
jazz
vr 2 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstudenten; 
13.00-15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
niko sax quintet; aanv 22.00 uur.
za 3 nov 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met vincent 
grit, jan ruerd oosterhaven en jeroen van 
olphen; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
zo 4 nov 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
unplaceables, rock/jazz/funk; 15.00-
19.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
c_urb, latinjazz/klassiek; aanv 16.30 uur; 
gratis.
ma 5 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door jo-
hannes weidenmueller (bas); 14.00-
15.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 6 nov 
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: gavin bryers en-
semble en nora fischer & marnix dorre-
stein; minimal/improvisatie/hedendaags 
klassiek; aanv 20.00 uur; € 20,- (cjp/col-
legekaart € 15,-) / festivalpasse-partout 
€ 45,-; vooraf: spoedcursus nieuwe mu-
ziek (15.00-17.30 uur) en interview met 
gavin bryars (19.15 uur, engelstalig), bei-
de gratis op vertoon van toegangsbewijs 
voor soundsofmusic.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met ivan baryshnikov (sax), 
jung taek hwang (piano), domen bohte 
(bas) en vlad lasotsky (drums); aanv 
22.30 uur; € 3,-.
wo 7 nov 
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: clara iannotta 
(interview-concert met nieuwe kamermu-
ziek), vivian choi (piano, minimal), en-

semble van het conservatorium, fie 
schouten (basklarinet, pageturner/mond-
harmonica) en ensemble oerknal!; mini-
mal/improvisatie/hedendaags klassiek; 
aanv 20.00 uur; € 15,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-) / festivalpasse-partout € 45,-.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
tristan honsinger (cello) & tobias delius 
(tenorsax); improvisatie; aanv 20.30 uur; 
€ 14,- (studenten € 8,-); ism stichting 
jazz in groningen.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
manziluna, experimentele jazz uit sicilië; 
calogero genco (saxen), leonardo gri-
maudo (gitaar/effecten), fabrizio brusca 
(gitaar/effecten) en carmelo graceffa 
(drums/percussie); aanv 22.00 uur.
do 8 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
alto kwartet (saxofoons) + bert van erk 
(contrabas); 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
2 mb; met patrick leeman (tenorsax) en 
simone mens (contrabas); aanv 21.30 u.
vr 9 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstudenten; 
13.00-15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
voesten, castelli & christensen; aanv 
22.00 uur.
za 10 nov 
remonstrantse kerk, coehoornsingel 
14;
festival soundsofmusic: het haydn jeugd 
strijkorkest olv jan ype nota speelt 'com-
mon senses' van gerard ammerlaan; im-
provisatie/modern klassiek; tevens pre-
mière van de filmdocumentaire 'common 
senses' van frits boersma; aanv 14.30 u; 
€ 5,-; verkoop aan de deur.
oosterpoort, trompsingel 27;
festival 'rockit' met pharoah sanders, 
gogo penguin, steve coleman & five ele-
ments, aziza + dave holland, chris potter, 
lionel loueke & eric harland, terence 
blanchard e-collective, colin stetson, se-
cret chiefs 3, nubya garcia, aaron parks 
& little big, noordpool orkest ('songs of 
joni mitchell'), benjamin herman's bug-
house, stuff, schnellertollermeier, kuhn 
fu, dans dans, ryley walker, james bran-
don lewis trio, joe armon-jones, ava 
mendoza, will guthrie & maxime petit, ro-
bocobra quartet en shapes of time; pro-
gressieve jazz/experimentele pop/rock/
hedendaagse gecomponeerde muziek; 
aanv 16.00 uur; € 51,-; ism festival 
soundsofmusic.
vera, oosterstraat 44;
afterparty festival rockit: 47soul, experi-
menteel/electro/arabisch; aanv 00.30 u; 
€ 1,-.
zo 11 nov 
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz; live jazz; 15.00-17.15 
uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
henk sprenger 4; leo janssen (sax), henk 
sprenger (gitaar), koos wiltenburg (bas) 
en arno van nieuwenhuize (drums); aanv 

16.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: unknown mortal orchestra, 
psychedelische sixtiespop; voorpro-
gramma: yuno; aanv 20.00 uur; € 23,-.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
manziluna, experimentele jazz uit sicilië; 
calogero genco (saxen), leonardo gri-
maudo (gitaar/effecten), fabrizio brusca 
(gitaar/effecten) en carmelo graceffa 
(drums/percussie); aanv 20.30 uur; toe-
gang: vrijwillige gift.
ma 12 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
alexis cole (zang); 14.00-15.00 u; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 13 nov 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
so long seven (canada), folk/wereldmu-
ziek/jazz; aanv 21.30 uur; € 5,-.
café de smederij, tuinstraat 2;
trombone night met pasha sherbakov 
(trombone), arend huisman (trombone), 
vlad psaruk (trombone), diederik idema 
(piano), bert van erk (bas) en elmer 
bergstra (drums); aanv 22.30 uur; € 3,-.
do 15 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
live jazz door conservatoriumstudenten; 
21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
the dutch bowl session met job pos-
thuma, jan ruerd oosterhaven; 21.30-
00.30 uur; € 3,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
frankiez experiment; aanv 22.00 uur.
vr 16 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstudenten; 
13.00-15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
iakovos symeonidis; aanv 22.00 uur.
zo 18 nov 
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
stukasessie; aanv 15.30 uur; gratis.
ma 19 nov 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.

di 20 nov 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met chris kase (trompet), kurt 
weiss (trompet), diederik idema (piano), 
hans lass (bas) en gijs dijkhuizen 
(drums); aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 21 nov 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
stanimir lambov; aanv 22.00 uur.
do 22 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
jazzaborada; jazz/latin met mirjam de 
bora (zang); 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
the dutch bowl session met ignacio; 
21.30-00.30 uur; € 3,-.
vr 23 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstudenten; 
13.00-15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
kostas fountas aloupogiannis; aanv 
22.00 uur.
verwacht
za 24 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
jazzfanfare + winfred buma (gitaar); 
aanv 20.30 uur; € 10,-; na afloop: disco 
met dj marcel jong a pin.
zo 25 nov 
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz; live jazz; 15.00-17.15 
uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
maarten russchen & band + hans wijn-
bergen (sax); jazzfunk/roots; aanv 16.30 
uur; gratis.
ma 26 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
freddie bryant (gitaar); 14.00-15.00 uur; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 27 nov 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met freddie bryant (gitaar), die-
derik idema (piano), oeds bouwsma 
(bas) en steve altenberg (drums); aanv 
22.30 uur; € 3,-.
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Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

Indiaas restaurant TAJ MAHAL

restaurant
afhalen 

bezorgen
catering

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

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

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

All YOu CAn EAt
Keuze uit meer dan 100 gerechten 

en desserts
Di. t/m Zo. 16.00-22.30 uur

Vanaf  begin november: SPECIAlE COCKtAIlKAARt

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

http://www.manolitos.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
https://gas.toneelgroepjanvos.nl/
http://www.imono.nl/


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

GIrl  12td
1 t/m 7 nov:  do vr za 16.30 19.30 / zo 11.15 19.15 / ma 16.30 19.15 /  

di wo 16.30 19.00 / do 1 nov 50% premièrekorting
Lara wil niets liever dan ballerina worden. Maar haar lichaam stribbelt tegen 
want Lara is geboren als jongen. Samen met haar vader en broertje tracht ze 
de wereld te trotseren.

lOrO  16sth
1 t/m 7 nov:  do vr za 15.40 21.25 / zo 15.40 21.15 / ma di wo 20.45 /  

do 1 nov 50% premièrekorting
Een portret van Silvio Berlusconi op het moment dat hij de controle verliest. 
Hoe ver gaat hij om zijn macht te behouden? Regie: Paolo Sorrentino.

the SISterS brOtherS  16gt
1 t/m 7 nov:  do vr 14.00 21.45 / za 16.00 21.45 / zo 16.45 21.30 / ma 21.45 /  

di wo 21.30
Zwartkomische western waarin de huurmoordenaars en broers Eli en Charlie 
Sisters de opdracht krijgen om de geheimzinnige Hermann Kermit Warm op te 
sporen. Die laat zich echter maar moeilijk vangen.

the aNcIeNt wOOdS  a.l.
1 t/m 7 nov:  zo 16.30 / ma wo 16.45
Poëtische en atypische natuurfilm over de verschillende inwoners van een Li-
touws oerbos, zowel in de lucht als op de grond als onder water.

bUrNING  16g
1 t/m 7 nov:  do vr 21.00 / za 13.30 21.00 / zo 16.05 21.00 / ma 16.00 / di wo 16.15 
Een parttime koerier in Seoul raakt verzeild in een ongemakkelijke driehoeks-
verhouding. Poëtische en onweerstaanbare thriller van Lee Chang-dong.

leaNING INtO the wINd  a.l.
1 t/m 7 nov:  zo 12.00 / di 16.00 
Een wonderschone onderdompeling in de wereld van Andy Goldsworthy, een 
Schotse kunstenaar die je op bezielde wijze onderdeel maakt van de natuur.

wad, OverleveN OP de  
GreNS vaN het water  6a
1 t/m 7 nov:  do 17.30 19.00 / vr 16.15 19.00 / za 13.45 19.00 / zo 11.00 14.45 

19.00 / ma 16.15 18.45 / di 16.45 18.45 / wo 16.00 18.45 
Documentaire van Ruben Smit over het harde en wonderlijke leven in de natuur 
van het Nederlandse Waddengebied tijdens alle vier seizoenen.

tOdOS lO SabeN  12at
1 t/m 7 nov:  do vr za 13.00 18.45 / zo 13.00 18.35 / ma 21.30 / di wo 21.15
Laura (Penélope Cruz) en haar gezin reizen vanuit Buenos Aires terug naar 
haar geboortedorp in Spanje voor een huwelijk. Het feest wordt echter ruw ver-
stoord door de verdwijning van Laura's dochter. Regie: Asghar Farhadi.

NIeMaNd IN de Stad  12sth
1 t/m 7 nov:  za zo ma wo 20.00 
Drie vrienden worden met vallen en opstaan volwassen tijdens hun studenten-
tijd in Amsterdam. Nederlands coming-of-age-drama van Michiel van Erp.

FahreNheIt 11/9  12gtd
1 t/m 7 nov:  zo 13.30 / laatste week
Provocerende en komische documentaire van Michael Moore over de verkie-
zing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten.

MarIa by callaS  a.l.
1 t/m 7 nov: zo 14.00
Het levensverhaal van de bekende operazangeres Maria Callas (1923-1977)
aan de hand van nooit eerder vertoonde video's en foto's. Regie: Tom Volf.

FINdING hyGGe 
do 1 nov 20.00 / za 3 nov 16.00 / Let's Gro / niet ondertiteld / gratis toegang
Engelstalige documentaire over het Deense geheim van geluk.

rabOt  12thd
za 3 nov 13.00 / Let's Gro / gratis toegang 
Caleidoscopische documentaire over bewoners van een vervallen woontoren in 
Gent die hun woning moeten verlaten. Regie: Christina Vandekerckhove.

Stalker  12gt
zo 4 nov 11.30 / Forum Classics
Klassieker uit 1979 van Andrei Tarkovski. De geheimzinnige gids Stalker leidt 
een wetenschapper en een schrijver binnen in een verboden zone in Rusland.

kOM eN zIe (IdI I SMOtrI)  16gt
ma 5 nov 19.00 / za 10 nov 16.00 / Forum Classics
Film uit 1985 van Elem Klimov. Schildering van de nazi-terreur in Wit-Rusland, 
gezien door de ogen van het partizanenjongetje Forja.

I Feel GOOd  
di 6 nov 19.30 / Ciné-club ism Institut Français Groningen
Na jaren van afwezigheid gaat de 40-jarige Jacques inwonen bij zijn zus Moni-
que, die hem maar een nietsnut vindt. Op een dag weet Jacques precies wat hij 
wil bereiken in het leven: rijk en beroemd worden.

het vOOrval - arMaNdO eN de Mythe
wo 7 nov 19.30 / Docs
Documentaire van Sjors Swierstra en Roelof Jan Minneboo over kunstenaar 
Armando (1929-2018) en het tragische voorval in de Tweede Wereldoorlog 
waar hij in zijn kunst vaak naar verwijst en waar hij wellicht bij betrokken was.
Verwacht:  leave NO trace 8 nov | GräNS 8 nov | the Old MaN aNd 

the GUN 8 nov | SUSPIrIa 15 nov | wIdOwS 22 nov | IdFa IN 
GrONINGeN 22 t/m 25 nov

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

kINePOlIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

welcOMe hOMe  16gt
Pathé 1 t/m 7 nov:  za 00.15
Om hun relatie te redden huren Bryan en Cassie een romantische villa op het 
Italiaanse platteland. De knappe en mysterieuze buurman Federico speelt de 
twee echter tegen elkaar uit ze belanden in een ware nachtmerrie.

the NUtcracker aNd  
the FOUr realMS  12g
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 11.00 14.15 16.45 19.15 / vr 11.45 14.15 16.45 19.30 /  

za 13.15 15.30 19.30 / zo 11.50 14.10 16.30 19.00 /  
ma 11.30 17.00 19.15 / wo 14.00 16.30 19.15 / 3D

Pathé 1 t/m 7 nov:  za 11.00 / ma 14.00 / wo 11.30 / 2D
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do ma di 14.45 18.50 / vr za wo 16.15 18.50 /  

zo 16.15 18.45 / 3D
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr za zo wo 13.30 / 2D
Spannende en sprookjesachtige Disney-film met Mackenzie Foy, Keira Knight-
ley, Jayden Fowora-Knight, Morgan Freeman en Helen Mirren.

GIrl  12td
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr za zo 13.45
Lara wil niets liever dan ballerina worden. Maar haar lichaam stribbelt tegen 
want Lara is geboren als jongen. Samen met haar vader en broertje tracht ze 
de wereld te trotseren.

bOheMIaN rhaPSOdy  12dh
Pathé 1 t/m 7 nov:  do 11.00 14.00 17.00 18.30 20.15 21.30 / vr ma di 11.00 14.00 

17.00 20.15 / za 10.30 13.30 16.45 20.00 23.00 /  
zo 10.45 14.00 17.00 18.30 20.15 / wo 10.45 13.45 16.45 20.00

Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do 14.00 19.00 21.15 / vr za 12.55 16.00 19.00 21.15 /  
zo wo 12.55 16.00 20.00 / ma di 15.00 20.00

Biografische film over de Britse rockband Queen, met name over hun excen-
trieke zanger Freddie Mercury, gespeeld door Rami Malek.

hallOweeN  16gat
Pathé 1 t/m 7 nov:  do 11.00 13.45 16.00 21.50 / vr 10.45 13.15 16.30 22.00 /  

za 22.00 23.30 / zo 16.45 21.45 / ma 11.00 13.30 16.30 21.45 / 
di 11.00 13.45 15.45 21.45 / wo 11.00 17.15 21.45

Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do 18.50 21.15 / vr za 15.45 18.50 21.15 /  
zo wo 15.45 21.15 / ma di 15.00 21.15

Horror. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) gaat voor de laatste keer de confron-
tatie aan met Michael Myers. Veertig jaar geleden ontsnapte ze aan zijn slacht-
partij en sindsdien heeft ze nachtmerries over deze seriemoordenaar.

de dIrIGeNt  12g
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 13.00 20.00 / vr 11.30 16.05 20.30 / za 15.45 19.15 /  

zo 20.30 / ma 13.15 20.30 / wo 11.45 20.30
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do vr za 18.40 / zo ma di wo 20.00
Drama over Antonia Brico (Christanne de Bruijn) die als kind van Nederland 
naar Amerika verhuist. Eind jaren '20 is zij de eerste vrouwelijke dirigent ter 
wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeert.

hUNter kIller  12gat
Pathé 1 t/m 7 nov:  do 11.45 14.30 21.40 / vr 12.30 21.30 / za 16.15 21.30 23.50 / 

zo 21.30 / ma 14.15 21.30 / di 11.45 14.30 21.30 /  
wo 13.15 21.30

Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do 21.20 / vr za 15.30 21.20 / zo 15.30 21.15 /  
ma di wo 21.15

Actiethriller. Na een aanslag op een Amerikaanse onderzeeër in Russische 
wateren wordt kapitein Joe Glass ingezet om de uitbraak van een Derde We-
reldoorlog te voorkomen.

the GIrl IN the SPIder'S web  16
Pathé 1 t/m 7 nov:  do 14.50 21.00 / vr 11.15 13.30 21.00 / za 11.15 21.15 / zo 

21.15 / ma 11.00 13.45 21.00 / di 14.50 20.45 / wo 12.45 21.00
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do vr za 21.00 / zo di wo 20.15 / ma 14.15 20.15
Thriller met Claire Foy (The Crown) als Lisbeth Salander (uit de Millenniumboe-
ken), die als cyberhacker een onmogelijke opdracht krijgt.

lIFe ItSelF  12gat
Pathé 1 t/m 7 nov:  vr 13.45 / ma 16.15 / di 18.15 / wo 11.15
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr 16.00 / za zo 18.55
Romantisch drama met Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette 
Bening, Mandy Patinkin en Samuel L. Jackson.

FIrSt MaN  6gt
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 11.15 20.30 / vr 13.00 21.15 / za 15.15 20.45 /  

zo 10.45 21.00 / ma 15.30 20.45 / wo 11.00 20.45 / PAC
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do 14.00 21.00 / vr za 21.00 / zo ma di wo 20.00
Het boeiende verhaal van de NASA-missie om mannen naar de maan te stu-
ren, met de nadruk op astronaut Neil Armstrong en de periode 1961-69.

hell FeSt  12gt
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 17.30 / vr 22.00 / za 00.15 / ma 16.45 / wo 18.15
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  dag. 21.40
Een gemaskerde seriemoordenaar houdt huis in een Halloween-themapark. 
Gruwelijke horrorfilm voor thrillseekers en adrenaline-junkies.

MIle 22  16gt
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 10.45 22.00 / vr 10.45 19.00 / za 19.00 / zo 22.00 /  

ma 10.50 19.00 / wo 11.00 22.00
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do vr za 21.55 / zo ma di wo 21.10
Een special agent en zijn elite-team moeten een informant naar de luchthaven 
smokkelen, 22 mijl dwars door het centrum van een corrupte politiestaat.  
Actiefilm met Mark Wahlberg.

bad tIMeS at the el rOyale  16gt
Pathé 1 t/m 7 nov:  do zo 18.00 / vr 18.30 / za 22.15 / ma 11.10 / wo 17.45
Kinepolis 1 t/m 7 nov: do di 14.45
Thriller. Zeven vreemdelingen, die ieder een geheim met zich meedragen, ont-
moeten elkaar in een vervallen hotel. Met Jeff Bridges en Dakota Johnson.

NIGht SchOOl  12gt
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 17.15 / vr 18.00 / za 18.15 24.00 / zo 13.45 / ma 17.30 / 

wo 18.30
Komedie over een groep volwassenen die een laatste kans krijgt om een mid-
delbare schooldiploma te behalen door te gaan studeren aan een avondschool.

raFaËl  12gat
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 10.45
Wanneer Nazir geen visum krijgt om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon 
te kunnen zijn, besluit hij per boot illegaal de oversteek naar Europa te maken.

SObIbOr  16gt
Pathé 1 t/m 7 nov:  do vr ma di 11.00 / PAC
Het indrukwekkende verhaal van de grote ontsnapping in oktober 1943 uit de 
hel van het Naziconcentratiekamp Sobibór, gelegen in bezet Polen.

zwaar verlIeFd  a.l.t
Pathé 1 t/m 7 nov:  do ma di 19.30 / vr 19.15 / za 18.45 / zo 16.10 18.45 /  

wo 10.45 19.45
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do ma di 15.15 19.00 / vr za zo wo 19.00
Luchtige romantische Nederlandse komedie waarin de eeuwige strijd tegen de 
kilo's en de liefde op een grappige, herkenbare manier bij elkaar komen.

a Star IS bOrN  12ath
Pathé 1 t/m 7 nov:  do 15.30 21.15 / vr 12.00 15.00 20.45 / za 20.30 / zo 17.30 

20.45 / ma 12.15 17.15 21.15 / di 16.30 21.15 / wo 21.15
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do ma di 14.30 19.45 / vr za zo wo 15.30 19.45
Muzikaal en romantisch drama over een in verval geraakte country-ster (Brad-
ley Cooper) die het muzikale talent Ally (Lady Gaga) ontdekt.

wad, OverleveN OP de  
GreNS vaN het water  6a
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 12.30 / vr 17.30 / za 16.30 / zo 15.15 / ma 10.45
Kinepolis 1 t/m 7 nov: do vr ma di 19.15 / za zo 16.00 / wo 13.35 19.15
Documentaire van Ruben Smit over het harde en wonderlijke leven in de natuur 
van het Nederlandse Waddengebied tijdens alle vier seizoenen.

veNOM  12ga
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 13.15 18.45 / vr 16.15 21.45 / za 17.00 21.45 23.15 /  

zo 16.15 18.45 / ma 21.15 / wo 16.15 19.00 / 3D
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 16.15 / ma 16.00 / 2D
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  dag. 21.20 / 3D
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  dag. 18.40 / 2D
Actiefilm met Tom Hardy als de mysterieuze Venom, één van Marvels stoerste 
en dodelijkste personages.

SMallFOOt  6
Pathé 1 t/m 7 nov:   / 3D / originele versie
Animatie-avontuur over een slimme jonge Yeti die iets ontdekt wat de hele Yeti-
gemeenschap in rep en roer brengt: een mens.

a SIMPle FavOr  12gtd
Pathé 1 t/m 7 nov:  do 17.30 / vr di 17.45 / za 18.30 / zo 21.30 / ma 12.55 /  

wo 21.45
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do za 21.45
Stijlvolle misdaadthriller waarin mommy vlogger Stephanie (Anna Kendrick) de 
plotselinge verdwijning van haar vriendin Emily (Blake Lively) onderzoekt.

FahreNheIt 11/9  12gtd
Pathé 1 t/m 7 nov:  ma 20.00
Provocerende en komische documentaire van Michael Moore over de verkie-
zing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten.

elvy'S wereld: SO IbIza  a.l.
Pathé 1 t/m 7 nov:  za 14.30 / zo 14.00 / wo 15.15
Kinepolis 1 t/m 7 nov: vr za zo wo 16.00
Zomerse komedie over Elvy die alles op alles zet om op Ibiza de Future Fa-
shion Award te winnen en daarbij een hoop bijzondere mensen ontmoet.

dOrIS  12sth
Pathé 1 t/m 7 nov:  do vr za di 19.45 / zo 19.15 / ma 19.00 / wo 19.30
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do vr za 18.45
Nederlandse komedie over een gescheiden vrouw van 44 (Tjitske Reidinga) 
met twee kinderen, die op een dood punt in haar leven is aanbeland.

JOhNNy eNGlISh StrIkeS aGaIN 6g
Pathé 1 t/m 7 nov:  do di 13.15 18.30 / vr 15.15 18.45 / za 14.00 18.00 21.00 /  

zo 19.45 / ma 18.45 / wo 16.30 18.45
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do vr za 18.40 / zo ma di wo 18.45
Komedie. De onhandige ex-spion Johnny English (Rowan Atkinson) probeert 
met moderne technologie een meesterhacker onschadelijk te maken.

PePPerMINt  16gt
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr 21.45
Actiedrama. Na de brute moord op haar echtgenoot en dochter zint de jonge 
moeder Riley (Jennifer Garner) op wraak en gerechtigheid.

de FIlM vaN dylaN haeGeNS  a.l.
Pathé 1 t/m 7 nov:  za 12.15 / zo 12.00 / wo 16.15
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  zo 11.30
Komedie over een succesvolle YouTuber waarin vriendschap en liefde behoor-
lijk op de proef gesteld worden.

three bIllbOardS OUtSIde  
ebbING, MISSOUrI  16gt
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do 14.00 / Cine+
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.

leS GardIeNNeS  12g
Pathé 1 t/m 7 nov: do di 13.30 / PAC / 50plus Bios
1915. Wanneer de mannen naar het oorlogsfront vertrekken moeten de achter-
gebleven vrouwen de boerderij runnen.

IllUMINatION-MaaNd IN PathÉ
Animatiekomedies gemaakt door Illumination Entertainment
deSPIcable Me   za 3 nov 17.30 / 3D / originele versie
deSPIcable Me 3   zo 4 nov 17.30 / ma 5 nov 18.30 / 3D / originele versie
MINIONS   wo 7 nov 17.00 / 3D / originele versie
INcredIbleS 2   za 3 nov 10.45 / 3D / NL
verSchrIkkelIJke Ikke   za 3 nov 12.45 / 2D / NL
verSchrIkkelIJke Ikke 2   za 3 nov 15.00 / 2D / NL
verSchrIkkelIJke Ikke 3   zo 4 nov 10.45 / 2D / NL
hUISdIerGeheIMeN   zo 4 nov 15.15 / 2D / NL
MINIONS   zo 4 nov 13.00 / 2D / NL   |   SING   wo 7 nov 14.30 / 2D / NL

SaMSON et dalIla
Pathé 1 t/m 7 nov: zo 11.00 / ma 13.30 / Pathé Opera
Opera van Saint-Saëns, naar het gelijknamige verhaal uit de Bijbel.

Serce NIe SlUGa  12gat
Pathé 1 t/m 7 nov:  zo 14.45 / Engels ondertiteld
Romantische Poolse film over het zoeken naar liefde, met een grappige en ont-
roerende kijk op moderne relaties.

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

dISNey JUNIOr Party  a.l.
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  zo 10.30 / Kleuterbios
Zing en dans mee met Mickey Mouse en je Disney Junior-vriendjes.

SINterklaaS eN de  
vlUcht dOOr de lUcht  a.l.
Pathé 1 t/m 7 nov: vr 14.30 / za 13.30 / zo 13.15 / wo 14.45
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr za wo 13.35 / zo 11.15 13.35
Sinterklaas wordt ontvoerd en komt pas vrij als de Pieten 1 miljoen chocolade-
munten betalen. Gaat dat allemaal wel lukken vóór het Pakjesavond is?

NIck Jr. herFStbIOS  12gt
Pathé 1 t/m 7 nov:  za 10.30 / zo 10.15 / Kleuterbios
Met de allernieuwste afleveringen van Nick Jr's Paw Patrol, Nella de Ridder-
prinses en Blaze en de Monsterwielen.

Party PIet PablO -  
de GeStOleN cadeaUS  a.l.
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr za wo 13.40 / zo 11.30 13.40
Party Piet Pablo wordt ervan beschuldigd cadeaus te hebben ontvreemd. Sa-
men met Love Piet moet hij proberen de echte dief te ontmaskeren.

GOOSebUMPS 2:  
haUNted hallOweeN  9a
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr za zo wo 16.15
Halloween komt tot leven in een gloednieuwe avonturenkomedie voor de hele 
familie. Gebaseerd op de populaire boekenreeks.

GOrdON & Paddy eN de zaak  
vaN de GeStOleN NOOtJeS  a.l.
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  zo 11.15
Tekenfilm over inspecteur Gordon (een pad) die een klein politiebureau bemant 
in het grote Dierenbos. Samen met zijn assistent Paddy (een slimme muis) 
gaat hij op zoek naar degene die de eekhoorn beroofd heeft.

SUPerJUFFIe  a.l.
Pathé 1 t/m 7 nov:  vr 15.45 / za 11.45 13.45 16.00 / zo 10.30 12.30 14.30 /  

di 15.30 / wo 14.15 15.45
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do ma di 14.45 / vr za 13.30 16.15 / zo 11.00 13.30 16.15 / 

wo 13.30 16.00
Juf Josje is een heel gewone juf totdat ze verandert in Superjuffie. Dan vliegt ze 
door de lucht, kan met dieren praten en komt in actie als die in gevaar zijn.

de dOlle tweelING 4  a.l.
Pathé 1 t/m 7 nov:  zo 11.00
Tweeling Hanni en Nanni zitten samen op een kostschool maar ze zijn het niet 
met elkaar eens gaan uit elkaar. Komt dat ooit weer goed?

SMallFOOt  6
Pathé 1 t/m 7 nov:  do 15.45 / vr di 16.00 / za 12.30 14.45 / zo 13.30 15.45 /  

ma 15.15 / wo 13.30 / 3D / NL
Pathé 1 t/m 7 nov: za 10.15 / zo 11.15 / wo 16.00 / 2D / NL
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  do ma di 15.00 / vr za zo 13.45 16.15 / wo 16.15 / 3D / NL
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr za wo 13.45 / zo 11.15 13.45 / 2D / NL
Animatie-avontuur over een slimme jonge Yeti die iets ontdekt wat de hele Yeti-
gemeenschap in rep en roer brengt: een mens.

braNdweerMaN SaM –  
klaar vOOr actIe!  a.l.
Pathé 1 t/m 7 nov:  do ma di 10.45 / vr 10.55 / za 10.15 / zo 10.20 / wo 14.00
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr za 14.00 / zo 11.30 14.00
Spannende animatiefilm voor de hele familie. Een beroemde Hollywood-regis-
seur wil dat Sam de hoofdrol gaat spelen in zijn nieuwe speelfilm.

hOtel traNSSylvaNIË 3  6ga
Pathé 1 t/m 7 nov:  za 10.30 / 3D / NL
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  vr za zo wo 13.30 / 2D / NL
Animatiekomedie. Onze monsterfamilie viert vakantie aan boord van een luxe 
cruiseschip voor monsters.

caSPer & eMMa MakeN theater  a.l.
Kinepolis 1 t/m 7 nov:  zo 11.30
Vrolijk avontuur waarin de klas van Casper en Emma een toneelstuk maakt.

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 november

http://www.groningerforum.nl/
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film
za 3 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'what people say' (2017) van iram haq; 
het 16-jarige pakistaanse meisje nisha 
wordt door haar vader ontvoerd van oslo 
naar pakistan om haar in het gareel te 
krijgen; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-); ook op 5 nov.
zo 4 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vrolijk-
heid en vriendschap; 14.00-15.00 uur; 
€ 5,-; zie ook 10, 18 en 22 nov.
ma 5 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'what people say' (2017) van iram haq; 
het 16-jarige pakistaanse meisje nisha 
wordt door haar vader ontvoerd van oslo 
naar pakistan om haar in het gareel te 
krijgen; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-).
vera zienema, oosterstraat 44;
'tiempo compartido' (2018) van sebas-
tián hofmann; tragikomedie over een 
snob met vrouw en zoon in een luxe re-
sort waar alles mis gaat; spaans gespro-
ken, engels ondertiteld; aanv 20.30 uur; 
€ 6,- (cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 7 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'jurassic park' (1993) van steven spiel-
berg; sf-avonturenfilm over een attractie-
park waarin uitgestorven dinosauriërs tot 
leven zijn gewekt; aanv 20.00 uur; € 5,-.
za 10 nov 
groninger forum, hereplein 73;
'kom en zie (idi i smotri)' (1985) van elem 
klimov; schildering van de nazi-terreur in 
wit-rusland, gezien door de ogen van het 
partizanenjongetje forja; 16.00-18.20 u; 
€ 10,- (tot 25 jaar/studenten € 8,- / stad-
jerspas € 7,50 / tot 18 jaar € 7,-).
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vrolijk-
heid en vriendschap; 20.00-21.00 uur; 
€ 5,-; zie ook 18 en 22 nov.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'winter brothers' (2017) van hlynur pal-
mason; raadselachtige film over twee 
broers die tijdens een barre winter in een 
afgelegen kalksteengroeve werken; 
deens gesproken, engels ondertiteld; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook op 12 nov.
zo 11 nov 
groninger forum, hereplein 73;
groningse nieuwe #81: 'from trash to art' 
(2018) van obed brinkman; documentai-
re over kunstenares sanne rog uit assen; 
17.15-17.45 uur; € 2,50.
ma 12 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'winter brothers' (2017) van hlynur pal-
mason; raadselachtige film over twee 
broers die tijdens een barre winter in een 
afgelegen kalksteengroeve werken; 
deens gesproken, engels ondertiteld; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
wo 14 nov 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'the king' (2017) van eugene 
jarecki; muzikale roadmovie rond het le-
ven van elvis presley; mmv oa mike 
myers, ethan hawke, emmylou harris en 
dan rather; 19.30-21.20 uur; € 10,- (tot 
25 jaar/studenten € 8,- / stadjerspas 
€ 7,50 / tot 18 jaar € 7,-).
dot, vrydemalaan 2;
'la la land' (2016) van damien chazelle; 
moderne variant op de klassieke holly-

woodmusical; met emma stone en ryan 
gosling; aanv 20.00 uur; € 5,-.
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'tehran taboo' (2017) 
van ali soozandeh; animatiedrama over 
mensen in iran die aan de onderkant van 
een schizofrene maatschappij leven; 
perzisch gesproken, engels ondertiteld; 
aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/
studenten € 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
'coldplay - a head full of dreams' (2018) 
van mat whitecross; beelden van de ge-
lijknamige wereldtour van de band cold-
play en nooit eerder vertoonde opnamen 
uit de afgelopen 20 jaar; 21.00-23.00 u; 
€ 12,50; eenmalige vertoning.
do 15 nov 
groninger forum, hereplein 73;
boek & film: 'the bookshop' (2017) van 
isabel coixet; weduwe florence probeert 
haar leven weer op te pakken door een 
boekwinkel te openen maar ze wordt op 
slinkse wijze tegengewerkt door haar 
dorpsgenoten; naar het boek van pene-
lope fitzgerald; € 10,- (tot 25 jaar/studen-
ten € 8,- / stadjerspas € 7,50 / tot 18 jaar 
€ 7,-); 14.00-16.20 uur; met inleiding 
door filmjournalist harry peters.
za 17 nov 
groninger forum, hereplein 73;
'women of the venezuelan chaos' (2017) 
van margarita cadenas; portret van de in 
wantoestanden in venezuela, gezien 
door de ogen van vijf vrouwen met ver-
schillende leeftijden en achtergronden; 
spaans gesproken, engels ondertiteld; 
14.00-16.00 uur; € 10,- (jongeren tot 25 
jaar/studenten € 8,- / stadjerspas € 7,50 / 
kinderen tot 18 jaar € 7,-); met inleiding; 
ism world press photo.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'kler' (2018) van wojciech smarzowski; 
controversiële poolse film over drie 
priesters die van alles doen wat god ver-
boden heeft; engels ondertiteld; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 19 nov.
zo 18 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vrolijk-
heid en vriendschap; 14.00-15.00 uur; 
€ 5,-; zie ook 22 nov.
groninger forum, hereplein 73;
landelijke sneak preview; aanv 20.00 u; 
€ 7,50.
ma 19 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'kler' (2018) van wojciech smarzowski; 
controversiële poolse film over drie 
priesters die van alles doen wat god ver-
boden heeft; engels ondertiteld; aanv 

20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
di 20 nov 
groninger forum, hereplein 73;
ciné-club: 'la salaire de la peur' (1953) 
van henri-georges clouzot; vier in zuid-
amerika aan lager wal geraakte mannen 
accepteren een zenuwslopende op-
dracht; engels ondertiteld; 19.30-21.40 
uur; € 10,- (jongeren tot 25 jaar/studen-
ten € 8,- / stadjerspas € 7,50 / kinderen 
tot 18 jaar € 7,-); ism institut français.
vera zienema, oosterstraat 44;
'blue my mind' (2017) van lisa brühl-
mann; coming-of-age-horrordrama over 
een groep jonge meiden; zwitsers duits 
gesproken, engels ondertiteld; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/studen-
ten € 5,-).
usva, munnekeholm 10;
usva film night; aanv 20.30 uur; € 5,- 
(studenten € 4,-).
wo 21 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'ghostbusters' (1984) van ivan reitma; hi-
larische griezelkomedie met bill murray, 
dan aykroyd en sigourney weaver; aanv 
20.00 uur; € 5,-.
do 22 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vrolijk-
heid en vriendschap; 20.00-21.00 uur; 
€ 5,-.

verwacht
za 24 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'zeit für utopien' (2018) van kurt lang-
bein; prikkelende duitse documentaire 
over eerlijke, meer duurzame productie 
en handel in de huidige maatschappij; 
engels ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook op 26 
nov.
zo 25 nov 
groninger forum, hereplein 73;
idfa audience favorites; de publieksfavo-
rieten van het documentairefestival in 
amsterdam in een doorlopend program-
ma; 10.30-18.30 uur; € 29,-.
klimcentrum bjoeks, bieskemaar 3;
'reel rock 13' met vier korte klimfilms in 
hd; aanv 20.00 uur; voorverkoop € 14,50 
via www.reel-rock.eu.
ma 26 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'zeit für utopien' (2018) van kurt lang-
bein; prikkelende duitse documentaire 
over eerlijke, meer duurzame productie 
en handel in de huidige maatschappij; 
engels ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: de filmclub #3; avond voor 
iedereen die werkzaam is in de filmbran-
che; aanv 20.30 uur; gratis; reserveren 
kan via www.grandtheatregroningen.nl.
di 27 nov 
groninger forum, hereplein 73;
cinemadiner: 'ratatouille' van brad bird 
en jan pinkava; animatiekomedie over 
een jonge rat die chef van een parijse bi-
stro wil worden; 18.30-21.30 uur; € 37,50 
incl. driegangendiner.
vera zienema, oosterstraat 44;
vera filmquiz; aanv 20.30 uur; € 2,50 p.p; 
max. 5 pers. per team.
wo 28 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'mountain' (2017) van jennifer peedom; 
poëtische documentaire over bergen, 
verteld door willem dafoe; met betove-
rende muziek van the australian cham-
ber orchestra; aanv 20.00 uur; € 5,-.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'headhunters' (2011) van morten tyldum; 
noorse thriller over een kunsthandelaar 
met een dure levensstijl en een zeer ori-
ginele methode om die te bekostigen; 
aanv 20.00 uur; € 0,50 incl. koffie/thee; 
reserveren niet mogelijk.

wereldmuziek
vr 2 nov 
café de walrus, pelsterstraat 25;
lutje root 2018 met cochon bleu (cajun/
americana), doggy back writers (ameri-
cana/pop), michiel hoving (rock & roll/
country), mijke eryng (nederlandstalige 
folkpop), sunroadtrip (alternatieve roots/
pop) en dj harry; 21.00-01.00 uur; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
jamundo met jamundo goes wild (22.30-
23.00 uur) en jamsessie (23.00-01.00 u); 
latin/afrikaans; gratis.
za 3 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 18.00-22.00 u; gratis.
synagoge, folkingestraat 60;
mannenensemble khareba & gogia uit 
georgië brengt een gevarieerd program-
ma met meerstemmige muziek; van vro-
lijke volksmuziek, religieuze liederen en 
romantische liedjes tot oude traditionele 
volksmuziek en dansmuziek uit verschil-
lende delen van georgië; ism koor cau-
casica olv yuri makarov; aanv 20.15 uur; 
€ 15,-; reserveren: ria de vos, tel. 050-
5415549 / 06-13645036; zie ook 11 nov 
(kerkje van engelbert).
zo 4 nov 
vrijdag, sint jansstraat 7;
vrouwenkoor coro con capri olv ella van 
osnabrugge zingt 'lied met een verhaal'; 
grappige, absurde maar ook aangrijpen-
de verhalen in diverse talen en genres; 
mmv regina bult (verteller), cobien 
nieuwpoort (piano), anna vennix (solo-
zang) en a-capellagroep melodiva; aanv 
15.00 uur; € 8,-.
kerkje van engelbert, engelberterweg 
41;
projectkoor focus vocaal olv elzemien 
brouwer brengt 'uitgesproken en toch'; 
muziek van eigentijdse componisten uit 
alle hoeken van de wereld; mmv edwin 
van der wolf en pieter mark kamminga 
(slagwerk) en vier dansers; aanv 15.00 
uur; € 15,-; reserveren via www.focusvo-
caal.nl; zie ook 11 nov (vrijdag).
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 uur; 
gratis.
di 6 nov 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 7 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
reggae jam; 21.00-24.00 uur; gratis.
vr 9 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
paddy's day off met 'brothers in arms'; 
gevarieerde muziekvoorstelling tegen 
het decor van de eerste wereldoorlog; 
met swingende ierse en schotse folk; 
20.00-21.30 uur; € 11,-.
platformtheater, boterdiep 46;
adama dramé, afrikaanse percussie; 
aanv 20.30 uur.
vera, oosterstraat 44;
tamikrest (mali), traditioneel tuareg/
blues/funk; aanv 21.30 uur; € 15,-.
za 10 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 18.00-22.00 u; gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'dansen in de fabriek' met los cascos (la-
tin/pop) en dj robert van der tol; 21.00-
04.00 uur.
zo 11 nov 
kerkje van engelbert, engelberterweg 
41;
mannenensemble khareba & gogia uit 
georgië brengt een gevarieerd program-
ma met meerstemmige muziek; van vro-
lijke volksmuziek, religieuze liederen en 
romantische liedjes tot oude traditionele 
volksmuziek en dansmuziek uit verschil-
lende delen van georgië; aanv 11.00 uur; 
€ 15,-; reserveren: ria de vos, tel. 050-
5415549 / 06-13645036.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
guacamole, texmex; 15.00-17.00 uur; 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
projectkoor focus vocaal olv elzemien 
brouwer brengt 'uitgesproken en toch'; 
muziek van eigentijdse componisten uit 
alle hoeken van de wereld; mmv edwin 
van der wolf en pieter mark kamminga 
(slagwerk) en vier dansers; aanv 20.00 
uur; € 15,-; reserveren via www.focusvo-
caal.nl.
ma 12 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
ladysmith black mambazo, mannenkoor 
uit zuid-afrika; aanv 20.15 uur; € 28,-.
di 13 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-

ningen ukulele society; 19.00-21.30 uur; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
so long seven (canada), folk/wereldmu-
ziek/jazz; aanv 21.30 uur; € 5,-.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
vr 16 nov 
vera, oosterstraat 44;
shantel & bucovina club orkestar, feeste-
lijke balkanpop; voorprogramma: jewish 
monkeys; aanv 20.30 uur; € 18,50.
drie gezusters, grote markt 36-39;
jamundo met blues juice (blues/rock/
funk, 22.00-22.30 uur) en jamsessie (la-
tin/afrikaans, 22.30-01.00 uur); gratis.
za 17 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
latin dance night 2018 (25ste editie) met 
los van van (salsa cubana), mika men-
des (kizomba), tromboranga (salsa 
dura), extazz (latin mix), sabroso (latin 
mix), dj's en dansdemo's; 20.00-03.00 u; 
€ 38,50 incl. servicekosten; 's middags: 
dansworkshops (13.00-17.00, gratis met 
latin dance night-kaart, aanmelden via 
www.latindancenight.nl).
zo 18 nov 
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 uur; 
gratis.
di 20 nov 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 21 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
reggae jam; 21.00-24.00 uur; gratis.
do 22 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
jazzaborada; jazz/latin met mirjam de 
bora (zang); 21.00-24.00 uur; gratis.
vr 23 nov 
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van wouter kuyper (doedel-
zak/trekzak); aanv 20.30 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage (voor de muzikant); 
vooraf: dansuitleg (19.30 uur); na afloop: 
open sessie.

verwacht
za 24 nov 
vera, oosterstraat 44;
marc o'reilly, alternatieve rock/blues/folk 
uit ierland; voorprogramma: ian clement; 
aanv 21.00 uur; € 12,-.
café de zolder, papengang 3a;
skasjock/reggae night; 22.00-03.00 uur.
zo 25 nov 
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 uur; 
gratis.
di 27 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 uur; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 28 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: gregory alan isakov, ingeto-
gen folkpop; voorprogramma: joe purdy; 
aanv 20.00 uur; € 20,50.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
reggae jam; 21.00-24.00 uur; gratis.

jeugd
zo 4 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt jong en het nationale theater brengen 
'de vrekkin' van jibbe willems; hilarische 
komedie over een schaamteloze 'mo-
dern family' met te veel geld en te weinig 
realiteitsbesef; vanaf 8 jaar; 14.30-16.00 
uur; 1ste rang € 16,- / 2de rang € 13,- / 
3de rang € 11,- / 4de rang € 8,- / 5de 
rang € 4,-; vooraf: workshop/verkleed-
spektakel olv mode- en theatervormge-
ver gerda schepers (13.30 uur, € 2,50).
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
dichten en zingen met dichter kasper pe-
ters en muzikant hans de troubadour; 
vanaf 4 jaar; 14.30-15.00 uur; gratis.
za 10 nov 
binnenstad;
sint martinusoptocht met avanti drumfan-
fare, sint martinus te paard, feestelijk 
verlichte bakfietsen en kinderen met 
lampions; van de nieuwe kerk (nieuwe 
kerkhof 1, 16.00 uur) via de binnenstad 
naar de martinikerk (martinikerkhof); 
daar is een lampionnenwedstrijd, vertelt 
sint martinus zijn verhaal, wordt warme 
chocolademelk geschonken en worden 
sint martinusliedjes gezongen.
zo 11 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
sint martinusmiddag: het houten huis 
speelt 'muziek van beneden'; familie-
voorstelling vol humor, poëzie en live 
muziek; vanaf 5 jaar; 13.00-14.00 uur; 
€ 15,- incl. servicekosten en garderobe; 
na afloop spelen 60 kinderen van vrijdag 
theater hun eigen voorstelling in het de-
cor van 'muziek van beneden' (14.30-
15.30 uur, gratis met kaart van 'muziek 
van beneden').
do 15 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 4 
jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
zo 18 nov 
huize maas, vismarkt 52;
de super sinterklaas show voor alle kin-
deren van stadjerspas-houders; aanv 
12.00 en 16.00 uur; € 1,- incl. consump-
tiemunt en cadeautje; kaartverkoop bij 
het gemeentelijk informatiecentrum 
(kreupelstraat 1); tijdens de show van 
16.00 uur worden tv-opnames gemaakt.
verwacht
za 24 nov 
dot, vrydemalaan 2;
bart & elise en de grote sinterklaasshow; 
spannende en muzikale voorstelling; 
13.00-14.00 uur; € 10,-; ook op 25 nov 
(10.00-11.00 en 13.00-14.00 uur).
martiniplaza, l springerlaan 2;
'pepernotenpret'; vrolijke, grappige en 
muzikale voorstelling met dirk scheele, 
sinterklaas, de pieten en de pieten rock 
& roll band; vanaf 2 jaar; aanv 13.30 en 
16.00 uur; € 19,-.
zo 25 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'a je to!'; musical met het komische duo 
buurman & buurman; vanaf 3 jaar; aanv 
14.00 en 16.00 uur; € 19,50.
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pop
vr 2 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: curtis harding, soul uit ameri-
ka; aanv 20.00 uur; € 23,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
edwin evers band; nieuwe show met be-
kende hits en muzikanten; aanv 20.00 u; 
€ 31,50; ook op 3 nov.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
presenteert 'protestsongs, 100 jaar na 
wo1'; singer-songwriters tim knol, jeangu 
macrooy, giovanca en maaike ouboter 
brengen beroemde én zelfgeschreven 
protestsongs ten gehore, begeleid door 
het orkest; presentatie: eric corton; aanv 
20.15 uur; € 35,- (tot 30 jaar € 12,50).
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
'jeroenfest' met deeply orange (pop), 
wexler (indiepop/rock) en lein5 (pop/
rock/blues-covers); aanv 20.30 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
frigs, psychedelische postpunk uit cana-
da; voorprogramma: wolvon (groningen); 
aanv 21.00 uur; € 9,-.
café de walrus, pelsterstraat 25;
lutje root 2018 met cochon bleu (cajun/
americana), doggy back writers (ameri-
cana/pop), michiel hoving (rock & roll/
country), mijke eryng (nederlandstalige 
folkpop), sunroadtrip (alternatieve roots/
pop) en dj harry; 21.00-01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit blop concert & session, blues/
pop; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
powder for pigeons (powerfuzz uit au-
stralië) en soul theft (stonerrock uit gro-
ningen); aanv 21.30 uur; € 5,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
za 3 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
take root festival met father john misty, 
john moreland, kurt vile & the violators, 
neko case, shakey graves, marlon willi-
ams, american aquarium, the americans, 
garrett t capps, cat clyde, anthony 
d'amato, darlingside, jarrod dickenson, 
alejandro escovedo band + don antonio, 
gold star, honey harper, jerry leger, bec-
ca mancari, mattiel, michael mcdermott 
& heather horton, the mastersons, sarah 
shook & the disarmers, aaron lee tasjan 
en trampled by turtles; roots/americana; 
16.00-24.00 uur; € 52,50.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 18.00-22.00 u; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
edwin evers band; nieuwe show met be-
kende hits en muzikanten; aanv 20.00 u; 
€ 31,50.
café de zolder, papengang 3a;
mothmen, betty cartwright en schmales 
brett; alternatieve rock uit ost-friesland; 
20.00-24.00 uur.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
harry loco (singer-songwriter); 21.00-
24.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
avec, singer-songwriter uit oostenrijk; 
voorprogramma: we love silence; aanv 
21.00 uur; € 11,- / voorverkoop € 11,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv erik de jonge met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 21.30 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
olden yolk, psychedelische folk uit new 
york; aanv 22.00 uur; € 9,- (met vera-
clubkaart gratis).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
elton & friends, soul/funk/pop; 23.00-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: tommy & the commies, po-
werpoppunk uit canada; aanv 23.30 uur; 
€ 1,- (met vera-clubkaart gratis).
zo 4 nov 
poortershoes, oosterweg 13;
the tightropes, funk/rock/blues; aanv 
13.30 u; € 10,-; kaartverkoop via liveop-
zondag@gmail.com of tel. 06-22948431.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
unplaceables, rock/jazz/funk; 15.00-
19.00 uur; gratis.
de wolkenfabriek, energieweg 10;
'wolk-'in' met waan van de dag (energie-
ke live hip hop) en italiaans eten; 15.00-
22.00 uur; reserveren gewenst via 
avondje@dewolkenfabriek.com.
dot, vrydemalaan 2;
'music & wine' met leopold (folkpop) en 
martijn van der zande (singer-songwri-
ter) & band; akoestisch; 16.00-19.00 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: the human league, synthpop 
uit engeland; voorprogramma: shelter; 
aanv 20.00 uur; € 28,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
thema-avond 'rood'; lou leeuw en ans 
van steenvelt nodigen diverse muzikan-
ten uit om nummers te komen spelen 

waarin de kleur rood een rol speelt (of 
nummers van roodharige artiesten); 
aanv 22.00 uur; gratis.
ma 5 nov 
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 20.00-
23.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
james & the ultrasounds (garagerock uit 
memphis) en money & the man (garage-
blues uit zwolle); aanv 21.30 uur; € 5,-.
di 6 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: emancipator ensemble; 
loungemuziek met dj/producer emanci-
pator; aanv 20.00 uur; € 19,50.
vera, oosterstraat 44;
idles, punkrock uit engeland; voorpro-
gramma: john; aanv 20.30 u; uitverkocht.
wo 7 nov 
vera, oosterstraat 44;
superorganism, multinationale indiepop-
band; voorprogramma: pi ja ma (frank-
rijk); aanv 20.30 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
podium new attraction muziek met xo no-
mit, alumni, cloutville, young fano, pray-
do, dj de lieve marokkaan en roberto tan 
(host); urban; 20.30-23.00 uur; € 5,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; aanv 22.00 uur.
do 8 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
'in protest'; jongeren brengen op verzoek 
van het noord nederlands orkest protest-
songs tegen oorlog, terreur en onder-
drukking; muziek/spoken word met be-
geleiding door conservatoriumstudenten; 
19.00-19.45 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: over the rhine, roots/folk uit 
amerika; met karin bergquist en linford 
detweiler; aanv 20.30 uur; € 13,50.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'homebase' presenteert main 
source, hiphop uit amerika; aanv 21.00 
uur; € 22,- / voorverkoop € 20,-; vooraf: 
filmdocumentaire over hun album 
'breaking atoms' (20.30-21.00 uur).
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met subterrane-
an street society, rock/blues; aanv 21.30 
uur; € 3,- / voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
nothing, indierock/noiserock uit amerika; 
aanv 22.00 uur; € 12,- (met vera-club-
kaart gratis).
vr 9 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jacin trill, hiphop uit hoorn; 
happyland 2.0 tour; voorprogramma: 
jiri11; aanv 20.00 uur; € 17,50.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: splendid, pop/reggae/hiphop 
uit den haag; met voorprogramma; aanv 
20.30 uur; € 15,- / voorverkoop € 15,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: evil invaders, speed/trash 
metal uit belgië; voorprogramma: distilla-
tor en overruled; aanv 20.30 uur; € 12,- / 
voorverkoop € 12,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit blop concert & session, blues/
pop; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
tamikrest (mali), traditioneel tuareg/
blues/funk; aanv 21.30 uur; € 15,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
roem baur, vrolijke roots rock & roll uit 
san francisco; 22.00-01.00 uur; gratis.
za 10 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 18.00-22.00 u; gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'dansen in de fabriek' met los cascos (la-
tin/pop) en dj robert van der tol; 21.00-
04.00 uur.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
maluku blues; 21.00-24.00 uur; gratis.
café singelier, coendersweg 44;
catself, singer-songwriter; aanv 21.00 u; 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
vrij drinken, rhythm & blues/soul-covers; 
aanv 21.30 uur; gratis.
café jan westerhoff, rijksweg 4;
blanks, pop/rock; aanv 22.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
rockin' 4, rock/blues van de jaren '60 tot 
heden; 23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: urochromes, punk uit ameri-
ka; aanv 23.30 uur; € 1,- (met vera-club-
kaart gratis).
zo 11 nov 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
sproakwotter, groningstalige rap; 14.00-
14.30 uur; gratis.
plato, oude ebbingestraat 41-43;
joëlle goercharn, pop; 15.00-15.30 uur; 
gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
guacamole, texmex; 15.00-17.00 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': lein5, pop/rock/blues-co-

vers; geprogrammeerd door willem kos-
ter (vh café koster); 17.00-19.00 uur; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
surfer joe, surf uit italië; voorprogramma: 
the krontjong devils (groningen); aanv 
20.30 uur; € 5,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
ma 12 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: doe maar; clubtour 'er veran-
dert nix'; aanv 20.30 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: listener, rock & roll; voorpro-
gramma: hope; aanv 20.30 uur; € 11,- / 
voorverkoop € 11,-.
vera, oosterstraat 44;
mudhoney, grunge uit amerika; voorpro-
gramma: please the trees (tsjechië); 
aanv 20.30 uur; € 17,-.
di 13 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: young gun silver fox, '70's 
pop; aanv 20.00 uur; € 24,-.
vera, oosterstraat 44;
car seat headrest, indierock uit amerika; 
voorprogramma: naked giants; aanv 
20.30 uur; uitverkocht.
wo 14 nov 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
syml (solo), indiefolk uit seattle; voorpro-
gramma: harrison storm; aanv 20.00 uur; 
€ 18,50; kaartverkoop via oosterpoort.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; aanv 22.00 uur.
do 15 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: fish (ex-marillion), progressie-
ve rock; voorprogramma: doris brendel; 
aanv 20.00 uur; € 33,50.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
broeder dieleman, poëtische folkpop in 
zeeuws-vlaams dialect; aanv 20.00 uur; 
€ 13,50; kaartverkoop via oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met staatseinde, 
electro/wave/pop; aanv 21.30 uur; € 3,- / 
voorverkoop € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the hip priests, garagepunkrock & roll uit 
engeland; voorprogramma: the over-
drunks (groningen); aanv 21.30 u; € 6,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
samsare blues experiment, stonerrock/
trash metal/folk uit duitsland; aanv 22.00 
uur; € 14,-; verplaatst van 9 mrt.
vr 16 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: wende met 'mens'; verhalen 
en muziek; aanv 20.30 uur; € 30,50.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: singer-songwriters emil land-
man en jono mccleery; aanv 20.30 uur; 
€ 11,- / voorverkoop € 11,-.
vera, oosterstraat 44;
shantel & bucovina club orkestar, feeste-
lijke balkanpop; voorprogramma: jewish 
monkeys; aanv 20.30 uur; € 18,50.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: roxeanne hazes, nederlands-
talige pop; voorprogramma: bottles of 
love; aanv 21.00 uur; € 16,- / voorver-
koop € 16,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit blop concert & session, blues/
pop; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
ten speed, allround covers; opname pro-
mo-video; aanv 21.30 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
banane metalik, horrorbilly/gore & roll uit 
frankrijk; voorprogramma: the hamme-
roidz (friesland); aanv 21.30 uur; € 10,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
jamundo met blues juice (blues/rock/
funk, 22.00-22.30 uur) en jamsessie (la-
tin/afrikaans, 22.30-01.00 uur); gratis.

za 17 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
united kinksdom, kinks-coverband; 
18.00-22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
antillectual, punkrock uit nijmegen; sin-
gle release mmv long way down en hoist 
the colours; aanv 20.30 uur; € 5,-.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: rico & sticks, hiphop; aanv 
20.45 uur; uitverkocht.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
mcnolia, swingende pop/rockcovers; 
aanv 21.30 uur; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
psychonaut (post-metal uit belgië) en 
pothamus (sludge/postrock uit belgië); 
cd release party; aanv 22.30 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
robine & nick, akoestische soul/pop/r&b; 
23.00-01.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: suffering quota, grindcore/
hardcore/death metal uit groningen; al-
bum release party mmv dead will walk 
(death metal); aanv 23.30 uur; € 1,- (met 
vera-clubkaart gratis).

zo 18 nov 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
cadillac jacks, rockcovers; 15.00-19.00 
uur; gratis.
buurt- en speeltuinvereniging help-
man-oost, groenesteinlaan 16;
podium zuid: martijn van der zande (sin-
ger-songwriter) en the wild berrys (rock 
& roll); aanv 15.00 uur; gratis.
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
stukasessie; aanv 15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'acoustic sundays'; akoestische open 
sessie rond de tafel, olv harold stap; 
16.00-19.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
r e s p e c t, aretha franklin tribute; soul; 
16.00-19.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
the stingers, rhythm & blues/roots; aanv 
16.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kadavar, '70's hardrock/metal uit berlijn; 
voorprogramma: monolord; aanv 20.00 
uur; € 18,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
we bless this mess (akoestische folk/
punkrock uit portugal) en sister may (al-
ternatieve rock uit belgië); aanv 21.30 u; 
€ 5,-.
ma 19 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: pete murray, singer-songwri-
ter uit australië; voorprogramma: the 
dunwells; aanv 20.00 uur; € 25,-.
di 20 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: bløf, nederpop; aanv 20.00 u; 
uitverkocht; ook op 21 nov.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
screamin' rebel angels, rock & roll/rocka-
billy uit new york; voorprogramma: doll-
tones (groningen); aanv 21.30 uur; € 5,-.
wo 21 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: bløf, nederpop; aanv 20.00 u; 
uitverkocht.
martiniplaza, l springerlaan 2;
the dire straits experience; tribute met 
oud-lid chris white (sax); aanv 20.00 uur; 
topseats uitverkocht / 1ste rang € 37,- 
incl. servicekosten, garderobe en pauze-
drankje.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; aanv 22.00 uur.
do 22 nov 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
roos galjaard (zang/gitaar) & sebastiaan 
wiering (zang/cello); 21.15-23.15 uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
formosa, partyrock uit duitsland; voor-
programma: the bloody bastards; aanv 
21.30 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
chris brokaw, singer-songwriter uit new 
york; aanv 21.30 uur; € 8,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 23 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
open podium van de grunneger sproak; 
voor alle disciplines; aanv 20.00 uur; toe-
gang: vrijwillige gift.
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: tim knol & band, pop; voor-
programma: bent van looy; aanv 20.00 u; 
€ 18,50.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit blop concert & session, blues/
pop; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
joe vickers, singer-songwriter uit canada; 
21.30-00.30 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
verwacht
za 24 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
soultrain; soul met oa hennie dolsma 
(zang); 19.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: the breeders, alternatieve 
rock uit amerika; voorprogramma: disco 
doom; aanv 20.00 uur; € 28,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: engel & band, hiphop; sup-
port: victor fataal en flowëtisch; aanv 
20.30 uur; € 13,- / voorverkoop € 11,-.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
untold stories, pop/rock uit groningen; 
21.00-24.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
marc o'reilly, alternatieve rock/blues/folk 
uit ierland; voorprogramma: ian clement; 
aanv 21.00 uur; € 12,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
c t heida & band, soul/gospel/pop; aanv 
21.30 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the biarritz boys en the aloha sluts; surf/
trash/rockabilly; aanv 21.30 uur; € 5,-.

café de zolder, papengang 3a;
skasjock/reggae night; 22.00-03.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/r&b 
met jordy en larissa; 23.00-01.00 uur; 
gratis.
zo 25 nov 
de wolkenfabriek, energieweg 10;
'wolk-'in' met wandering fire (meerstem-
mige pop) en eten van meat jelle & mar-
jan; 15.00-22.00 u; reserveren gewenst 
via avondje@dewolkenfabriek.com.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the greendogs, rock & roll; 16.00-19.00 
uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' met brinklz boogie band 
(blues) en cockerpower (joe cocker tribu-
te); aanv 16.00 uur; € 5,- incl. 1 con-
sumptie.
buckshot café, zuiderdiep 58;
maarten russchen & band + hans wijn-
bergen (sax); jazzfunk/roots; aanv 16.30 
uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: douwe bob & band, pop; aanv 
20.00 uur; € 23,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
within temptation, symfonische rock; 
aanv 20.00 uur; € 47,30 incl. servicekos-
ten; kaartverkoop via ticketmaster.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
ma 26 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jarle bernhoft & the fashion 
bruises, pop/soul; voorprogramma: law-
rence; aanv 20.00 uur; € 23,-.
di 27 nov 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
octopussy (rock & roll uit polen) en all 
over again (rock uit friesland); aanv 
21.30 uur; € 5,-.
wo 28 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: gregory alan isakov, ingeto-
gen folkpop; voorprogramma: joe purdy; 
aanv 20.00 uur; € 20,50.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; aanv 22.00 uur.

theater
za 3 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theatergroep suburbia speelt 'troost & 
zonen' van peer wittenbols; zwarte ko-
medie over vier mannen van drie ver-
schillende generaties; aanv 20.15 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 € 6,-.
zo 4 nov 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
'gramática de la lengua castellana'; 
spaanstalig improvisatietheater; 20.30-
22.00 uur; gratis.
do 8 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bodil de la parra speelt 'het verbrande 
huis'; een persoonlijk verhaal waarin ook 
de nederlands-surinaamse geschiedenis 
naar voren komt; aanv 20.15 uur; € 1,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-); toneel-
op-toneel.
vr 9 + za 10 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater utrecht brengt 'thuislozen' van 
lars norén in een bewerking van thibaud 
delpeut en adelheid roosen; confronte-
rende voorstelling over thuislozen en 
thuiszoekers; aanv 19.00 uur; € 24,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 10,-).
wo 14 + do 15 nov 
stadhuis (hal), grote markt 1;
matzer speelt 'niemand wacht op je' van 
lot vekemans; voorstelling over drie 
vrouwen die op zoek zijn naar nieuwe 
(politieke) inspiratie; aanv 20.30 uur; 
€ 10,-; kaartverkoop via grand theatre.
vr 16 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
flauwecult speelt 'drie maal raak' van pe-
ter daman; kluchtige komedie over drie 
totaal verschillende vrouwen die samen 

een hotelletje runnen; aanv 20.00 uur; 
€ 11,-; ook op 17 en 24 nov.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
improsa improshow; theatersport; aanv 
20.30 uur.
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
grand theatre, grote markt 35;
'meatthezoo'; theaterproject met vijf jon-
ge vloggers die elkaar voor het eerst off-
line ontmoeten; 14.00-15.15 en 19.00-
20.45 uur; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-).
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
silke van kamp brengt 'chimo zei lila'; 
prikkelende, grappige en ongemakkelij-
ke voorstelling naar de spraakmakende 
roman 'lila dit ça'; 21.00-22.15 uur; € 15,- 
(tot 30 jaar € 10,-); ook op 17 nov.
grand theatre, grote markt 35;
ariah lester brengt 'white [ariane]'; mix 
van concert, theaterstuk, one-man-
show-opera en burleske-act; engelstalig; 
21.00-22.00 u; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-); 
ook op 17 nov.
za 17 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep maastricht speelt 'king lear' 
van william shakespeare in een bewer-
king van jibbe willems; met huub stapel 
(als king lear), wilfried de jong (als nar), 
porgy franssen, dirk roofthooft en sylvia 
poorta; 19.30-23.00 uur; 1ste rang uit-
verkocht / 2de rang € 22,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang € 18,50 
(€ 12,50) / 4de rang € 14,- / 5de rang 
€ 7,-; met inleiding (18.30 uur, € 2,50).
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
flauwecult speelt 'drie maal raak' van pe-
ter daman; kluchtige komedie over drie 
totaal verschillende vrouwen die samen 
een hotelletje runnen; aanv 20.00 uur; 
€ 11,-; ook op 24 nov.
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
grand theatre, grote markt 35;
george & eran producties brengt 'george 
en eran worden racisten'; voorstelling op 
het snijvlak van toneel en stand-up, over 
ongelijkheid en discriminatie; regie: koos 
terpstra; 19.30-20.40 uur; € 15,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 10,-).
de machinefabriek, bloemstraat 38;
nnt raw 3: 'er zal iemand komen' van jon 
fosse; een acteur en twee dansers laten 
voelen wat niet gezegd wordt in een 
tekst vol ongrijpbare stiltes; regie: liliane 
brakema; 19.30-20.45 uur; € 15,- (cjp 
€ 12,50); ook op 18 en 19 nov.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
silke van kamp brengt 'chimo zei lila'; 
prikkelende, grappige en ongemakkelij-
ke voorstelling naar de spraakmakende 
roman 'lila dit ça'; 21.00-22.15 uur; € 15,- 
(jongeren tot 30 jaar € 10,-).
grand theatre, grote markt 35;
ariah lester brengt 'white [ariane]'; mix 
van concert, theaterstuk, one-man-
show-opera en burleske-act; engelstalig; 
21.00-22.00 uur; € 15,- (jongeren tot 30 
jaar € 10,-); met nagesprek.
zo 18 nov 
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
fien leysen brengt 'wat (niet) weg is'; 
voorstelling over gemis, het menselijke 
geheugen en wat er overblijft wanneer 
we dood gaan; 14.00-14.50, 15.30-
16.20, 17.00-17.50, 19.30-20.20, 21.00-
21.50 en 22.30-23.20 uur; € 15,- (tot 30 
jaar € 10,-); ook op 19 t/m 23 nov.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
nnt raw 3: 'er zal iemand komen' van jon 
fosse; een acteur en twee dansers laten 
voelen wat niet gezegd wordt in een 
tekst vol ongrijpbare stiltes; regie: liliane 
brakema; 19.30-20.45 uur; € 15,- (cjp 
€ 12,50); ook op 19 nov.
ma 19 nov 
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
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bos en roos custers bespreken 'de uit-
vreter', 'titaantjes' en 'dichtertje' van nes-
cio; 20.00-22.00 uur; € 10,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zuider-
baan, josé cutileiro, leonieke toering, jir-
ke poetijn, l h en gasten dragen nieuwe 
columns of korte verhalen voor; aanv 
20.30 uur; gratis.
vr 16 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
frans westra presenteert zijn boek 'vene-
tianen kunnen niet fietsen'; 16.00-18.00 
uur.
za 17 nov 
mfc de wijert, p c hooftlaan 1;
30 jaar buikdansschool tineke rouw: jubi-
leumvoorstelling 'swinging hips'; aanv 
15.00 en 20.00 uur; € 7,50.
ns station (hal), stationsplein;
jonge harten festival: marte boneschans-
ker brengt 'bloos'; liggend op één van de 
bedden luistert de bezoeker via een 
hoofdtelefoon naar een vrouw die geïn-
terviewd wordt over intimiteit en sensua-
liteit; doorlopend 18.00-22.00 uur; een 
verhaal duurt 35 minuten; € 12,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 8,-) per verhaal; kaart-
verkoop via www.jongeharten.nl; ook op 
18, 19 en 20 nov.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival: nnt raw 3: 'er zal ie-
mand komen' van jon fosse; een acteur 
en twee dansers laten voelen wat niet 
gezegd wordt in een tekst vol ongrijpbare 
stiltes; regie: liliane brakema; 19.30-
20.45 uur; € 15,- (cjp € 12,50); kaartver-
koop via www.jongeharten.nl; ook op 18 
en 19 nov.
oosterpoort, trompsingel 27;
latin dance night 2018 (25ste editie) met 
dj's, dansdemo's en live: los van van 
(salsa cubana), mika mendes (kizomba), 
tromboranga (salsa dura), extazz (latin 
mix) en sabroso (latin mix); 20.00-03.00 
uur; € 38,50 incl. servicekosten; 's mid-
dags: dansworkshops (13.00-17.00, gra-
tis met latin dance night-kaart, aanmel-
den via www.latindancenight.nl).
zo 18 nov 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
maaike meijer vertelt over haar nieuwe 
boek 'hemelse mevrouw frederike', een 
biografie over dichter f harmsen van 
beek; 14.30-16.30 uur; gratis.
ns station (hal), stationsplein;
jonge harten festival: marte boneschans-
ker brengt 'bloos'; liggend op één van de 
bedden luistert de bezoeker via een 
hoofdtelefoon naar een vrouw die geïn-
terviewd wordt over intimiteit en sensua-
liteit; doorlopend 18.00-22.00 uur; een 
verhaal duurt 35 minuten; € 12,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 8,-) per verhaal; kaart-
verkoop via www.jongeharten.nl; ook op 
19 en 20 nov.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival: nnt raw 3: 'er zal ie-
mand komen' van jon fosse; een acteur 
en twee dansers laten voelen wat niet 
gezegd wordt in een tekst vol ongrijpbare 
stiltes; regie: liliane brakema; 19.30-
20.45 uur; € 15,- (cjp € 12,50); kaartver-
koop: www.jongeharten.nl; ook 19 nov.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: ingrid berger myhre 
met 'blanks'; vrolijke en humoristische 
danssolo; 21.00-22.00 uur; € 15,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop via 
www.jongeharten.nl.
ma 19 nov 
ns station (hal), stationsplein;
jonge harten festival: marte boneschans-
ker brengt 'bloos'; liggend op één van de 
bedden luistert de bezoeker via een 
hoofdtelefoon naar een vrouw die geïn-
terviewd wordt over intimiteit en sensua-
liteit; doorlopend 18.00-22.00 uur; een 
verhaal duurt 35 minuten; € 12,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 8,-) per verhaal; kaart-
verkoop via www.jongeharten.nl; ook op 
20 nov.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival: nnt raw 3: 'er zal ie-
mand komen' van jon fosse; een acteur 
en twee dansers laten voelen wat niet 
gezegd wordt in een tekst vol ongrijpbare 
stiltes; regie: liliane brakema; 19.30-
20.45 uur; € 15,- (cjp € 12,50); kaartver-
koop via www.jongeharten.nl; met nage-
sprek.
di 20 nov 
ns station (hal), stationsplein;
jonge harten festival: marte boneschans-
ker brengt 'bloos'; liggend op één van de 
bedden luistert de bezoeker via een 
hoofdtelefoon naar een vrouw die geïn-
terviewd wordt over intimiteit en sensua-
liteit; doorlopend 18.00-22.00 uur; een 
verhaal duurt 35 minuten; € 12,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 8,-) per verhaal; kaart-
verkoop via www.jongeharten.nl.
wo 21 nov 
student hotel, boterdiep 9;
jonge harten festival: marie khatib-shahi-
di en youri peters brengen 'morning, 
mourning'; hypnotiserend dansduet met 

een levenloos lichaam; 18.00-18.30 en 
20.00-20.30 uur; gratis; ook op 22 nov.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: cultureel antropo-
loog julian warner en theatermaker oliver 
zahn brengen 'situation mit doppelgän-
ger'; voorstelling over niet-westerse 
dansvormen in de pop(muziek)cultuur; 
engelstalig; 19.30-20.30 uur; € 15,- (jon-
geren tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop 
via www.jongeharten.nl.
do 22 nov 
student hotel, boterdiep 9;
jonge harten festival: marie khatib-shahi-
di en youri peters brengen 'morning, 
mourning'; hypnotiserend dansduet met 
een levenloos lichaam; 18.00-18.30 en 
20.00-20.30 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: fabuleus brengt 
'paradise now (1968-2018)' van michiel 
vandevelde; wilde choreografie waarin 
dertien jongeren een stroom aan intense 
momenten uitbeelden; engelstalig; 
19.30-21.00 uur; € 15,- (jongeren tot 30 
jaar € 10,-); kaartverkoop via www.jonge-
harten.nl.
academiegebouw, broerstraat 5;
serie 'spraakmakende boeken': dr henk 
harbers bespreekt 'de hoofdstad' van ro-
bert menasse; 19.45-21.30 uur; gratis.
vr 23 nov 
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: bosse provoost 
brengt 'matisklo'; beeldende voorstelling 
met gedichten van paul celan; 19.30-
20.30 uur; € 15,- (jongeren tot 30 jaar 
€ 10,-); kaartverkoop via www.jongehar-
ten.nl.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
open podium van de grunneger sproak; 
voor alle disciplines; aanv 20.00 uur; toe-
gang: vrijwillige gift.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het ragazze quartet brengt 
'radio rusland'; theatraal concert met 
strijkkwarteten van sjostakovitsj, rach-
maninov en goebaidoelina en het 9de 
etherkwartet van mayke nas (componist 
des vaderlands); mmv ilja pfeijffer (schrij-
ver) en noël s keulen (acteur); aanv 
20.15 uur; € 26,50 (tot 30 jaar € 12,50) 
incl. pauzedrankje en garderobe.
verwacht
za 24 nov 
geheime locatie;
jonge harten festival: james batchelor 
and collaborators (australië) brengen 
'deepspace'; dansperformance op een 
hypnotiserende soundscape; 16.00-
17.00 en 19.30-20.30 uur; € 15,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop via 
www.jongeharten.nl.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: teddy's last ride en 
silbersee brengen 'through the valley' 
van manuel kiros paolini; duister sprook-
je met dans, videoprojectie, technobeats 
en live zang; 21.00-21.45 uur; € 15,- 
(jongeren tot 30 jaar € 10,-) incl. toegang 
tot eindfeest 'clash#5' (22.00-04.00 uur); 
kaartverkoop via www.jongeharten.nl.
grand theatre, grote markt 35;
eindfeest jonge harten festival: 'clash#5'; 
met performances, dj's en beeldende 
kunst; 22.00-04.00 uur; € 15,- (jongeren 
tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop via www.
jongeharten.nl.
zo 25 nov 
simplon, boterdiep 69;
podium new attraction spoken word; ur-
ban; presentatie: cissy joan; 19.00-22.00 
uur; € 5,-.

fien leysen brengt 'wat (niet) weg is'; 
voorstelling over gemis, het menselijke 
geheugen en wat er overblijft wanneer 
we dood gaan; 14.00-14.50, 15.30-
16.20, 17.00-17.50, 19.30-20.20, 21.00-
21.50 en 22.30-23.20 uur; € 15,- (tot 30 
jaar € 10,-); ook op 20 t/m 23 nov.
grand theatre, grote markt 35;
project occident; theaterproject over de 
staat van europa met achttien jongeren 
(geboren in het jaar 2000) olv vier regis-
seurs uit verschillende landen; 14.00-
15.00 en 21.00-22.00 uur; € 15,- (tot 30 
jaar € 10,-).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
hetpaleis en de nwe tijd brengen 'niets' 
van freek vielen, naar het bekroonde 
boek van janne teller; voorstelling over 
groepsdruk en het zoeken naar de zin 
van alles; aanv 19.30 uur; € 15,- (tot 30 
jaar € 10,-); tijdens de voorstelling wordt 
gebruik gemaakt van een stroboscoop.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
nnt raw 3: 'er zal iemand komen' van jon 
fosse; een acteur en twee dansers laten 
voelen wat niet gezegd wordt in een 
tekst vol ongrijpbare stiltes; regie: liliane 
brakema; 19.30-20.45 uur; € 15,- (cjp 
€ 12,50); met nagesprek.
di 20 nov 
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
fien leysen brengt 'wat (niet) weg is'; 
voorstelling over gemis, het menselijke 
geheugen en wat er overblijft wanneer 
we dood gaan; 14.00-14.50, 15.30-
16.20, 17.00-17.50, 19.30-20.20, 21.00-
21.50 en 22.30-23.20 uur; € 15,- (tot 30 
jaar € 10,-); ook op 21, 22 en 23 nov.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
dounia mahammed brengt 'w a t e r w a s 
w a s s e r'; lichtvoetige voorstelling vol 
dubbele bodems en woordgrappen over 
levensvragen, dagelijkse beslommerin-
gen, rijmpjes en absurde zijwegen; 
21.00-21.50 u; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-); 
ook op 21 nov.
wo 21 nov 
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
fien leysen brengt 'wat (niet) weg is'; 
voorstelling over gemis, het menselijke 
geheugen en wat er overblijft wanneer 
we dood gaan; 14.00-14.50, 15.30-
16.20, 17.00-17.50, 19.30-20.20, 21.00-
21.50 en 22.30-23.20 uur; € 15,- (tot 30 
jaar € 10,-); ook op 22 en 23 nov.
grand theatre, grote markt 35;
cultureel antropoloog julian warner en 
theatermaker oliver zahn brengen 'situa-
tion mit doppelgänger'; voorstelling over 
niet-westerse dansvormen in de 
pop(muziek)cultuur; engelstalig; 19.30-
20.30 uur; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-); met 
nagesprek.
binnenstad;
de noorderlingen vooropleiding theater 
brengt 'soundtrack vol 1'; wandeling 
langs verschillende locaties met zes live 
clips van nummers die je nooit meer ver-
geet; 19.30-21.00 uur; verzamelen bij 
het jonge harten festivalhart (ooster-
straat 7a); € 15,- (tot 30 jaar € 10,-); ook 
op 22 en 23 nov (19.30 uur) en 24 nov 
(14.00 en 19.30 uur).
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
dounia mahammed brengt 'w a t e r w a s 
w a s s e r'; lichtvoetige voorstelling vol 
dubbele bodems en woordgrappen over 
levensvragen, dagelijkse beslommerin-
gen, rijmpjes en absurde zijwegen; 
21.00-21.50 u; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-).
grand theatre, grote markt 35;
matthijs van de sande bakhuyzen speelt 
'bij jou begin ik' van bart van den donker; 
een pleidooi voor vrijere liefde en voor 
totale overgave; regie: charli chung; 
21.00-22.25 u; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-).
do 22 nov 
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
fien leysen brengt 'wat (niet) weg is'; 
voorstelling over gemis, het menselijke 
geheugen en wat er overblijft wanneer 
we dood gaan; 14.00-14.50, 15.30-
16.20, 17.00-17.50, 19.30-20.20, 21.00-
21.50 en 22.30-23.20 uur; € 15,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 10,-); ook op 23 nov.
binnenstad;
de noorderlingen vooropleiding theater 
brengt 'soundtrack vol 1'; wandeling 
langs verschillende locaties met zes live 
clips van nummers die je nooit meer ver-
geet; 19.30-21.00 uur; verzamelen bij 
het jonge harten festivalhart (ooster-
straat 7a); € 15,- (jongeren tot 30 jaar 
€ 10,-); ook op 23 nov (19.30 uur) en 24 
nov (14.00 en 19.30 uur).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
dox en black sheep can fly brengen 'in 
het hol van de leeuw' van saman amini 
en nima mohaghegh; confronterend mu-
ziektheater met rap en scherpe humor 

over onze hokjesgeest en de verwachtin-
gen tussen vaders en zoons; 20.15-
21.15 uur; 1ste rang € 15,- (tot 30 jaar 
€ 10,-); met nagesprek.
vr 23 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent brengt 'compassie - de geschie-
denis van het machinegeweer'; semido-
cumentaire over medeleven en humanis-
me; regie: milo rau; 20.15-21.55 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; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,50).
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
fien leysen brengt 'wat (niet) weg is'; 
voorstelling over gemis, het menselijke 
geheugen en wat er overblijft wanneer 
we dood gaan; 14.00-14.50, 15.30-
16.20, 17.00-17.50, 19.30-20.20, 21.00-
21.50 en 22.30-23.20 uur; € 15,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 10,-).
binnenstad;
de noorderlingen vooropleiding theater 
brengt 'soundtrack vol 1'; wandeling 
langs verschillende locaties met zes live 
clips van nummers die je nooit meer ver-
geet; 19.30-21.00 uur; verzamelen bij 
het jonge harten festivalhart (ooster-
straat 7a); € 15,- (tot 30 jaar € 10,-); ook 
op 24 nov (14.00 en 19.30 uur).
grand theatre, grote markt 35;
bosse provoost brengt 'matisklo'; beel-
dende voorstelling met gedichten van 
paul celan; 19.30-20.30 uur; € 15,- (jon-
geren tot 30 jaar € 10,-).
grand theatre, grote markt 35;
kompagnie kistemaker speelt 'missie 
márquez' delen 7, 8 en 9; theaterserie 
naar het boek 'honderd jaar eenzaam-
heid' van gabriel garcía márquez; 21.00-
00.30 uur; € 15,- (jongeren tot 30 jaar 
€ 10,-); ook op 24 nov (14.30-18.00 uur).
verwacht
za 24 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
flauwecult speelt 'drie maal raak' van pe-
ter daman; kluchtige komedie over drie 
totaal verschillende vrouwen die samen 
een hotelletje runnen; aanv 20.00 uur; 
€ 11,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
2b theatre company met oa ben caplan 
brengt 'old stock: a refugee love story'; 
spetterend muziektheater rond waarge-
beurde verhalen van joods-roemeense 
vluchtelingen die in 1908 naar canada 
kwamen; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 27,50 / 2de rang € 22,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang € 18,50 
(€ 12,50) / 4de rang € 14,- (€ 12,50) / 5de 
rang € 7,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
improsa brengt improvisatie, komedie, 
theatersport en venijnig veel humor; 
20.30-22.00 uur; gratis.
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
binnenstad;
de noorderlingen vooropleiding theater 
brengt 'soundtrack vol 1'; wandeling 
langs verschillende locaties met zes live 
clips van nummers die je nooit meer ver-
geet; 14.00-15.30 en 19.30-21.00 uur; 
verzamelen bij het jonge harten festival-
hart (oosterstraat 7a); € 15,- (jongeren 
tot 30 jaar € 10,-).
grand theatre, grote markt 35;
kompagnie kistemaker speelt 'missie 
márquez' delen 7, 8 en 9; theaterserie 
naar het boek 'honderd jaar eenzaam-
heid' van gabriel garcía márquez; 14.30-
18.00 uur; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-).
grand theatre, grote markt 35;
teddy's last ride en silbersee brengen 
'through the valley' van manuel kiros pa-
olini; duister sprookje met dans, video-
projectie, technobeats en live zang; 
21.00-21.45 uur; € 15,- (jongeren tot 30 
jaar € 10,-) incl. toegang tot eindfeest 
'clash#5' (22.00-04.00 uur).
ma 26 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
anne wil blankers, edwin jonker en iwan 
walhain spelen 'driving miss daisy' van 
alfred uhry; iconisch toneelstuk over 
trots, veranderende tijden en de kracht 
van vriendschap; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang uitverkocht / 2de rang € 22,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 18,50 (€ 12,50) / 4de rang € 14,- 
(€ 12,50) / 5de rang € 7,-.
wo 28 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelschuur producties speelt 'kras' van 
judith herzberg; met malou gorter, mar-
lies heuer, keja klaasje kwestro en jan-
paul buijs; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 21,- / 2de rang € 17,- (cjp/studenten tot 
30 jaar € 12,50) / 3de rang € 14,50,- 
(€ 12,50) / 4de rang € 10,50 / 5de rang 
€ 5,50.

diversen
dans / literair / multimedia

vr 2 nov 
binnenstad;
inspiratiefestival let's gro met zeer divers 
programma op het gebied van sociaal 
innoveren, ondernemen in de toekomst 
en stadse ontwikkelingen; thema: geluk; 
12.00-24.00 uur; gratis; t/m 3 nov; zie 
voor het programma www.letsgro.nl.
synagoge, folkingestraat 60;
de verhalen van groningen en de stich-
ting vier 5 mei presenteren '75 jaar be-
vrijding'; met verhalen over de oorlog en 
de bevrijding en inleiding door nos-ver-
slaggeefster/schrijfster pauline broe-
kema; aanv 15.30 uur; aanmelden via 
info@deverhalenvangroningen.nl.
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
saskia goldschmidt presenteert haar 
nieuwe roman 'schokland', die zich af-
speelt in het groningse aardbevingsge-
bied; met vertoning filmtrailer van 'de 
stille beving', muziek door arnold vee-
man en signeersessie; 16.00-17.00 uur; 
gratis.
za 3 nov 
binnenstad;
inspiratiefestival let's gro met zeer divers 
programma op het gebied van sociaal 
innoveren, ondernemen in de toekomst 
en stadse ontwikkelingen; thema: geluk; 
12.00-24.00 uur; gratis; zie voor het pro-
gramma www.letsgro.nl.
boekhandel godert walter, o ebbinge-
straat 53;
jean pierre rawie presenteert zijn nieuwe 
bundel 'verstrooid van schoot' en wordt 
geïnterviewd door coen peppelenbos; 
17.00-18.00 uur; gratis; reservering ge-
wenst via info@godertwalter.nl of tel. 
050-3122523.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
literair festival 'het grote gebeuren' met 
oa jan mulder, imogen hermes gowar, 
marek sindelka, kristien hemmerechts, 
peter middendorp, fieke gosselaar, mari-
an husken, toon tellegen, rinske hillen, 
sytske van koeveringe, auke hulst, je-
roen olyslaegers, aly freije, corrie van 
binsbergen (gitaar) & albert van veenen-
daal (piano), maaike meijer, rob schou-
ten, ronald ohlsen en janne schra & rein-
out douma (noordpool orkest); inter-
views, voorleessessies, voordrachten, 
signeersessies, muziek, poëzie en mini-
colleges; 20.00-01.00 uur; € 25,- (leden 
bibliotheek € 20,- / studenten € 15,-) / 
voorverkoop € 19,50 (€ 15,- / € 10,-).
zo 4 nov 
martinikerkhof;
startpunt theatrale stadswandeling; ver-
teller johannes brengt eeuwenoude 
volksverhalen tot leven; 14.00-15.30 
uur; € 17,- (kinderen € 9,- / kleuters gra-
tis); kaartverkoop via www.storytrail.nl.
di 6 nov 
boekhandel godert walter, o ebbinge-
straat 53;
klaas van veen interviewt saskia gold-
schmidt over haar nieuwe roman 'schok-
land', die zich afspeelt in het groningse 
aardbevingsgebied; 20.00-21.30 u; gra-
tis; reservering gewenst via info@goder-
twalter.nl of tel. 050-3122523.
wo 7 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
'dansclick' 20 met werk van de winnaars 
van de bng cultuurprijs 2018: antonin co-
mestaz, fernando troya en kim-jomi fi-
scher & marta alstadsæter; dans; aanv 
20.15 uur; € 15,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 10,-).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters presen-
teren oud en nieuw werk; leden van de 
dichtclub zijn andré degen, lilian zielstra, 
renée luth, rik andreae, sylvia dragtstra, 
richard nobbe, hubert klaver, hanne ste-
geman, ileen rook, maaike rijntjes, es-
mée van den boom, myron hamming, 
annegreet bos en rachel raetzer; aanv 

20.30 uur; gratis.
do 8 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
begane grond: 'naked lunch'; rense sink-
graven spreekt met componist boude-
wijn tarenskeen over zijn werk dat za 11 
nov te horen is in de lutherse kerk ihkv 
festival soundsofmusic; muzikale omlijs-
ting door studentenensemble aban-
doned ships; 12.15-13.15 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
'in protest'; jongeren brengen op verzoek 
van het noord nederlands orkest protest-
songs tegen oorlog, terreur en onder-
drukking; muziek/spoken word met be-
geleiding door conservatoriumstudenten; 
19.00-19.45 uur; € 5,-.
vm jeugdsynagoge, folkingedwars-
straat 16;
herdenking kristallnacht (9-10 nov 1938): 
lezing door schrijfster/journaliste pauline 
broekema, poëzie door leerlingen van 
het stadslyceum en muziek door het 4 
mei-projekt (liederen), olga karelova (pi-
ano) en george welling (singer-songwri-
ter); presentatie: jacques j d'ancona; 
aanv 20.30 uur; vooraf: toespraak en stil-
le tocht van de grote markt naar folkinge-
dwarsstraat 16 (19.45 uur).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verhalen, 
liedjes, diashows, korte films, discussies 
en gedichten van meindert talma, igor 
wijnker, adriaan bosch en kees de vries; 
aanv 20.30 uur; gratis.
vr 9 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
festival soundsofmusic: virtual reality or-
kestontdekker; vr-project van chantalla 
pleiter in opdracht van het rotterdams 
philharmonisch orkest; 11.00-17.00 uur; 
gratis.
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
dubbelinterview met lévi weemoedt en 
özcan akyol nav het verschijnen van hun 
versjesbundel 'pessimisme kun je leren!'; 
met signeersessie; 16.00-17.00 u; gratis.
galerie sign, winschoterkade 10;
festival soundsofmusic: audiovisuele in-
stallaties en performances van domas 
van wijk, andreas sahl andersen, mina 
kim en lucija gregov; vanaf 17.00 uur; 
gratis.
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: 'soundclash' met 
oa yu oda + strijkers van het kameror-
kest van het noorden, het ragazze quar-
tet + george crumb en laurie anderson, 
shapes of time (mark haanstra, oene van 
geel, en raphael vanoli met beeldmaker 
udo prinsen), carmen/mathew schoen, 
slagwerkensemble van het conservatori-
um olv tatiana koleva en studenten van 
het frank mohr instituut; minimal music/
elektronica/beats/visuals; ism clash en 
galerie sign; aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/
collegekaart € 10,-) / festivalpasse-par-
tout € 45,-.
za 10 nov 
martinikerk, martinikerkhof 3;
'sint martinus' pronkjewailn' met poëzie, 
film, interviews, theater (door het houten 
huis) en muziek; thema: 'ik zie ik zie wat 
jij niet ziet'; 20.00-22.00 uur; gratis.
zo 11 nov 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
iris sommer vertelt over haar nieuwe 
boek 'de zeven zintuigen'; 14.30-15.30 u; 
gratis.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
festival soundsofmusic: cappella amster-
dam en gerrie meijers (orgel) brengen 
'psalm 151' van boudewijn tarenskeen; 
spirituele compositie op teksten van oa 
freek de jonge, judith herzberg en ram-
sey nasr; aanv 16.30 uur; combikaart 
grand theatre (15.00 uur) + lutherse kerk 
€ 20,- (cjp/collegekaart € 15,-) / festival-
passe-partout € 45,-; kaartverkoop via 
het grand theatre.
simplon, boterdiep 69;
podium new attraction dans met 
melody&moves, the next generation, 
identity, groningen dance center, 
tara&shara, dj melo en cissy joan (host); 
urban; 19.00-22.00 uur; € 5,-.
di 13 nov 
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'la bayadère' van natalia makaro-
va; exostisch ballet naar marius pepti-
pa's legendarische sprookje; live vanuit 
het royal opera house te londen; 20.10-
23.10 uur; € 24,50 incl. hapje en drankje.
do 15 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppelen-
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exposities
ann's art / vos interieur, laan corpus 
den hoorn 100; 
t/m 24 nov: barbara broekman, (wand)ta-
pijten; open di-vr 10.00-18.00, za 10.00-
17.00 uur; galeriehouders aanwezig do-
za 12.00-17.00 uur en op afspraak (tel. 
050-3122822).
binnenstad;
t/m 3 nov: inspiratiefestival let's gro met 
oa 'museum of the moon' (maan-installa-
tie van luke jerram) op het waagplein; 
gratis; zie voor het hele programma 
www.letsgro.nl.
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 17 nov: herman de vries, 'oplage 0' 
(zes kunstenaarsboeken); open vr za 
13.00-17.00 uur.
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderijen; 
open op afspraak (tel. 06-44146555) of 
als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 17 nov: sibylle eimermacher & martin 
brandsma, 'archives of absence, ar-
chives of presence' (een ode aan het be-
grip 'consilience'); t/m 5 jan: ateliercollec-
tie met werk van simone albers, gam bo-
denhausen, irene berdine de boer, rens-
ke van enckevort, hans hoekstra, helena 
hoogenraad, klaas jonkman, gabrielle 
kroese, wessel middelbos, erik pape, ca-
roline penris, colin de rover en oscar ve-
nema; open wo do vr 09.00-17.00, za 
13.00-17.00 u; op feestdagen gesloten.
atelier dineke bus, froukemaheerd 197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
tot half dec: najaarsexpositie met kleur-
rijk nieuw werk van erik zwezerijnen; 
open do vr 12.00-18.00, za 12.00-17.00 
uur en op afspraak (tel. 06-22922601).
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62; 
tot eind nov: eigen werk (expressionisti-
sche schilderijen); open do vr za 14.00-
17.00 uur, indien aanwezig (deurbel) en 
op afspraak (tel. 06-36167686).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 4 nov: werk van ina fekken (papierin-
stallaties), susan baxter (olieverfschilde-
rijen) en els ter horst (kunstenaarsboe-
ken); 8 nov t/m 9 dec: divers werk van 
walburgis meijers, sari piek en liesbeth 
bunnik; zo 11 nov 16.00 uur: opening 
tentoonstelling; open do-zo 13.00-17.00 
uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 3 nov: 'books of voluptas', erotische 
boeken van oa anke knapper en dilara 
ulu; 16 nov t/m 15 dec: 'seen!', schilderij-
en en tekeningen van herma van der 
borg en eeke kuiken; open wo-za 13.00-
17.00 uur.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
t/m 23 nov: schilderijen van ewa miazek 
(realistisch) en anna trochim (abstract); 
open di-vr 11.00-17.00, za 13.00-17.00 
uur.
glazen container, grote markt; 
t/m 3 nov: 'degrotemarktplaats.nl' met 
vondsten en verhalen van 10 jaar arche-
ologisch onderzoek op de grote markt, 
ihkv festival let's gro (www.letsgro.nl); wo 
7 nov: archeologielezing '1200 jaar be-
graven op het martinikerkhof: mensen, 
samenleving en omgeving' door bert tuin 
(noordelijk scheepvaartmuseum, brug-
straat 24-26, 20.00-21.30 uur, gratis, op-
gave noodzakelijk via www.erfgoedpart-
ners.nl); wo 14 nov: archeologielezing 
'de grote markt, het martinikerkhof en de 
rest van stad tussen 700 en 1300' door 
gert kortekaas (noordelijk scheepvaart-
museum, brugstraat 24-26, 20.00-21.30 
uur, gratis, opgave noodzakelijk via 
www.erfgoedpartners.nl).
grid, st jansstraat 2; 
t/m 4 nov: 'capriolen in grafiek - de ploeg 
1918-1928', grafiek van met name de 
eerste generatie ploegleden, met aan-
dacht voor de technische aspecten en 
het drukproces; t/m 6 jan: paul mulder en 
albert buring, 'blocbirds' (kleurcomposi-
ties gebaseerd op het uiterlijk van vo-
gels); za 3 nov: workshop drogenaald-
techniek (voor volwassenen, 14.00-
16.00 uur, € 8,50); zo 4 nov: open werk-
manatelier (workshop voor volwasse-
nen, 14.00-16.00 uur, € 8,50); za 10 nov: 
workshop linosnede (voor volwassenen, 
14.00-16.00 uur, € 8,50); zo 11 nov: kin-
deractiviteit linosnede (vanaf 10 jaar, 
start elk half en heel uur van 13.30 tot 
17.00 uur, € 3,-); za 17 nov: werkman-
workshop (voor volwassenen, 14.00-
16.00 uur, € 8,50); zo 18 nov: kinderacti-
viteit 'druk doen op zondagmiddag' (start 
elk half en heel uur van 13.30 tot 17.00 
uur, € 3,-); open di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 7,50 (cjp/65+/studentenkaart/kinderen 
voortgezet onderwijs € 5,- / kinderen ba-
sisschool € 3,- / stadjerspas/mjk/kinde-
ren tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18; 
t/m 6 jan: 'een schop onder de ploeg', re-
volutionaire kunst van jan hamstra (zeef-
druk), jannes bürkner (gemengde tech-

niek), joyce ter weele (gemengde tech-
niek op papier), lisa damstra (print op 
aluminium), mathieu keuter (olieverf op 
doek), zkumm (gemengde techniek), 
wim warrink (installatie), yana poppe (ja-
pans pigment op washi paper) en oscar 
venema (mixed media); do 15 nov: 
'kunstpraat' met mathieu keuter en yana 
poppe (12.15-13.15 uur, gratis); open ma 
di wo vr 09.00-18.00, do 09.00-20.00, za 
10.00-17.00, zo 13.00-17.00 uur.
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8; 
t/m 13 dec: 'onverwachte schoonheid', 
fotografie van jeannet zwols en elly reu-
ter; open ma-vr 08.30-17.30 uur.
groninger museum, museumeiland; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit ei-
gen collectie; t/m 10 mrt: 'de wereld in 
huis', aziatisch porselein en delfts aarde-
werk; t/m 4 nov: 'avant-garde in gronin-
gen - de ploeg 1918-1928', ruim honderd 
werken van ploegleden en van ernst lud-
wig kirchner en vincent van gogh; t/m 20 
jan: 'tendensen', werk van de ploeg na 
1928 (van jan altink, jannes de vries, 
ekke kleima, jan wiegers, hendrik nico-
laas werkman, jan jordens, job hansen, 
wobbe alkema en jan van der zee); t/m 6 
jan: 'van courbet tot israëls', schilderijen 
van oa willem bastiaan tholen, odilon re-
don en isaac israëls uit de collectie arnt-
zenius van het museum gouda; za 3 nov: 
rondleiding in gebarentaal door de ten-
toonstelling van de ploeg (ook voor ho-
rende familieleden, 14.00-15.00 u, € 4,- 
aanmelden kan via boekingen@gronin-
germuseum.nl); elke zo: instaprondlei-
ding langs hoogtepunten van het ge-
bouw en de verschillende tentoonstellin-
gen (14.00 uur, € 3,- / tot 18 jaar gratis); 
di 6 nov: kunstspreekuur, bezoekers 
kunnen hun (kunst)objecten laten beoor-
delen (14.00-16.00 uur, aanmelden via 
spreekuur@groningermuseum.nl); open 
di-zo 10.00-17.00 uur; € 15,- (studenten 
vanaf 19 jaar/cjp € 10,- / museumkaart/
stadjerspas/groninger studenten/kinde-
ren tot 19 jaar gratis).
atelier henk kraayenzank, visserstr 40; 
18 nov t/m 30 dec: werk van arjo pas-
schier (recente schilderijen) en henk 
kraayenzank (gemengde techniek); 
open za zo 13.00-17.30 uur en op af-
spraak (tel. 050-3135798).
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van arda barten (keramiek), 
els brouwer (schilderijen), reny kramer 
(schilderijen), greetje hoving (keramiek), 
lammy cremer (sieraden), annet stroes 
(sieraden), koos bladt (glas) en may den 
arend (keramiek); open di-vr 12.00-
17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jatstraat 
36; 
31 okt t/m 25 nov: rein scholte, 'shashin' 
(landschappen, portretten en stillevens); 
zo 4 nov (15.00 uur): opening expositie; 
28 nov t/m 30 dec: rein paalman, 'op 
zoek naar eulalia'; open wo-zo 12.00-
17.00 uur.
martinikerk, martinikerkhof 3; 
t/m 30 nov: foto-expositie 'weer toe-
komst!', over de integratie van vluchtelin-
gen via studie en werk; open ma-do 
09.30-17.00 uur; tijdens verhuringen ge-
sloten (zie www.martinikerk.nl); toegang 
€ 1,-; ingang via koffiehuis de kosterij.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 30 dec: (art foyer) ron glasbeek, 'ge-
woon mensen' (schilderijen); t/m 27 jan: 
(theaterlounge) 'mens in beweging', 
schilderijen van willy peetsma, paul la 
poutré, max de winter en joke schepers 
en foto's van ewoud broeksma, jaap de 
jonge en kees winkelman.
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 11 nov: peter schauwecker, 'mannen 
- males - männer' (schilderijen en aqua-
rellen); t/m 11 nov: ivo blanck, nieuwe 
beelden; open vr za zo 14.00-18.00 uur 
en op afspraak (tel. 050-5710394).
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 18 nov: 'de generaal en ander werk 
van peter de smet' (strip- en reclamete-
keningen); t/m 18 nov: 'albert hahn, de 
macht van de pen', overzicht van het 
werk van politiek tekenaar albert hahn; 
t/m 23 nov: 'sprong in het diepe', de 
vluchtelingencrisis in tekeningen van 15 
stripmakers uit binnen- en buitenland; 
open di-vr 12.30-17.00, za 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, westerhaven-
straat 8; 
doorlopend: expositie fiets-protest (eta-
lage).
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 22 nov: hieke veenstra, 'beleving' (di-
verse technieken); open wo-zo 13.00-
17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, brug-
straat 24-26; 
10 nov t/m 10 feb: 'made in stad - stoelen 
van meubelfabriek huizinga', tentoon-
stelling over de groningse meubelfabriek 
die werd opgericht in 1889; open di-za 
10.00-17.00, zo 13.00-17.00 uur; op 
feestdagen gesloten; € 6,- (65+/7 tot 15 
jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 12; 
t/m 4 nov: kunstenaarsboeken van wil 
van iersel, elisabeth tonnard, jan van der 
til, anouk kruithof, carina hesper en jan 
dirk van der burg; t/m 4 nov: shahidul 
alam, 'a struggle for democracy' (onder-
deel van de internationale campagne 
#freeshahidulalam); 17 nov t/m 6 jan: so-
lotentoonstelling van ton broekhuis; 
open wo-zo 12.00-18.00 uur; € 4,- (stu-
denten € 2,- / stadjerspas/kinderen tot 13 
jaar gratis).
noorderstation (kunstruimte), kastan-
jelaan 1; 
t/m 14 dec: joanna paszkiewicz, 'la guer-
re des images' (een ongewone over-
zichtstentoonstelling); dag en nacht van 

buiten te zien (licht aan dag. 11.00-23.00 
uur); binnen kijken kan op afspraak (tel. 
06-23733317).
np3 bur0 gr0ningen, hofstraat 21; 
t/m 13 dec: 'science friction', onder-
zoeksinstallatie van smit & andersson 
(klaas hendrik hantschel en hannes arvid 
andersson); open wo-za 12.00-17.00 u; 
elke do 17.00 uur science friction event.
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichtsten-
toonstelling 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; 
t/m 2 dec: antje stel, 'verbinding' (schil-
derijen); t/m 2 dec: kunstenaarsboeken 
van mariken wessels, laurence aegerter 
en andrea stultiens; t/m 2 dec: (witte 
doos) 'wit in het kwadraat' met werk van 
franco angelino, lammert boerma, jans 
muskee en erwin stienstra; open wo-zo 
13.00-17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
t/m 8 nov: maruschka poolman, 'roeks 
rariteitenkabinet'; dag. verlicht 11.00-
23.00 uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
3 t/m 25 nov: 'terzetto', audiovisuele in-
stallaties van domas van wijk, andreas 
sahl andersen en mina kim; vr 9 nov 
17.00 uur: opening tentoonstelling met 
audiovisuele performances van domas 
van wijk, andreas sahl andersen, mina 
kim en lucija gregov (ihkv muziekfestival 
soundsofmusic); open di-za 12.00-
17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot eind nov: kees faber, foto's op can-
vas.
synagoge, folkingestraat 60; 
t/m 4 nov: 'alef bet', werk van twaalf kun-
stenaars, geïnspireerd op het hebreeuw-
se alfabet; open di-vr zo 13.00-17.00 
uur; € 3,-; zo 11 nov: grafiekworkshop 
'letters vertellen jouw verhaal' (grafisch 
musuem grid, st jansstraat 2, 14.30-
16.30 uur, opgave via reserveringen@
gridgroningen.nl of tel. 050-5256497); 
9 nov t/m 2 dec: 'world press photo 18' 
met de beste visuele journalistiek van 
het afgelopen jaar; open ma di wo vr 
12.00-18.00, do 12.00-22.00, za 10 nov 
+ za 24 nov 14.00-18.00, za 17 nov + za 
1 dec 10.00-18.00, zo 10.00-18.00 uur.
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 11 nov: peter zegveld, 'amoebe spiri-
tus' (denkbeeldig mausoleum voor een 
opgebaard wezen).
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 15 nov: gesloten wegens onderhoud 
aan het gebouw; open di-zo 13.00-17.00 
uur; op feestdagen gesloten; gratis.
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 16 nov: (kelder) kunstenaarsboeken 
van amateurkunstenaars uit stad en om-
meland; do 8 nov: kunstenaar rein jelle 
terpstra geeft een lezing over zijn werk 
en zijn inspiratiebronnen (20.00-22.00 u, 
€ 7,50 / studenten/cursisten € 5,-, reser-
veren aanbevolen via doen@bijvrijdag.nl 
of tel. 050-3051400); open ma-vr 09.00-
22.00, za 09.30-13.00 uur; tijdens feest-
dagen en vakanties gesloten.

wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 3 nov: laura hospes ('upc') en frank 
sciarone (ruimtelijk werk/sculpturen); 
open za zo + feestdagen + 2 nov (festival 
let's gro) 12.00-17.00 uur; gratis.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 24 nov: 'careful', werk van rob strick 
en kevin nieuwenhuijs; 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 interieurobjec-
ten; open op afspraak (tel. 050-3121103 
/ 06-51082613.

amusement
vr 2 nov 
stadhuis, grote markt 1;
festival let's gro: 'linkse mannen road-
show'; wilbert van de kamp en bram dou-
wes gaan in hun bakfiets op zoek naar 
actualiteit en onrecht in stad en omme-
land; 19.00-22.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
edwin evers band; nieuwe show met be-
kende hits en muzikanten; aanv 20.00 u; 
€ 31,50; ook op 3 nov.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
paul de leeuw brengt 'vette pech!'; verha-
len, liedjes en improvisatie; 20.15-22.15 
uur; 1ste rang uitverkocht / 2de rang 
€ 26,50 / 3de rang € 23,50 / 4de rang 
€ 20,50 / 5de rang € 14,50.
bar players, poelestraat 22;
zanger erik van klinken ('gewoon een 
lekker wijf'); aanv 23.00 uur.
za 3 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
edwin evers band; nieuwe show met be-
kende hits en muzikanten; aanv 20.00 u; 
€ 31,50.
columnakerk, paulus potterstraat 2;
najaarsconcert door harmonie patrimoni-
um en het gemengd dameskoor; aanv 
20.00 uur; toegang: vrijwillige gift.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
janneke jager brengt 'femme façade'; ca-
baretvoorstelling over de wereld achter 
het circusdoek; aanv 20.30 uur; € 17,50.
grand theatre, grote markt 35;
festival let's gro: club bavarois; live radio-
show met oa engbert breuker (hoofd-
gast), merlijn poolman (nachtburge-
meester), sandrina scholte (communica-
tie let's gro), radiocartoon, columnisten 
en muziek van hendrik jan vermeulen 
(gitaar), janina raguse (zang) & heiko 

schmidt (zang); thema: geluk; 21.30-
24.00 uur; gratis.
zo 4 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vrolijk-
heid en vriendschap; 14.00-15.00 uur; 
€ 5,-; zie ook 10, 18 en 22 nov.
vrijdag, sint jansstraat 7;
vrouwenkoor coro con capri olv ella van 
osnabrugge zingt 'lied met een verhaal'; 
grappige, absurde maar ook aangrijpen-
de verhalen in diverse talen en genres; 
mmv regina bult (verteller), cobien 
nieuwpoort (piano), anna vennix (solo-
zang) en a-capellagroep melodiva; aanv 
15.00 uur; € 8,-.
de workshop, friesestraatweg 191-2;
janina raguse (zang), heiko schmidt 
(zang), bas mulder (toetsen) en hendrik 
jan vermeulen (gitaar/composites) bren-
gen 'krieg!'; muziekvoorstelling over de 
eerste wereldoorlog met een rauw en 
aangrijpend verhaal over leven en ster-
ven in het europa van 100 jaar geleden; 
duitstalig; aanv 15.00 uur; € 10,-; kaart-
verkoop via www.eventbrite.nl.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'abba gold'; show met de hits van abba; 
aanv 20.00 u; topseats € 49,- / 1ste rang 
€ 39,- / 2de en 3de rang uitverkocht.

di 6 nov 
dot, vrydemalaan 2;
dome: live planetariumshow 'light on 
dark matter'; engelstalig; 20.00-21.00 u 
(gelieve om 19.45 uur aanwezig te zijn); 
€ 6,-.
do 8 nov 
usva, munnekeholm 10;
matroesjka brengt 'brainwash'; cabaret/
sketches; aanv 20.30 uur; uitverkocht.
vm jeugdsynagoge, folkingedwars-
straat 16;
herdenking kristallnacht (9-10 nov 1938): 
lezing door schrijfster/journaliste pauline 
broekema, poëzie door leerlingen van 
het stadslyceum en muziek door het 4 
mei-projekt (liederen), olga karelova (pi-
ano) en george welling (singer-songwri-
ter); presentatie: jacques j d'ancona; 
aanv 20.30 uur; vooraf: toespraak en stil-
le tocht van de grote markt naar folkinge-
dwarsstraat 16 (19.45 uur).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verhalen, 
liedjes, diashows, korte films, discussies 
en gedichten van meindert talma, igor 
wijnker, adriaan bosch en kees de vries; 
aanv 20.30 uur; gratis.
vr 9 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
paddy's day off met 'brothers in arms'; 
gevarieerde muziekvoorstelling tegen 
het decor van de eerste wereldoorlog; 
met swingende ierse en schotse folk; 
20.00-21.30 uur; € 11,-.
za 10 nov 
martinikerk, martinikerkhof 3;
sint martinusconcert door eeuwe zijlstra 
(orgel) en schoolensemble van de gsv; 
met oa oude en nieuwe sint martinuslied-

jes, het sint martinuslied uit 2016 en mu-
ziektheater; 12.45-13.30 uur.
platformtheater, boterdiep 46;
koor zingen & zo en fanfare de een-
dracht brengen samen een feestelijk 
concert; 15.00-17.00 uur; € 10,- (kinde-
ren tot 13 jaar € 2,50); kaartverkoop via 
reserveren@zingenenzo.nl.
binnenstad;
sint martinusoptocht met avanti drumfan-
fare, sint martinus te paard, feestelijk 
verlichte bakfietsen en kinderen met 
lampions; van de nieuwe kerk (nieuwe 
kerkhof 1, 16.00 uur) via de binnenstad 
naar de martinikerk (martinikerkhof); 
daar is lampionnenwedstrijd, vertelt sint 
martinus zijn verhaal, wordt warme cho-
colademelk geschonken en worden sint 
martinusliedjes gezongen.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
vrouwenkoor the ladies brengt 'ladies 
and gentlemen'; van klassiek tot populair 
en van musical tot traditioneel; 16.00-
17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2;
taptoe groningen met show- & marching-
band kunst en genoegen (leiden), show-
band takostu (stiens, wmc kampioen 
marsparade word division), drum- & 
showfanfare advendo (sneek), drum- & 
showfanfare vls (wezep), show & mar-
chingband exempel (empel), junioren 
muziekvereniging door vriendschap 
sterk (katwijk), excelsior (renkum), mal-
letband koningin wilhelmina (delfzijl) en 
de útlopers (sneek); aanv 19.30 uur; 
€ 17,-; voorverkoop oa via www.taptoe-
groningen.nl en bij cigo-winkels.
martinikerk, martinikerkhof 3;
'sint martinus' pronkjewailn' met poëzie, 
film, interviews, theater (door het houten 
huis) en muziek; thema: 'ik zie ik zie wat 
jij niet ziet'; 20.00-22.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
gemengd koor bladgoud olv hans kalde-
way brengt een swingend herfstconcert 
met hartverwarmende luisterliedjes en 
energieke popsongs; van coldplay tot 
pink, van queen tot katzenjammer; aanv 
20.00 uur; € 10,- (kinderen tot 13 jaar 
€ 5,-) / voorverkoop € 8,- (€ 4,-) via www.
koorbladgoud.nl.
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vrolijk-
heid en vriendschap; 20.00-21.00 uur; 
€ 5,-; zie ook 18 en 22 nov.
martiniplaza, l springerlaan 2;
jeroen stek en ton kemp brengen 'aan ta-
fel met je schoonmoeder'; humorvolle 
theatrale lezing over misverstanden met 
oa je schoonmoeder; aanv 20.00 uur; 
€ 19,50 incl. servicekosten.
martiniplaza, l springerlaan 2;
de ashton bothers brengen 'enfants terri-
bles' (reprise); show met trucs, muziek 
en acrobatiek; aanv 20.00 uur; € 31,50.
ma 12 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
ladysmith black mambazo, mannenkoor 
uit zuid-afrika; aanv 20.15 uur; € 28,-.
di 13 nov 
dot, vrydemalaan 2;
dome: live planetariumshow 'building 
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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

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

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

Eetcafé Roezemoes
Gedempte Zuiderdiep 15
9711 HA  Groningen
Tel. 050-3148854 
www.roezemoesgroningen.nl
Open: ma. vanaf 16.00 / di. t/m zo. vanaf 11.00 uur

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

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.).

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

restaurant vanaf 17.00 uur

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

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

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

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

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

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

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.

Uit eten in Groningen

http://www.asia-today.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
https://roezemoes.leukeetcafe.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.goudkantoor.nl/


stars and planets'; engelstalig; 20.00-
21.30 uur (gelieve om 19.45 uur aanwe-
zig te zijn); € 5,-.
usva, munnekeholm 10;
de fransse eijkel speelt 'de fransse eijkel 
speelt'; absurdisttisch cabaret; aanv 
20.30 uur; uitverkocht.
wo 14 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
eerste halve finale van het groninger stu-
denten cabaret festival met tijmen dok-
ter, jeffrey kleine koerkamp en melise 
yazgili; 20.15-23.45 uur; 1ste rang € 20,- 
/ 2de rang € 18,50 / 3de rang € 16,50 / 
4de rang € 11,50 / 5de rang € 9,50; 2de 
halve finale op 15 nov, finale op 16 nov.
do 15 nov 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'space and sound'; 3d-planetari-
umshow door sterrenkundige marlies 
van de weijgaart met elektronische beats 
door martin ter braake (dj battage); 
20.00-21.00 uur; € 8,50.
martiniplaza, l springerlaan 2;
brigitte heitzer, rené van kooten, paul 
donkers, esmée dekker, yoran de bont 
ea brengen 'evita' van tim rice en andrew 
lloyd webber; musical over eva perón; 
aanv 20.00 u; top seats € 52,- / 1ste rang 
€ 46,50 / 2de rang € 41,50 / 3de rang 
€ 36,50 incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; zie 16, 17 en 18 nov.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
tweede halve finale van het groninger 
studenten cabaret festival met anouk 
francet kragtwijk, henk overdijk en nik 
goedemans; 20.15-23.45 uur; 1ste en 
2de rang uitverkocht / 3de rang € 16,50 / 
4de rang € 11,50 / 5de rang € 9,50; fina-
le op 16 nov.
vr 16 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
brigitte heitzer, rené van kooten, paul 
donkers, esmée dekker, yoran de bont 
ea brengen 'evita' van tim rice en andrew 
lloyd webber; musical over eva perón; 
aanv 20.00 u; top seats € 57,- / 1ste rang 
€ 51,50 / 2de rang € 46,50 / 3de rang 
€ 41,50 incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; zie ook 17 en 18 nov.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
finale van het groninger studenten caba-
ret festival; 20.15-23.45 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: wende met 'mens'; verhalen 
en muziek; aanv 20.30 uur; € 30,50.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: ariah lester brengt 
'white [ariane]'; mix van concert, theater, 
one-man-show-opera en burleske-act; 
engelstalig; 21.00-22.00 uur; € 15,- (jon-
geren tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop 
via www.jongeharten.nl; ook op 17 nov.
usva, munnekeholm 10;
stranger things have happened; engels-
talige comedy show; 21.00-23.00 uur; 
€ 7,- (studenten € 6,-).
za 17 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
50 jaar fanfare cwo groningen: jubileum-
concert 'fanfare cwo dut grunnegs'; ge-
varieerd programma mmv arno van der 
heyden en olaf vos; aanv 20.00 uur; 
€ 20,- incl. servicekosten; met afterparty.
martiniplaza, l springerlaan 2;
brigitte heitzer, rené van kooten, paul 
donkers, esmée dekker, yoran de bont 
ea brengen 'evita' van tim rice en andrew 
lloyd webber; musical over eva perón; 
aanv 20.00 uur; top seats € 57,- / 1ste 
rang € 51,50 / 2de rang € 46,50 / 3de 
rang € 41,50 incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje; zie ook 18 nov.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: ariah lester brengt 
'white [ariane]'; mix van concert, theater, 
one-man-show-opera en burleske-act; 
engelstalig; 21.00-22.00 uur; € 15,- (jon-
geren tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop 
via www.jongeharten.nl; met nagesprek.
zo 18 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vrolijk-
heid en vriendschap; 14.00-15.00 uur; 
€ 5,-; zie ook 22 nov.
martiniplaza, l springerlaan 2;
brigitte heitzer, rené van kooten, paul 
donkers, esmée dekker, yoran de bont 
ea brengen 'evita' van tim rice en andrew 
lloyd webber; musical over eva perón; 
aanv 14.00 uur; top seats € 57,- / 1ste 
rang € 51,50 / 2de rang € 46,50 / 3de 
rang € 41,50 incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje.
ma 19 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
het international symphony orchestra uit 
lviv en het the new romanian symphonic 
choir brengen 'the star wars suite'; film-
muziek van john williams uit 'star wars'; 
in het voorprogramma filmmuziek van oa 
'jurassic park', 'jaws', 'indiana jones' en 
'schindlers list'; aanv 20.00 uur; top seats 
uitverkocht / 1ste rang € 61,- / 2de rang 
€ 56,- / 3de rang € 47,- incl. servicekos-
ten, garderobe en pauzedrankje.
di 20 nov 
geheime locatie;
jonge harten festival: 'issue wrestling'; 
voorafgaand aan de verkiezingsdag 
gaan worstelaars de ring in om hun gelijk 
te halen inzake groningse issues; jonge 
politici beschouwen de wedstrijd en ge-
ven hun mening; 19.30-20.30 uur; € 15,- 
(jongeren tot 30 jaar € 10,-); kaartver-
koop via www.jongeharten.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
rundfunk met 'wachstumsschmerzen' 
(reprise); de succesvolle tv-komedie in 
het theater; aanv 20.15 uur; uitverkocht; 
ook op 21 nov.
wo 21 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
the dire straits experience; tribute met 
oud-lid chris white (sax); aanv 20.00 uur; 
topseats uitverkocht / 1ste rang € 37,- 

incl. servicekosten, garderobe en pauze-
drankje.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
rundfunk met 'wachstumsschmerzen' 
(reprise); de succesvolle tv-komedie in 
het theater; aanv 20.15 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: stefano keizers brengt 'erg 
heel'; cabaret; aanv 20.15 uur; € 16,-.
do 22 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
begane grond: 'naked lunch'; rense sink-
graven ontvangt kunstenaar bart eysink 
smeets voor een goed gesprek; 12.15-
13.15 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vrolijk-
heid en vriendschap; 20.00-21.00 uur; 
€ 5,-.
vr 23 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
open podium van de grunneger sproak; 
voor alle disciplines; aanv 20.00 uur; toe-
gang: vrijwillige gift.
usva, munnekeholm 10;
arjen lubach live (try-out); cabaret; aanv 
20.30 uur; uitverkocht; ook op 24 nov.

verwacht
za 24 nov 
vrijdag, sint jansstraat 7;
jong vrouwenkoor roxie olv elzemien 
brouwer met 'roxie's cycle of elements'; 
gevarieerd concert met nummers over 
water, vuur, lucht en aarde; aanv 15.30 
uur; € 10,- (kinderen van 5 tot 12 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 5 jaar gratis).
usva, munnekeholm 10;
arjen lubach live (try-out); cabaret; aanv 
20.30 uur; uitverkocht.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
jazzfanfare + winfred buma (gitaar); 
aanv 20.30 uur; € 10,-; na afloop: disco 
met dj marcel jong a pin.
di 27 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
sara kroos brengt 'zonder verdoving'; ca-
baret; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 23,- / 
2de rang € 21,- / 3de rang € 18,50 / 4de 
rang € 16,50 / 5de rang € 11,50.
wo 28 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'soof - de musical', naar de bekende film; 
met oa maike boerdam (soof), noël van 
santen (kasper, echtgenoot), juul vrijdag 
(moeder hansje), winston post (jim), julia 
nauta (sascha); aanv 20.00 uur; 1ste 
rang € 58,- / 2de rang € 45,- / 3de rang 
€ 38,- / 4de rang uitverkocht incl. ser-
vicekosten, garderobe en koffie/thee in 
de pauze; ook op 29 en 30 nov en 1 en 2 
dec (verschillende aanvangstijden).
usva, munnekeholm 10;
fuad hassen met 'held'; stand-up come-
dy; aanv 20.30 uur; € 12,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 9,-); kaartverkoop via de 
oosterpoort.

klassiek
vr 2 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
presenteert 'protestsongs, 100 jaar na 
wo1'; singer-songwriters tim knol, jeangu 
macrooy, giovanca en maaike ouboter 
brengen beroemde én zelfgeschreven 
protestsongs ten gehore, begeleid door 
het orkest; presentatie: eric corton; aanv 
20.15 uur; € 35,- (tot 30 jaar € 12,50).
za 3 nov 
martinikerk, martinikerkhof 3;
concertkoor kov olv leendert runia voert 
de 'elias' uit van mendelssohn; mmv flo-
rien hilgenkamp (sopraan), roelien van 
wageningen (alt), erik slik (tenor), pieter 
hendriks (bas), pieter pilon (orgel) en het 
nationaal symfonisch kamerorkest; aanv 
19.30 uur; € 30,- (tot 30 jaar € 20,-) / 
voorverkoop € 27,- (€ 17,-) via www.kov-
groningen.nl en bij kunst en vliegwerk (o 
kijk in 't jatstr 10) en leden van het koor.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
trio soldat speelt pianotrio's van beetho-
ven en schubert; keiko shichijo (fortepia-
no), cecilia bernardini (barokviool) en 
marcus van den munckhof (cello); aanv 
20.00 uur; € 25,- (tot 30 jaar/stadjerspas 
€ 12,50); kaartverkoop via www.musi-

caantiquanova.nl.
st jozefkathedraal, radesingel 2;
vocaal ensemble cantatrix olv hans leen-
ders brengt het 'requiem' van fauré en 
muziek van howells, parry en elgar; mmv 
mette rooseboom (sopraan), robbert 
muuse (bariton), pierre mak (bas) en 
theo jellema (orgel); aanv 20.15 uur; 
voorverkoop € 24,- via www.cantatrix.nl.
zo 4 nov 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
tymen jan bronda (orgel) en robert smith 
(viola da gamba) spelen drie sonates 
van bach; aanv 15.00 uur; € 15,-; kaart-
verkoop via www.musicaantiquanova.nl.
kerkje van engelbert, engelberterweg 
41;
projectkoor focus vocaal olv elzemien 
brouwer brengt 'uitgesproken en toch'; 
muziek van eigentijdse componisten uit 
alle hoeken van de wereld; mmv edwin 
van der wolf en pieter mark kamminga 
(slagwerk) en vier dansers; aanv 15.00 
uur; € 15,-; reserveren via www.focusvo-
caal.nl; zie ook 11 nov (vrijdag).
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
het noordelijk bach consort olv benjamin 
bakker brengt 'licht en duisternis'; met 
het 'magnificat' van c ph e bach en can-
tates van j s bach; solisten: agnes van 
laar (sopraan), gerben van der werf 
(countertenor), henk gunneman (tenor) 
en matthijs mesdag (bas); aanv 15.30 u; 
€ 20,- (jongeren tot 16 jaar/studenten 
€ 10,-) / voorverkoop € 18,- via www.
noordelijkbachconsort.nl.
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
vocaal ensemble groningen olv wilfred 
reneman zingt muziek van de nederland-
se componisten sweelinck (1562-1621) 
en prioris (1460-1514); aanv 16.00 uur; 
€ 10,- incl. programmaboekje; reserve-
ren: info@vocaalensemblegroningen.nl.
buckshot café, zuiderdiep 58;
c_urb, latinjazz/klassiek; aanv 16.30 uur; 
gratis.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: de cantorij van de nieuwe 
kerk olv jelte hulzebos zingt het 'requiem' 
van faure; mmv tanja obalski (sopraan), 
roele kok (bas) en pieter pilon (orgel); 
aanv 17.00 uur; gratis; met collecte.
di 6 nov 
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: gavin bryers en-
semble en nora fischer & marnix dorre-
stein; minimal/improvisatie/hedendaags 
klassiek; aanv 20.00 uur; € 20,- (cjp/col-
legekaart € 15,-) / festivalpasse-partout 
€ 45,-; vooraf: spoedcursus nieuwe mu-
ziek (15.00-17.30 uur) en interview met 
gavin bryars (19.15 uur, engelstalig), bei-
de gratis op vertoon van toegangsbewijs 
voor soundsofmusic.
wo 7 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door katie morgan (pi-
ano); aanv 12.00 uur; gratis; reserveren 
niet nodig.
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: clara iannotta 
(interview-concert met nieuwe kamermu-
ziek), vivian choi (piano, minimal), en-
semble van het conservatorium, fie 
schouten (basklarinet, pageturner/mond-
harmonica) en ensemble oerknal!; mini-
mal/improvisatie/hedendaags klassiek; 
aanv 20.00 uur; € 15,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-) / festivalpasse-partout € 45,-.
do 8 nov 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
festival soundsofmusic: joseph puglia 
(viool) + jonge violisten uit groningen 
(project 'duetti') en het diotima quartet 
(vernieuwende strijkkwartetten); improvi-
satie/hedendaags klassiek; aanv 20.00 
uur; € 15,- (cjp/collegekaart € 10,-) / fes-
tivalpasse-partout € 45,-; kaartverkoop 
via het grand theatre; vooraf: 'naked 
lunch' met componist boudewijn tarens-
keen, wiens werk za 11 nov te horen is in 
de lutherse kerk (groninger forum biblio-
theek, o boteringestr 18, 12.15-13.15 u).
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv stefan asbury brengt het 'war requi-
em' van britten; 20.15-21.45 uur; uitver-
kocht; met inleiding door huib ramaer 
(19.00 uur).
vr 9 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
festival soundsofmusic: virtual reality or-
kestontdekker; vr-project van chantalla 
pleiter in opdracht van het rotterdams 
philharmonisch orkest; 11.00-17.00 uur; 
gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
the bach choir & orchestra of the nether-
lands olv pieter jan leusink brengt 'mos-
cow nights' met muziek van rachma-
ninov, alabiev, tsjaikovski en glière; solis-
te: olga zinovieva (sopraan); aanv 19.30 
uur; € 52,50 via www.klassieke-concer-
ten.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: pianoduo katia & marielle 
labèque speelt muziek uit de musical 
'west side story' van bernstein en muziek 
van glass; mmv gonzalo grau en raphaël 
séguinier (percussie); 20.15-22.15 uur; 
gouden rang € 42,50 / 1ste rang € 37,50 

/ 2de rang € 32,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht.
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: 'soundclash' met 
oa yu oda + strijkers van het kameror-
kest van het noorden, het ragazze quar-
tet + george crumb en laurie anderson, 
shapes of time (mark haanstra, oene van 
geel, en raphael vanoli met beeldmaker 
udo prinsen), carmen/mathew schoen, 
slagwerkensemble van het conservatori-
um olv tatiana koleva en studenten van 
het frank mohr instituut; minimal music/
elektronica/beats/visuals; ism clash en 
galerie sign; aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/
collegekaart € 10,-) / festivalpasse-par-
tout € 45,-.
za 10 nov 
remonstrantse kerk, coehoornsingel 
14;
festival soundsofmusic: het haydn jeugd 
strijkorkest olv jan ype nota speelt 'com-
mon senses' van gerard ammerlaan; im-
provisatie/modern klassiek; tevens pre-
mière van de filmdocumentaire 'common 
senses' van frits boersma; aanv 14.30 u; 
€ 5,-; verkoop aan de deur.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
festival soundsofmusic: helena basilova 
(piano) speelt 'triadic memories' van 
morton feldman; hedendaags klassiek; 
aanv 16.30 uur; € 10,- / festivalpasse-
partout € 45,-; kaartverkoop via het 
grand theatre.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
opus presenteert haar 9de project met 
koormuziek van de engelse componist 
paul carr en gedichten van de 150 jaar 
geleden geboren friese dichter obe post-
ma (voorgedragen door edwin rutten); 
solisten: jeannette van schaik (sopraan) 
en raoul steffani (bariton); aanv 20.15 u; 
€ 25,- / voorverkoop € 22,50.
zo 11 nov 
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: vocaal ensem-
ble hyoid (brussel) brengt 'a history of 
the voice' van jennifer walshe; modern 
klassiek; aanv 15.00 uur; combikaart 
grand theatre + lutherse kerk € 20,- (cjp/
collegekaart € 15,-) / festivalpasse-par-
tout € 45,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
de staatsopera van tatarstan brengt 'tos-
ca', de dramatische opera van puccini 
over jaloezie en wraakzucht; aanv 15.00 
uur; 1ste rang € 44,50 / 2de rang € 39,50 
incl. servicekosten, garderobe en pauze-
drankje.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
festival soundsofmusic: cappella amster-
dam en gerrie meijers (orgel) brengen 
'psalm 151' van boudewijn tarenskeen; 
spirituele compositie op teksten van oa 
freek de jonge, judith herzberg en ram-
sey nasr; aanv 16.30 uur; combikaart 
grand theatre + lutherse kerk € 20,- (cjp/
collegekaart € 15,-) / festivalpasse-par-
tout € 45,-; kaartverkoop via het grand 
theatre.
martinikerk, martinikerkhof 3;
psalmenvesper met het roder jongens-
koor olv rintje te wies; thema: 'honderd-
duizend lichtjes'; aanv 17.00 uur; gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
projectkoor focus vocaal olv elzemien 
brouwer brengt 'uitgesproken en toch'; 
muziek van eigentijdse componisten uit 
alle hoeken van de wereld; mmv edwin 
van der wolf en pieter mark kamminga 
(slagwerk) en vier dansers; aanv 20.00 
uur; € 15,-; reserveren via www.focusvo-
caal.nl.
wo 14 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door conservatorium-
studenten; aanv 12.00 uur; gratis.
do 15 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het busch trio speelt piano-
trio's van haydn, ravel en brahms; 20.15-
22.15 uur; € 33,- (tot 30 jaar € 12,50).
za 17 nov 
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
con anima olv jan verbogt bezingt de lief-
de in 'in extremo'; theatraal concert 
waarin de muziek van monteverdi cen-
traal staat; mmv stephanie lopes parente 
(sopraan), hanneke tichelaar (mezzoso-
praan) en ensemble van luit en strijkers 
olv lex van sante; aanv 20.00 uur; € 15,-; 
reserveren via www.conanima.nl.
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
symfonieorkest de harmonie olv gerard 
wiarda speelt een scherzo van borodin, 
de 4de symfonie van beethoven en een 
altvioolconcert van forsyth; soliste: lotus 
de vries (altviool); aanv 20.15 u; € 16,50 
/ voorverkoop € 14,- via www.deharmo-
niesite.nl / studenten/jongeren 12 tot 25 
jaar € 11,50 / kinderen tot 12 jaar gratis.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
het groninger mozart ensemble olv joël 
smits brengt het 'requiem' en ouvertures 
en aria's uit opera's van mozart ('la noz-
ze di figaro', 'cosi fan tutte' en 'don gio-
vanni'); solisten: alina rozeboom (so-
praan), merel wentink (mezzosopraan), 
joost van der linden (tenor) en roele kok 
(bariton); aanv 20.15 uur; € 20,- / voor-
verkoop € 18,- via www.groningermozar-

tensemble.nl / cjp/kinderen € 10,-.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
capella groningen olv merlijn wackers 
brengt oa de 'missa super sancta maria' 
van de sloveense componist gallus 
(1550-1591) en muziek van tijdgenoten 
die in dienst waren van het hof in praag; 
aanv 20.15 uur; € 14,- / voorverkoop 
€ 12,- via reserveringen@capellagronin-
gen.nl of tel. 050-3095698 (els beelen) / 
jongeren tot 18 jaar/studenten € 5,- / kin-
deren tot 12 jaar gratis.
zo 18 nov 
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
kamerkoor musica retorica olv christo-
foor baljon brengt 'in modo mediterra-
neo'; 16de- en 17de-eeuwse spaanse, 
catalaanse en italiaanse muziek van oa 
morales, de victoria, lobo, patino en 
monteverdi; aanv 15.00 uur; € 15,-; voor-
verkoop via www.musicaretorica.nl en bij 
kunst & vliegwerk (o kijk in 't jatstraat 10).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het gronings kamerkoor olv jelte hulze-
bos zingt romantische liederen van elgar, 
brahms, gjeilo en finzi; met intermezzo 
door duo abrazo; aanv 15.00 uur; € 10,- 
incl. programmaboekje.
ma 19 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
het international symphony orchestra uit 
lviv en het the new romanian symphonic 
choir brengen 'the star wars suite'; film-
muziek van john williams uit 'star wars'; 
in het voorprogramma filmmuziek van oa 
'jurassic park', 'jaws', 'indiana jones' en 
'schindlers list'; aanv 20.00 uur; top seats 
uitverkocht / 1ste rang € 61,- / 2de rang 
€ 56,- / 3de rang € 47,- incl. servicekos-
ten, garderobe en pauzedrankje.
wo 21 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: openbare repetitie van het 
noord nederlands orkest; aanv 12.00 u; 
gratis; reserveren niet nodig.
do 22 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv jamie philips met 'bach en escher?'; 
oa het 2de brandenburgs concert van 
bach en muziek van puccini, hahn, saint-
saëns en massenet; mmv justine gerret-
sen (hobo), simone lamsma (viool), erik 
bosgraaf (blokfluit), saleem khan (trom-
pet), kunstenaarscollectief werc (visuals) 
en angela schijf (presentatie); aanv 
20.15 uur; gouden rang € 43,50 / 1ste 
rang € 35,50 / 2de rang € 25,50 (tot 30 
jaar € 12,50) / 3de rang € 19,- (€ 12,50) 
incl. pauzedrankje en garderobe; met in-
leiding door ebo reitsma (19.00 uur).
vr 23 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het ragazze quartet brengt 
'radio rusland'; theatraal concert met 
strijkkwarteten van sjostakovitsj, rach-
maninov en goebaidoelina en het 9de 
etherkwartet van mayke nas (componist 
des vaderlands); mmv ilja pfeijffer (schrij-
ver) en noël s keulen (acteur); aanv 
20.15 uur; € 26,50 (tot 30 jaar € 12,50) 
incl. pauzedrankje en garderobe.

verwacht
za 24 nov 
martinikerk, martinikerkhof 3;
organisten leo van doeselaar en erwin 
wiersinga spelen werk van bach; thema: 
van klein naar groot, van jong naar oud; 
aanv 20.00 uur; € 10,-; vooraf speelt 
stadsbeiaardier auke de boer muziek 
van bach op het carillon van de martini-
toren (19.30 uur).
zo 25 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
serie 'sunday morning classics' (vh 'kof-
fie klassiek'): recital door slagwerkstu-
denten van het conservatorium; aanv 
11.00 uur; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: finale haydn muziek festival 
2018; concours voor talentvolle muzi-
kanten van 6 tot 13 jaar; 14.00-17.00 
uur; € 17,50 (jongeren tot 30 jaar € 8,50).
kerkje van engelbert, engelberterweg 
41;
gemengd koor de zingerij olv martijn ja-
ger brengt 'o magnum mysterium'; liede-
ren vol mysterie van oa da vittoria, cacci-
ni, dowland, schubert en rheinberger; 
aanv 14.30 uur; € 10,- (kinderen € 5,-).
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
projectkoor de noordelijke polyfonisten 
olv andré cats brengt '1518-2018 in me-
moriam pierre & loyset'; afwisselend pro-
gramma met werken uit het veelzijdige 
repertoire van pierre de la rue en loyset 
compère; aanv 15.00 uur; € 11,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vocaal ensemble a capelli olv david van 
roijen zingt het 'stabat mater' van pergo-
lesi en muziek van grieg, lassus, duruflé, 
pachelbel, en rossini; mmv fardau van 
der woude (sopraan), hanneke tichelaar 
(alt) en matthew schembri (orgel); aanv 
15.30 u; € 14,- (cjp/65+/studenten € 12,-) 
/ voorverkoop € 12,- (€ 10,-) via www.
acapelli.nl.

uitgaan
vr 2 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj rohbadobh; aanv 
17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
creepy halloween party met griezeldeco-
ratie; aanv 21.00 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 4,-.
huize maas, vismarkt 52;
nataraj dance party met dj martijn zy; 
blote-voeten-dansfeest; 21.30-01.30 uur; 
€ 12,- / voorverkoop € 10,- via www.nata-
raj.info; vooraf: lezing 'ego en zelfliefde' 
door schrijver jan geurtz (20.00-21.30 u, 
€ 24,- / voorverkoop € 22,- incl. party).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
club casa, gelkingestraat 38;
halloween night met dj nando prijzen 
voor de beste kostuums; urban/reggae-
ton/dancehall/latin house; 22.00-05.00 
uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'trammelant' met dj's leon hogenelst, pe-
ter evers, pinto, raul del bosque en 
moxes; techno/house; 23.00-06.30 uur; 
€ 7,50 / voorverkoop € 5,-.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'ongehoord' met saint grey, 
freek strano en avtur; electro/beats/tech-
no/drum & bass; 24.00-05.00 uur; € 5,- / 
voorverkoop € 5,-.
za 3 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj jeroen s; aanv 
19.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'think pink' met dj; ladies only; 20.00-
02.00 uur; € 3,50; elke eerste zaterdag 
van de maand.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
em2, energieweg10;
'de republiek - new wave edition' met dj's 
brothers of mercy; 22.00-03.00 uur.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'25 years g-town madness' met oa dj's g-
town madness, the viper, partyraiser, isa-
ac, buzz fuzz, tha playah, vince, tom-
myknocker, gizmo, j d a, noize suppres-
sor, waxweazle, lunatic, mad-e-fact, 
crossbone, triple six, rayzor, stampede, 
putty, easy a, vecino, phonzo, rabutu, 
wolf en mastermind; hardcore/early rave/
oldschool; 2 zalen; 23.00-06.30 uur; 
€ 25,- / voorverkoop € 17,50 via eventix.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's duke hugh, pushin wood 
soundsystem en black dynamite sound-
system; funk/hiphop/soul; 23.00-05.00 
uur; € 3,- (met vera-clubkaart gratis); in 
de kelderbar draait dj irie.
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
'aftertechno' met dj's jurriën voetberg, cy-
antist, freek strano, flo van o b2b frezel 
en rogier sebastian; melodieuze techno; 
23.00-06.00 uur; voorverkoop € 11,- via 
eventix.
zo 4 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
fashion show & dinner met dj en pop-up 
store; aanv 17.00 uur; € 26,50; reserve-
ren via info@imperiumgroningen.nl.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
wadapartja quiz night voor het goede 
doel; aanv 19.30 uur; € 5,- p.p. (teams 
van 5 personen).
ma 5 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden (vóór zondag) via info@oblo-
movgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
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05.00 uur; gratis.
di 6 nov 
usva, munnekeholm 10;
usva quiz night: disco fever; 20.30-23.00 
uur; € 5,- (studenten € 4,-).
wo 7 nov 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p., max. 5 pers. per team.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeestje met dj's padrino en 
vango; 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.
do 8 nov 
café the crown, zuiderdiep 2;
boven: 'upstairs swing', lindy hop; 20.00-
22.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
vr 9 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj skywalkin' james; 
aanv 17.00 uur; gratis.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
'hedkandi' met dj's, live muziek en ander 
entertainment; funky house; 19.00-01.00 
uur; voorverkoop € 19,- via eventbrite.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 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 u; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
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, jonas en dansen bij 
derksen; disco/house/r&b/classic hits; 
23.00-05.00 u; voorverkoop € 14,98 via 
www.happyfeelings.eu.
za 10 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 19.00 uur; 
gratis.
helper westsingel 98, ingang aan het 
boutenspad;
'milonga 007' met dj albert; neo-, non- en 
klassieke tango; 19.30-23.30 uur; € 3,-.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met oa dj's rené en pepijn, hapjes en 
boekentafel; 21.00-01.00 uur; € 10,-; 
vooraf: devavani-meditatie (19.30 uur).
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'dansen in de fabriek' met dj robert van 
der tol en live: los cascos (latin/pop); 
21.00-04.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
'imagination land chapter one: the expe-
riment' met oa dj's phosphorus, teip 
dopa, verwar de man, mr smileyman en 
enkele reis; drum & bass/psytrance/tech-
no/acid; 22.00-06.00 uur; € 5,-; geen 
voorverkoop.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'fetish dreamz - the dungeon'; fetish par-
ty met dj's miss 4play, pedro, ko-c en 
beatz per marco en performers; techno/
trance; 22.30-05.00 uur; € 55,- / voorver-
koop € 50,- via www.fetishdreamz.nl; 
dresscode: leer/lak/latex/rubber.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 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;
kleine zaal: '303 acid' met dj's h0fm4nn 
en acid rop en live: paul du lac en zensor 
+ alec trix; acid house; 24.00-05.00 uur; 
€ 5,- / voorverkoop € 5,-.
zo 11 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
em2, energieweg10;
'sundays are for dancing' met dj's ingo 
the gringo, st bastian, ffafi abdel nour en 
geert jan; soul/funk/disco; 16.00-02.00 u; 
€ 8,-.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 12 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden (vóór zondag) via info@oblo-
movgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-

ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 13 nov 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (trivia); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / team 
max. 5 personen; opgave via kroegvan-
klaas2@gmail.com.
wo 14 nov 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit bijna 
30.000 nummers; 21.00-01.00 u; 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 nov 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
vr 16 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj orchid; aanv 
17.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 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 u; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
za 17 nov 
platformtheater, boterdiep 46;
milonga matiné van de argentijnse tan-
goclub; 16.00-18.30 uur; € 5,- / gratis 
voor deelnemers aan de workshop 
(14.00-16.00 uur, zie www.tangoargenti-
noclub.nl/tcw/agenda).
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj jeroen s; aanv 
19.00 uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
sweet saturday swing met dj; lindy hop 
dansfeest met swingjazz uit de jaren '30-
'40; aanv 20.00 uur; € 5,-; vooraf: proef-
les lindy hop (19.00 uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
latin dance night 2018 (25ste editie) met 
dj's, dansdemo's en live: los van van 
(salsa cubana), mika mendes (kizomba), 
tromboranga (salsa dura), extazz (latin 
mix) en sabroso (latin mix); 20.00-03.00 
uur; € 38,50 incl. servicekosten; 's mid-
dags: dansworkshops (13.00-17.00, gra-
tis met latin dance night-kaart, aanmel-
den via www.latindancenight.nl).
café merleyn, meeuwerderweg 121;
popquiz olv marloes en guido; 20.30-
23.00 uur; deelname € 2,- p.p.; max. 5 
pers. per team; de totale pot is voor het 
winnende team.
huize maas, vismarkt 52;
'disco-train' met dj's sven, robert en so-
wieso; '70's-'80's disco; 21.00-03.00 uur; 
€ 16,- / voorverkoop € 12,50 via www.
disco-train.nl.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funk junk; soul/funk/
r&b/hiphop/disco; aanv 22.00 uur; gratis.
vm suikerfabriek, van heemskerck-
straat 101;
'soixante neuf' met oa jonna fraser en lil 
kleine; urban/house; 22.00-05.00 uur; 
voorverkoop € 20,90 via eventim.
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
'united as one - the beginning' met oa 
dj's delete, regain, unresolved, neroz, 
nasus en adjuzt; hardstyle; 22.00-06.00 
uur; voorverkoop € 15,- (early bird € 10,-) 
via yourticketprovider.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 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.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'kaamos' met dj's answer code request, 
raär en konduku; techno; 23.00-07.00 u; 
voorverkoop € 15,71 (early bird uitver-
kocht) via paylogic.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'bassface 19 - 5 year anniver-
sary' met oa dj's dayle b2b creepa b2b 
distune b2b yannons, deadlockz en aci-
dic b2b m c w; bass; 23.00-05.30 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;

'loft' met dj's duke hugh, mambo chick, 
pushin wood soundsystem en black dy-
namite soundsystem; funk/hiphop/soul; 
23.00-05.00 uur; € 3,- (met vera-club-
kaart gratis); in de kelderbar: dj dizzy.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'chaos & evil' met dj's typherix, sorted 
mess, trespassed, vertex, sequencer, 
f!xx-it en c m d; hardcore/uptempo; 
23.00-06.00 uur; deurverkoop € 5,-.
zo 18 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 19 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden (vóór zondag) via info@oblo-
movgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.

wo 21 nov 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p., max. 5 pers. per team.
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.
club kokomo, gelkingestraat 1;
esn party met resident dj's en mc's; inter-
national student night; 23.00-05.00 uur; 

gratis.
do 22 nov 
café the crown, zuiderdiep 2;
boven: 'upstairs swing', lindy hop; 20.00-
22.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
vr 23 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj orchid; aanv 
17.00 uur; gratis.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van wouter kuyper (doedel-
zak/trekzak); aanv 20.30 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage (voor de muzikant); 
vooraf: dansuitleg (19.30 uur); na afloop: 
open sessie.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'turn the table'; dj-contest; house/techno; 
20.45-03.00 uur; € 10,- / voorverkoop 
€ 6,- (excl. sevicekosten) via www.ben-
schoots.nl.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 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 u; gratis.
em2, energieweg10;
'skeefrave' met oa dj's skeve hindoe, 
skeef en shisha's; balkan/arabisch; 
22.30-04.00 uur; € 7,50 / voorverkoop 
€ 5,- via yourticketprovider.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 

gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'terug naar toen'; '90's/'00's party; 23.00-
04.30 uur; voorverkoop € 12,50 (early 
bird € 9,50) via eventix.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'sputnik - the launch' met dj's 
uamee, blyatsquad, phonetic, spectriv, 
synapse en the slavic squat; russian 
hardbass; 23.00-05.00 uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
'break-fast - invisible recordings label 
night' met dj's nickbee, kiril, mindmapper 
b2b fre4knc en the outsiders; drum & 
bass; 24.00-05.00 uur (kassa sluit om 
03.30 uur); € 10,- / voorverkoop € 8,-.
verwacht
za 24 nov 
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj yarun; dans/medi-
tatie; 19.30-22.00 uur; € 15,-; kaartver-
koop via www.judithsfavorites.com; met 
openings- en sluitingsceremonie.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
eindfeest jonge harten festival: 'clash#5'; 
met performances, dj's en beeldende 
kunst; 22.00-04.00 uur; € 15,- (jongeren 
tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop via www.
jongeharten.nl.
dot, vrydemalaan 2;
'ladi dadi' met diverse dj's; hiphop/r&b 
classics; 22.00-03.00 uur; voorverkoop 
€ 10,- / voorverkoop € 8,50 incl. service-
kosten.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 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.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'execute - 3rd edition' met diverse dj's; 
hardcore; 23.00-06.00 uur.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'roodkopje x encore'; r&b/hip-
hop; 23.45-05.00 u; voorverkoop € 12,-.
huize maas, vismarkt 52;
'remind me'; '80's-'00's hiphop/r&b/funk/
soul/disco; 24.00-05.00 u; voorverkoop 
€ 10,- (early bird € 5,-) via eventbrite.
zo 25 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 26 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden (vóór zondag) via info@oblo-
movgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 27 nov 
vera zienema, oosterstraat 44;
vera filmquiz; aanv 20.30 uur; € 2,50 p.p; 
max. 5 pers. per team.
wo 28 nov 
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.

8   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

uitgaan (vervolg)

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

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

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.

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.

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.

Lola
Pelsterdwarsstraat 11
9711 KP Groningen 
06-28655824
www.lola050.nl
050lola050@gmail.com
 
Dus jij zoekt een zaal met een plafond zoals de Spiegelzaal 
in Versailles, voor maximaal 200 personen, met een podium 
voor live muziek, waar professioneel licht en geluid aanwezig 
is, met ervaren barpersoneel en eventueel een buffet. 
Maar je weet niet of dit in je budget past? 
Lola heeft voor jou de oplossing! Bel of mail me. Liefs x   Lola

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

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.

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.

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.

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.

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!

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

https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
http://www.louisxv.nl/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
http://kokomogroningen.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
https://www.facebook.com/Lola050
https://www.facebook.com/BorrelcafeOblomov/
http://www.huizemaas.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.cafededoos.com/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.ocean41.nl/

