uur); wo 
21 feb: presentatie van de vijftien bes-
te inzendingen van de kinderontwerp-
wedstrijd 'dijk van de toekomst'; 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; 
10 feb t/m 21 mrt: 'het romantische 
landschap', werk van fotografen jeroen 
toirkens, laura zwaneveld, daimon 
xanthopoulos, fleur olby, paul gaffney 
en ekaterina sevrouk; vr 9 feb 17.00 
uur: opening tentoonstelling door cura-
tor marc prüst, in aanwezigheid van 
enkele fotografen; open wo-zo 12.00-
18.00 uur; gratis.
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichts-
tentoonstelling van foto-contourograaf 
theo knoope; elke za: presentatie 
voortgang nieuw groeiproject 'en dat 
fokt maar door' (over overbevolking); 
open di-zo 13.00-18.00 uur.
pictura, st walburgstraat 1; 
4 feb t/m 18 mrt: leen kaldenberg, 'over 
landschap' (recente landschappen); zo 

4 feb 16.00 uur: opening tentoonstel-
ling door han steenbruggen (directeur/
conservator museum belvédère); 4 feb 
t/m 18 mrt: antje stel, 'nature' (geab-
straheerde landschappen); 4 feb t/m 
18 mrt: arnold jipping, 'verbeelding' 
(bewerkte foto's); 4 feb t/m 18 mrt: 
stichting print presenteert bijzondere 
noordelijke boeken; open wo-zo 13.00-
17.00 uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 3 mrt: 'filler 2', (muur)constellaties 
van waynehorse & anan striker, willem 
holtrop en joris strouken & kristel 
geerts en films van takeshi ikeda, bing 
bin en timna tomisa; open di-za 12.00-
17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot half feb: harmen van kamp, schil-
deeijen.
synagoge, folkingestraat 60; 
t/m 18 mrt: pieter oegema, 'van goud 
tot hout' (massief houten menora's); 
€ 5,- (kinderen gratis).
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 3 mrt: christoph hildebrand, 'flood' 
(installatie).
umcg, hanzeplein 1; 
20 feb t/m 8 apr: (fonteinstraat) sacha 
de boer, 'leven in de schaduw' (rond-
reizende fototentoonstelling over kin-
deren met albinisme in tanzania); zie 
ook grote markt.
universiteitsbibliotheek, broerstr 4; 
t/m 4 mrt: (trappenhuis 3de etage) 
'popmuziek in groningen, door de jaren 
heen' (publicaties, platenhoezen, fo-
to's, filmpjes en andere parafernalia); 
open ma-vr 08.30-22.00, za zo 10.00-
17.00 uur; op feestdagen gesloten.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 15 juli: 'gelukkig gezond!', healthy 
aging en gezondheidsadviezen door 
de eeuwen heen; open di-zo 13.00-
17.00 uur; op feestdagen gesloten.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 10 feb: 'scandalavia', werk van de 
scandinaviërs anika lori, oskar nilsson, 
joakim ojanen en georg óskar (diverse 
technieken); 23 feb t/m 9 mrt: 'ménage 
à trois', werk van jans muskee, joris 
van der ploeg en shen wei; 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.

amusement
vr 2 feb 
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; 20.00-
21.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: arno van der heyden met 
'heksenjacht'; het vergeten verhaal 
van de heks van groningen met film en 
liedjes; 20.15-22.05 uur; € 15,-.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'raw': friday nite met stranger things 
have happened; engelstalige stand-up 
comedy; 20.30-22.30 uur; € 5,-.
za 3 feb 
doopsgezinde kerk, o boteringestr 
33;
vrouwenkoor mrs johnson olv japke 
hartog brengt 'fundament'; gevarieerd 
concert met klassieke, lichte, oude en 
nieuwe muziek van oa britten, ede 
staal, anouk en henry kelder (op-
drachtcompositie 'fundament' op het 
gelijknamige gedicht van lilian ziel-
stra); mmv ronald kedra (piano) en het 
minerva kwartet (strijkensemble); aanv 
20.00 u; € 15,-; kaartverkoop via www.
mrsjohnson.nl.
helperkerk, coendersweg 58;
dynamisch dubbelconcert door musi-
cal anders en zingen&zo; 20.00-22.00 
uur; € 10,- (tot 16 jaar gratis); reserve-
ren kan bij koorleden, via reserveren@
zingenenzo.nl of kaarten@musicalan-
ders.nl; parkeerruimte bij de kerk is be-
perkt.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
ontembare wijven met 'het leven is een 
zure...'; cabaret/improvisatie; 20.00-

22.30 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
eric van sauers met de lief & leed tour; 
cabaret; 20.15-21.45 uur; 1ste rang 
€ 22,50 / 2de rang € 20,50 / 3de rang 
€ 18,- / 4de rang € 11,50.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'25 jaar toeters en bellen, 't kon min-
der'; 25ste jaarlijkse bonte avond van 
homokoor zangzaad, met optredens 
van koorleden en koorfans; aanv 20.15 
uur; gratis.
zo 4 feb 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
cultureel café met dichters, schilders, 
verhalenvertellers, cabaretiers, stand-
up comedians, muzikanten en andere 
kunstenaars (ongeveer 15 minuten per 
act); aanv 17.00 uur; gratis; deelne-
mers moeten zich vooraf inschrijven.
ma 5 feb 
pacific groningen, oosterstr 65-67;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 6 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 60,- / 1ste rang 
€ 49,50 / 2de rang € 44,50 / 3de rang 
€ 39,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 7 t/m 11 en 13 t/m 18 
feb.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
etienne saglio brengt 'les limbes'; ma-
gisch theater met illusionisme, licht, 
muziek en jongleren; 20.15-21.10 uur; 
1ste rang € 22,50 / 2de rang € 18,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang € 15,50 (€ 12,50) / 4de rang 
€ 11,50 / 5de rang uitverkocht.
wo 7 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 60,- / 1ste rang 
€ 49,50 / 2de rang € 44,50 / 3de rang 
€ 39,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 8 t/m 11 en 13 t/m 18 
feb.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
van der laan & woe met 'pesetas'; ca-
baret; aanv 20.15 uur; 1ste, 2de en 
3de rang uitverkocht / 4de rang € 14,- / 
5de rang € 10,-.

do 8 feb 
simplon, boterdiep 69;
'buiten de lijntjes'; jaarlijks evenement 
van studenten van het noorderpoort 
college kunst en multimedia; met oa 
live muziek, film en beeldende kunst; 
thema: niets is wat het lijkt; 19.30-
24.00 uur; € 3,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 60,- / 1ste rang 
€ 49,50 / 2de rang € 44,50 / 3de rang 
€ 39,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 9, 10, 11 en 13 t/m 18 
feb.
usva, munnekeholm 10;
fabian franciscus brengt 'vlafeest'; ca-
baret; aanv 20.30 uur; € 9,- (studenten 
€ 7,-).
vr 9 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 65,- / 1ste rang 
€ 54,50 / 2de rang € 49,50 / 3de rang 
€ 44,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 10, 11 en 13 t/m 18 
feb.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
pieter jouke brengt 'dingen die ik 
dacht'; cabaret; aanv 20.30 u; € 14,50.
za 10 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 65,- / 1ste rang 
€ 54,50 / 2de rang € 49,50 / 3de rang 
€ 44,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 11 en 13 t/m 18 feb.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: johan fretz brengt 'de 
zachtmoedige radicaal'; cabaret; aanv 
20.15 uur; € 15,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
jan henk de groot, groningstalige lied-
jes; aanv 20.30 uur; € 20,- incl. pauze-
drankje en garderobe.
grand theatre, grote markt 35;
foyer: club bavarois; live radioshow 
met oa hoofdgast jos mijers (van 
stadslandbouwproject toentje), marle-
ne bakker (singer-songwriter), column, 
radiocartoon en dj; 21.30-23.00 uur; 
€ 3,-.
zo 11 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
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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.

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.

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

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.).

Restaurant Tekinev
Gelkingestraat 24
9711 NC  Groningen
Tel. 050-3111230
www.tekinev.nl
Open: dag. vanaf 16.30 uur
 

TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
ant 

 •  Y
em

ek

ev
i

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

Traditionele en moderne keuken met een Turks hart.
Aparte bovenzaal voor besloten feesten en bijeenkomsten.

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

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

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

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

Eetcafé Roezemoes
Gedempte Zuiderdiep 15
9711 HA  Groningen
Tel. 050-3148854 
www.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!

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.

Uit eten in GroningenRestaurant

tekinev
Fine Turkish cuisine

Woensdag 14 februari

Valentijnsdag
Met speciaal Valentijnsmenu  

en gratis glas champagne!

Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

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


'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
14.00 uur; topseats € 65,- / 1ste rang 
€ 54,50 / 2de rang € 49,50 / 3de rang 
€ 44,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 13 t/m 18 feb.
ma 12 feb 
pacific groningen, oosterstr 65-67;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 13 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 60,- / 1ste rang 
€ 49,50 / 2de rang € 44,50 / 3de rang 
€ 39,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 14 t/m 18 feb.
wo 14 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 
(house of cooking);
'valentino'; diner en concert door sh-
jazz & grit; aanv 18.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 60,- / 1ste rang 
€ 49,50 / 2de rang € 44,50 / 3de rang 
€ 39,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 15 t/m 18 feb.
martinikerk, martinikerkhof 3;
pasen met de band sela; (paas)liede-
ren voor de kerk van nu; aanv 20.00 u; 
€ 20,50 (tot 14 jaar € 13,50); kaarten 
via www.sela.nl.
simplon, boterdiep 69;
comedy night met martijn oosterhuis, 
samir fighil, mc hassan el rahaui en 
ruud smulders; stand-up comedy; 
aanv 20.30 uur; € 10,-.
do 15 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 60,- / 1ste rang 
€ 49,50 / 2de rang € 44,50 / 3de rang 
€ 39,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 16, 17 en 18 feb.
vr 16 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 65,- / 1ste rang 
€ 54,50 / 2de rang € 49,50 / 3de rang 
€ 44,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 17 en 18 feb.
za 17 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
3de grunneger laidjesfestival; aanv 
19.30 uur; € 10,-; deelnemers kunnen 
zich aanmelden via laidjesfestival@
degrunnegersproak.com.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
20.00 uur; topseats € 65,- / 1ste rang 
€ 54,50 / 2de rang € 49,50 / 3de rang 
€ 44,50 incl. garderobe en pauze-
drankje; zie ook 18 feb.
zo 18 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'fiddler on the roof'; musicalklassieker 
met thomas acda als tevye; aanv 
14.00 uur; topseats € 65,- / 1ste rang 
€ 54,50 / 2de rang € 49,50 / 3de rang 
€ 44,50 incl. garderobe en pauze-
drankje.
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
de moonlight big band brengt 'andrews 
sisters by moonlight'; muziek van the 
andrews sisters en glenn miller; 15.30-
17.30 uur; gratis.
ma 19 feb 
dot, vrydemalaan 2;
de pimp theatershow; combinatie van 
entertainment en training in gastvrij-
heid; 20.00-22.00 uur; € 22,50 incl. 
koffie/drankje; kaartverkoop via www.
pimptheatershow.nl; ook op 26 feb.
pacific groningen, oosterstr 65-67;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
wo 21 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
claudia de breij brengt 'nu'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht; zie ook 22 
en 23 feb.
usva, munnekeholm 10;
martijn kardol met 'bang'; cabaret; 
aanv 20.30 uur; uitverkocht; ook op 22 
feb.
do 22 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
claudia de breij brengt 'nu'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; 1ste t/m 4de rang uit-
verkocht / 5de rang € 14,-; zie 23 feb.
usva, munnekeholm 10;
martijn kardol met 'bang'; cabaret; 
aanv 20.30 uur; uitverkocht.
studentenhuizen;
studentenkamerfestival groningen 
2018: optredens in 15 studentenka-
mers; oa dans (lilly bendl en dansteam 
ataxia), theater (nntwee), cabaret (edo 
berger, jasper van der veen en martine 
bakker & bobbie wall), poëzie (electro-
poëzie), performance (firma vrucht-
vlees) en live muziek (fenn); aanv 
20.30 uur; elk act treedt 3 keer een half 
uur op; de bezoeker kiest zelf een pro-
gramma; per ronde € 5,09 / 3 rondes 
€ 12,69 / 3 rondes + slotfeest € 15,79; 
kaartverkoop via www.stukafest.nl; 
slotfeest met dj en live: brass rave unit 
en korfbal (vera, oosterstr 44, 23.30-

03.00 uur, € 5,59).
vr 23 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
claudia de breij brengt 'nu'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.

verwacht
za 24 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'de gelaarsde kat'; musical naar het 
bekende sprookje; aanv 13.30 en 
16.00 uur; € 19,50 (tot 13 jaar € 17,50) 
incl. garderobe.
zo 25 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: henny vrienten, george 
kooymans en boudewijn de groot met 
'vreemde kostgangers' (reprise); thea-
terconcert; aanv 20.30 uur; € 42,50.
ma 26 feb 
dot, vrydemalaan 2;
de pimp theatershow; combinatie van 
entertainment en training in gastvrij-
heid; 20.00-22.00 uur; € 22,50 incl. 
koffie/drankje; kaartverkoop via www.
pimptheatershow.nl.
pacific groningen, oosterstr 65-67;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 27 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
het ballet en symfonieorkest van de 
nationale opera van rusland brengen 
'het zwanenmeer'; klassiek, roman-
tisch ballet op muziek van tsjaikovski; 
aanv 20.00 uur; 1ste rang € 59,- / 2de 
rang € 49,- / 3de rang € 39,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: gandini juggling en plastic 
boom brengen 'water on mars'; jongle-
ren, acrobatiek en dans; aanv 20.15 u; 
€ 19,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-).

uitgaan
vr 2 feb 
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj's funky white boys; 
aanv 17.00 uur; gratis.
't vinkhuys, diamantlaan 94;
countrylinedanceavond; aanv 20.00 u.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
pubquiz; thema: muziek; 20.30-24.00 
uur; € 2,50 pp, 2-4 personen per team, 
opgave via reinder@proeflokaaltkan-
toor.nl.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joost brunsting; 
aanv 21.00 uur; € 4,-.
platformtheater, boterdiep 46;
nataraj dance party met dj caroline 
s'jegers; freedom dance gathering; 
21.30-01.30 uur; € 12,- / voorverkoop 
€ 10,- via www.nataraj.info; vooraf: 5 
rhythms workshop (20.00-21.30 uur, 
€ 5,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
hooghoudt invites jebroer; met support 
van the partysquad en mr wonder; 
aanv 23.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'bassland' met dj's subp yao, jasper 
staal, bananaz, boogie dan+ en happy 
boys en live: disco ctrl; trap/hiphop/fu-

ture bass; 24.00-06.00 uur; € 7,- (tot 
00.30 uur gratis); alleen deurverkoop.
za 3 feb 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'think pink' met dj melissa; ladies only; 
16.00-24.00 uur; € 3,50.
martinikerk, martinikerkhof 3;
open nederlandse quiz contest; aanv 
19.00 uur; deelname € 40,- per team 
(max. 5 deelnemers); inschrijven via 
www.opennederlandsequizcontest.nl.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; aanv 19.00 u; 
gratis.
zernike college, van schendelstraat 1;
'milonga 007' met dj; neo-, non- en 
klassieke tango; 19.30-23.30 uur; 
€ 3,-.
travertijn, travertijnstraat 6 (zij-in-
gang);
'swing 40+' met dj jacco; dansfeest 
voor 40-plussers; 20.00-24.00 u; € 10,-
; kaartverkoop via www.swing40plus.
nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: '40up'; dansfeest voor 
40-plussers; 21.00-03.00 uur; € 13,50.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
vm suikerunieterrein, van heems-
kerckstraat 60;
'kings of core' met oa dj's angerfist, 
destructive tendencies, nosferatu, tha 
playah, f.noize, unexist, tieum, spitnoi-
se, d-fence, bodyshock, dyprax, blood-
cage, andy the core, lady dammage, 
omistettu, brutal sounds, dither, phon-
zo, buddy orange en bazzy; hardcore/
darkcore; 22.00-07.00 uur; voorver-
koop € 29,- via ticketconnect.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 
uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's planty herbs, duke hugh, 
pushin wood en black dynamite sound-
system; cumbia/funk/hiphop/soul; 
23.00-05.00 uur; € 2,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht: nathan homan invites dazi-
on; house/wave/'80's; 24.00-06.00 uur; 
€ 5,- (tot 00.30 uur gratis); alleen deur-
verkoop.
zo 4 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj bart; 
15.00-18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
la mariposa, nwe ebbingestraat 5;
salsa, bachata & kizomba sunday; 
19.00-23.00 uur; gratis; vooraf: dans-
workshop (18.00-19.00 uur, € 5,-).
ma 5 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
wo 7 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.00-00.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; 21.00-01.00 uur; gratis.

bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p..
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeest met oa dj la san-
dunguera; 2 zalen (salsa/kizomba); 
22.00-02.00 uur; € 4,-.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
esn introduction week: final dutch par-
ty; 23.00-06.00 uur.
do 8 feb 
plaza danza, boterdiep 20a;
rookie salsa thursday; 21.00-24.00 
uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;

'stu-dance' met dj; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
vr 9 feb 
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joop; aanv 21.00 u; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'happy feelings' met dj's the happy fee-
lings, alamaison, tødaysgirls en the 
other guys; '90's/'00's/disco/house; 
23.00-05.00 uur; voorverkoop € 14,94 
via www.happyfeelings.nu.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.

simplon, boterdiep 69;
eurosonic afterparty: 'ongehoord' met 
resident-dj's; electro/beats/techno/
drum & bass; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'homoost'; gay night met dj's dane, 
miss jay en fafi abdel nour; 24.00-
06.00 uur; € 7,-; alleen deurverkoop.
za 10 feb 
paradigm, energieweg 10;
'zeefrave' met dj's erika, sinfol, neo 
young, jolar drim, frank haag b2b rey-
ger, gerrit de boer en christian thomas 
en live: klankveld; techno; 18.00-07.00 
uur (tot 20.00 uur meenemen eigen 
drank toegestaan); € 7,- (tot 23.00 uur 
gratis).
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met oa dj arkasan, hapjes en boeken-
tafel; thema: the lovers; 21.00-01.00 u; 
€ 10,-; vooraf: heart dance meditatie 
met live muziek (19.15 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
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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
Syrische linzensoep € 4,95
Libanese pizza € 5,25
Geitenkaassalade € 7,50
                                                         als maaltijdsalade  € 13,75
Gambasalade € 9,00
                                                         als maaltijdsalade  € 15,75
Kebenaïe € 8,00
Rundercarpaccio € 8,75
Syrische tapas koud   
Humus, mtabel, kip tarator, röti halabi, brood € 8,50

HOOFDGERECHTEN
Kornuiten Dagschotel  di. t/m do.                         vanaf € 10,00
Saté van kippendij met kroepoek, uitjes en satésaus € 14,50
Varkenshaasmedaillons met gorgonzolasaus € 15,00
Kofta  Op Syrische wijze gekruid rundergehakt € 12,95
Gevulde kipfilet met kaas, ham en asperges € 13,00
Rundersteak (250 gr.) met pepersaus of kruidenboter € 16,00
Gevulde aubergine met bourgol € 13,00
Spare ribs met aïoli € 15,95
Gestoofde varkenswangen  € 14,50
Zalmfilet met basilicumsaus € 16,50
Kabeljauw met limoen-mayosaus € 18,00
Vispannetje € 18,00
Quiche à la Kornuiten (vegetarisch) € 12,00
Hoofdgerechten worden standaard geserveerd met salade en frietjes

SPECIALITEITEN
Spetterpan  Groenten met getrancheerde rundersteak € 18,50
Mix grill  Varkenshaasmedaillon, runderstreak, spareribs € 18,00
Syrische tapas warm  Shish taouk, shequaf meshoui,  
kebab, sambousak en khenz metabel (gemarineerde  
kipfiletblokjes, gegrilde diamanthaas, kebab, deeg gevuld  
met gehakt en ui en gekruid brood)              vanaf 2 pers. € 21,95 p.p.

PASTA'S
Pasta aglio olio  
met Parmezaanze kaas, knoflook en basilicumsaus € 10,50
Pasta gamba's met verse knoflook € 15,00
Truffel-champignonpasta in roomsaus (vegetarisch) € 12,00
Groentelasagne gegarneerd met gorgonzola (vegetarisch) € 12,00

KINDERMENU'S
Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise € 5,75
Frikandel met frietjes, appelmoes en mayonaise € 5,50
Pannenkoek met stroop en poedersuiker € 5,00
Pasta Bolognese  keuze uit penne en spaghetti € 6,75

NAGERECHTEN
Keuze uit diverse nagerechten: o.a. Tiramisú, Brownie,  
Dame Blanche, Torta Chocomello, Harissa en Tartufo Amaretto.  
Speciaal voor de kleintjes is er Coppa Sorpresa en Mr. Eggy.

De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

http://dekornuiten.nl/
http://www.moghul.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/
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gratis.
kleintje maas, grote markt 21a;
club privé reunie met dj's van toen, 
barkeepers van toen en gastheer van 
toen: gerard van voorn; 22.00-03.00 u; 
gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'pure urban - valentine edition' met oa 
dj's rudy lima, d-train, kelly stephanie, 
robin roxette, dominique jane, april 
grey en manon jazmine en live: lil klei-
ne, jonna fraser, bizzey en latifah; ur-
ban; 22.00-07.00 uur; voorverkoop 
€ 25,- via www.pureurbanfestival.nl.
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 resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
simplon, boterdiep 69;
'bassface 15' met dj's signs, delay, for-
mer, spectriv, bikkelneck en yannons; 
bass; 23.00-05.00 uur; € 12,- / voor-
verkoop € 10,-.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'hard paradise - the apocalypse 2.0' 
met dj's rooler, inzeaders, in between, 
a-limit, reckless en mardu; raw 
hardstyle; 23.00-05.00 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
'loft - 3 jaar' met dj's mr scruff, duke 
hugh en black dynamite soundsystem; 
disco/funk/hiphop/soul/latin; 23.00-
04.30 uur; uitverkocht.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met bram steenhuis, 
leonie van der laag en doventheater; 
24.00-06.00 uur; € 5,- (bij aanmelding 
via facebook vóór 14.00 uur gratis).
zo 11 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj joop; 
15.00-18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
la mariposa, nwe ebbingestraat 5;
salsa, bachata & kizomba sunday; 
19.00-23.00 uur; gratis; vooraf: dans-
workshop (18.00-19.00 uur, € 5,-).
ma 12 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 13 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (trivia); 
aanv 20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / 
team max. 5 personen; opgave via 
kroegvanklaasquiz@gmail.com.
wo 14 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.00-00.30 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 15 feb 
plaza danza, boterdiep 20a;
rookie salsa thursday; 21.00-24.00 
uur; gratis.

partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'nachtcollege' met dj's secret cinema, 
justin timmers en berk en live: reinier 
zonneveld; deephouse/techno; 23.00-
05.00 uur; voorverkoop € 17,50 (late 
ticket € 20,50) via www.nachtcollege.
com.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
vr 16 feb 
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met djosz; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
kardinge, kardingerplein 1;
'liccen in je zwembroek' met dj's de 
nachtwacht en william djoko; house/
techno/disco; 22.00-04.30 uur; uitver-
kocht.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
eclectic theory met dj's somewhen, ra-
vechild en sudden; house/techno; 
24.00-06.00 uur; € 7,-; geen voorver-
koop.
za 17 feb 
café de walrus, pelsterstraat 25;
'050danst' met dj groeftang; rock, soul 
en disco vanaf de jaren '60 tot nu; 
aanv 21.30 uur; € 3,- (tot 22.00 uur 
€ 1,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'ladi dadi' met dj's manie, dns en irie; 
hiphop/r&b classics; 22.00-03.00 uur; 
voorverkoop € 10,- / voorverkoop 
€ 7,50.
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 resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
huize maas, vismarkt 52;
'zero gravity' met dj's miguell kaidel, 
impulz, kelly stephanie en djilanios en 
live: josylvio en bennynobarba; r&b/ur-
ban/hiphop; 23.00-05.00 uur; early bird 
€ 10,- via eventbrite.

beaushelter, neutronstraat 3;
aurora presents laughter, olivier weiter 
en gabriel ananda; melodieuze techno/
house; 23.00-06.00 uur; € 19,50 (early 
bird € 17,50); kaartverkoop via bitscan.
net.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's duke hugh, pushin wood 
en black dynamite soundsystem; cum-
bia/disco/funk/wereldmuziek; 23.00-
05.00 uur; € 2,-.
simplon, boterdiep 69;
'roodkopje' met dj's camourai, deejay 
prime, roodkopje soundsystem, thiago 
mereilles en doss; r&b/hiphop/dance-
hall/afropop; 23.30-05.00 uur; voorver-
koop € 12,- (early bird uitverkocht).
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
hundread sound accompany, pop 
dijkemaweg 31b;
'resistance takeover' met dj's marco al-
vino, werkhoven, francesco festa, 
synovec, rob woods en nino paolo; 
techno; 24.00-07.00 uur; € 5,-; alleen 
deurverkoop.
zo 18 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met djosz; 
15.00-18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
la mariposa, nwe ebbingestraat 5;
salsa, bachata & kizomba sunday; 
19.00-23.00 uur; gratis; vooraf: dans-
workshop (18.00-19.00 uur, € 5,-).

ma 19 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 

info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 20 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas popquiz (jaren '50 tot 
heden) olv matthijs droog en jeroen 
hollenkamp; aanv 20.00 uur; deelna-
me € 2,50 p.p. / team max. 5 perso-
nen; opgave via kroegvanklaasquiz@
gmail.com.
wo 21 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.00-00.30 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p..
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 22 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'dot hop' met dj lost perfection; smooth 
instrumental hip-hop/jazz/soul/funk 
(uitsluitend vinyl); aanv 19.00 uur.
plaza danza, boterdiep 20a;
rookie salsa thursday; 21.00-24.00 
uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
the alphabet party 2018; 22.00-04.00 
u.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;

slotfeest studentenkamerfestival gro-
ningen 2018 met dj's en live: brass 
rave unit en korfbal; 23.30-03.00 uur; 
€ 5,59; voorverkoop via www.stuka-
fest.nl.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
vr 23 feb 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
pubquiz; thema: eten; 20.30-24.00 uur; 
€ 2,50 pp, 2-4 personen per team, op-
gave via reinder@proeflokaaltkantoor.
nl.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; 21.00-01.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj rogier; aanv 21.00 
u; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'soixante neuf' met oa dj's freddy mo-
reira en johnny500; urban; 23.00-
05.00 uur; voorverkoop € 10,- via pay-
logic.
simplon, boterdiep 69;
'plotsklaps / smth.else' met dj's pascal 
benjamin, rob woods, anil fazli b2b 
moksha, trouvano en ruhrkraft; mini-
mal house/techhouse; 23.00-05.00 
uur; € 10,- / voorverkoop € 6,-.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
fritti met dj's david vunk, bodem en 

dennis van den berg; 24.00-06.00 uur; 
€ 7,-; alleen deurverkoop.

verwacht
za 24 feb 
rebel rebel hostel, energieweg 10;
rebel's rad week of parties: breakfast 
rave; aanv 10.00 uur.
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj petro; dans/me-
ditatie; 19.30-22.00 uur; € 15,-; voor-
verkoop € 13,- via www.judithsfavori-
tes.com; met openings- en sluitingsce-
remonie.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
saturday night fever; '80's/'90's; aanv 
22.00 uur.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
helsinki, helsinkistraat 6;
'lick it - sugar edition' met dj's slam!, 
jack & lewis, stavros martina en team 
bijdehand, mc rev the chef en live: 
hansie; sexy, zoet en plakkerig; aanv 
22.30 uur; € 12,50 / voorverkoop € 10,- 
via ticketconnect.
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 kokomo invites ruben van der 
meer; 23.00-05.00 uur; € 3,- (tot 24.00 
uur gratis).
paradigm, energieweg 10;
'paradigm' met dj's hell, darko esser, 
k.cee en malbetrieb; 23.00-07.00 uur; 
early bird € 13,50.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
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uitgaan (vervolg)

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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!

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.

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

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

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

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

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

Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

http://www.viavecchia.nl/
https://www.facebook.com/hetvaatje/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.cafededoos.com/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
http://kokomogroningen.nl/
https://www.facebook.com/BorrelcafeOblomov/
http://www.ocean41.nl/
http://www.huizemaas.nl/
http://www.louisxv.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.simplonjongerenhotel.nl
http://www.roezemoes.nu/
http://www.tekinev.nl/

