
jazz
vr 22 sept 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
kostas fountas quartet; aanv 21.30 uur.
za 23 sept 
folkingestraat;
alto jazz quartet; 14.00-17.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met addy 
scheele (piano), gert deinum (bas) en 
steven bouma (drums); 21.30-01.00 uur; 
€ 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
sava botic (fender rhodes/elektronica), 
nemanja tasic (drums) & aleksander sko-
ric (drums); aanv 23.00 uur; € 5,-.
zo 24 sept 
buckshot café, zuiderdiep 58;
old school band, jazz/funk; aanv 16.30 u; 
gratis.
ma 25 sept 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door j d walter 
(zang); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 26 sept 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met j d walter (zang), jorrit wes-
terhof (gitaar), esat ekincioglu (bas) en 
aleksandar skoric (drums); aanv 22.30 u; 
€ 3,-.
wo 27 sept 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32;

gidon nunez vaz (trompet), jesse van rul-
ler (gitaar) & clemens van der feen (bas); 
aanv 20.30 uur; € 12,- (studenten € 7,-); 
ism stichting jazz in groningen.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
open stage olv willy van der geld; 21.00-
01.00 uur; gratis.
do 28 sept 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: wouter hamel, jazzy pop; 
voorprogramma: nosoyo; aanv 20.00 u; 
€ 16,-.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv harry van lier; 
basisband: workshopcombo so what; 
20.30-22.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
acousticats, live jazz; 21.00-24.00 uur; 
gratis.
vr 29 sept 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
et4 (winnaar publieksprijs leiden jazz 
award 2015); met emilio tritto (bariton-
sax); aanv 20.30 uur; € 5,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
janez sagadin band; aanv 21.30 uur.
za 30 sept 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-01.00 u; 
€ 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
helene richter (zang), leonardo grimaudo 
(gitaar/elektronica), arno bakker (tuba) & 
aleksander skoric (drums); aanv 23.00 
uur.
zo 1 okt 
hoornse meer;
4 huizen muziekfestival 2017: concerten 
in 4 woonhuizen door francine van der 
heijden & nynke eekhof (liederen van oa 
vuursteen, schubert en mendelssohn), 
marcel kapteijn & boelo klat (jazz/pop/
blues), jonesy (singer-songwriter) en pot, 
baumgarten & friends (volksmuziek/funk/
pop/wereldmuziek/jazz); 13.00-17.00 u; 
passe-partout € 20,- (tot 13 jaar € 7,50); 
reserveren via n.eekhof@home.nl of tel. 
050-5263437 (ma-vr 20.00-22.00 uur).
buckshot café, zuiderdiep 58;
c_urb, latinjazz/klassiek; aanv 16.30 uur; 
gratis.
ma 2 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 3 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-

denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met gerben wasser (sax), gijs 
idema (gitaar), diederik idema (piano), 
andrea caruso (bas) en henk zomer 
(drums); aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 4 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32;
karel boehlee (piano), bert van erk (con-
trabas) & sebastian demydczuk (drums); 
aanv 20.30 uur; € 5,-; ism stichting jazz 
in groningen.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
tribute to john scofield; aanv 21.30 uur.
do 5 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: nik bärtsch's mobile, zen 
funk/jazz; aanv 20.30 uur; € 18,-.
vr 6 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
pavel zhulidov; aanv 21.30 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; concert en sessie olv jeroen 
van olphen; aanv 22.00 uur; gratis.
za 7 okt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-01.00 u; 
€ 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
live jazz; aanv 23.00 uur.
ma 9 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door steve nel-
son (vibrafoon); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 10 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met vlad psaruk (trombone), er-
dogan cem evin (gitaar), patrice blan-
chard (bas) en owen hart jr (drums); 
aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 11 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
maandelijkse jamsessie met trillo brillo 
xl; alle stijlen welkom; aanv 20.00 uur; 
gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gerben wasser kwartet; aanv 21.30 uur.

do 12 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
jan eise fokkema trio; 21.00-24.00 uur; 
gratis.
vr 13 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
vasilis trio; aanv 21.30 uur.

verwacht
za 14 okt 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 u; 
€ 3,-; aansluitend: disco & soul party met 
dj pimpelier.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
live jazz; aanv 23.00 uur.
zo 15 okt 
dot, vrydemalaan 2;
sunday afternoon jazz; live jazz; aanv 
15.00 uur.
kerkje van leegkerk, leegeweg 38;
culturele zondag: tineke postma (sax); 
aanv 15.30 uur; € 7,50; kaarten bij boek-
handels godert walter (o ebbingestraat 
53) en van der velde (a-kerkhof 45-47) 
en via www.blgroningen.nl/agenda.
ma 16 okt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door matt wilson 
(drums); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 17 okt 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met kurt weiss (trompet), pavel 
scherbakov (trombone), diederik idema 
(piano), bert van erk (contrabas) en ste-
ve altenberg (drums); aanv 22.30 uur; 
€ 3,-.
wo 18 okt 
brouwerij martinus, kostersgang 32;
hopscotch; met matt wilson (drums), gi-
useppe doronzo (baritonsax) en jorrit 
westerhof (gitaar); aanv 20.30 uur; € 12,- 
(studenten € 7,-); ism stichting jazz in 
groningen.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: cécile mclorin salvant (zang); 
aanv 20.30 uur; € 35,60.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
iakovos symeonidis; aanv 21.30 uur.
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The cosiest Indian restaurant in Groningen
S p e c i a l  S t u d e n t  M e n u

Restaurant / take away / delivery / catering   www.tajmahalgroningen.nl
Veemarktstraat 94 (Oosterpoort) - 050-3147301 - Free parking

i  i  i

TA
J  MAHAL

Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

Café d'Olle Grieze
7 dagen per week 

gezelligheid

Nederlandstalige 
muziek

Elke 1ste zaterdag van 
de maand live muziek

aanvang 16.00 uur   
toegang gratis

Open:  ma. t/m za.  
11.00-04.00 uur 
zo. 12.00-22.00 uur

Haddingestraat 44  Groningen   0638-117734

Ca
fé

 d'Olle Grieze

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

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

All YOu CAn EAt
Keuze uit meer dan 100 gerechten 

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

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

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.manolitos.nl/
https://www.facebook.com/pages/Cafe-d-Olle-Grieze/201100233309368
http://www.imono.nl/


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

tULIPaNI  12at
21 t/m 27 sept:  do 16.15 21.30 / vr di 20.45 / za 21.30 / zo 16.50 20.45 / wo 16.00 20.45 

/ do 21 sept 50% premièrekorting
21 t/m 27 sept:  ma 16.00 / International Movie Night / Engels ondertiteld
Sprookjesachtige tragikomedie over een romantische Zeeuwse boer die na de 
watersnoodramp in 1953 naar Zuid-Italië fietst om een nieuw bestaan op te 
bouwen. Met Gijs Naber en Lidia Vitale. Regie: Mike van Diem.

vIctOrIa aND aBDUL  12d
21 t/m 27 sept:  do vr ma 16.30 19.00 / za 16.35 19.00 / zo 11.00 19.00 / di 19.00 /  

wo 16.30 / do 21 sept 50% premièrekorting
Het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin 
Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India.

cIty OF GhOsts  16ga
21 t/m 27 sept:  vr za 20.00 / zo 17.00 / wo 19.45 / Docs / € 6,-
Documentairethriller over een groepje studenten in Raqqa (Syrië) die meema-
ken hoe IS hun stad overneemt. Lang zijn zij de enigen die vanuit het Kalifaat 
films, foto's en nieuwsberichten de wereld insturen. Regie: Matthew Heineman.

MaUDIe  12gd
21 t/m 27 sept:  do 21.40 / vr wo 21.50 / za 16.15 21.40 / zo 16.15 21.50 / ma 20.45 /  

di 21.55
Biopic met het indrukwekkende levensverhaal van Maud Lewis en haar ver-
rassende ontwikkeling tot bekende volksschilder. Ontroerend drama met Sally 
Hawkins en Ethan Hawke. Regie: Aisling Walsh.

the BeGUILeD  16g
21 t/m 27 sept:  do vr ma wo 21.20 / za 14.45 21.20 / zo 13.10 21.20 / di 16.30 21.20
Beklemmende thriller over een meisjesinternaat tijdens de Amerikaanse Bur-
geroorlog. De komst van een gewonde soldaat veroorzaakt een geladen sfeer. 
Met Colin Farrell, Nicole Kidman en Kirsten Dunst. Regie: Sofia Coppola.

FÉLIcItÉ  16gt
21 t/m 27 sept:  do 19.00 / vr wo 19.20 / za 14.30 19.00 / zo 14.20 19.20
De 14-jarige zoon van de vrijgevochten Félicité wordt slachtoffer van een mo-
torongeluk. Haar reddingspoging mondt uit in een tocht door de zinderende 
straten van Kinshasa (Congo), een bruisende stad vol muziek en dromen.

whO Is aLIce  12
21 t/m 27 sept:  za 16.40
Komisch drama over een 34-jarige actrice die wanhopig vasthoudt aan haar 
wankelende carrière. Regie: Robert van den Broek en Ismaël Lotz.

UNa MUjer FaNtástIca 12gtd
21 t/m 27 sept:  do 19.20 / vr di wo 16.15 / za 13.30 19.20 / zo 13.45 / ma 18.45
Drama over een Chileens transseksueel meisje. Ze wordt geconfronteerd met 
discriminatie en argwaan in het moderne en meedogenloze Santiago.

PattI caKe$  12gtdh
21 t/m 27 sept:  za 22.00
Muzikaal drama. De 23-jarige Patricia droomt van een carrière als rapper maar 
wordt door de rappers op straat uitgelachen. Regie: Geremy Jasper.

KeDI  a.L.
21 t/m 27 sept:  do 16.00 / vr di 16.00 19.00 / za 13.00 17.00 / zo 12.00 19.00 /  

ma 16.15 19.00 / wo 19.00 / Docs
Innemende en kleurrijke documentaire over de honderdduizenden katten die 
zich vrij door de straten van Istanboel bewegen. Regie: Ceyda Torun.

haMPsteaD a.L.t
21 t/m 27 sept:  zo 14.30
Charmant drama waarin een weduwe (Diane Keaton) een dakloze man (Bren-
dan Gleeson) ontmoet die in Hampstead Heath woont. Regie: Joel Hopkins.

the BIG sIcK a.L.t
21 t/m 27 sept:  vr 17.00 / za 14.00 / zo ma 20.00 / wo 21.45
Romantische komedie. Kumail en Emily zijn smoorverliefd op elkaar. Kumail 
verzwijgt zijn vriendin echter voor zijn zeer traditionele Pakistaanse ouders.

DOwN tO earth 12
21 t/m 27 sept: zo 11.45 / Docs
Documentaire over een Nederlandse familie die gedurende vijf jaar de meest 
afgelegen plekken van de aarde bezoekt. Regie: Renata Heinen.

retOUr eN BOUrGOGNe 12st
di 26 sept 18.30 / Cinemadiner / € 35,- incl. 3-gangendiner
Komisch drama over een wijnmakende familie in Bourgondië.

La FILLe De Brest  12at
di 26 sept 19.30 / Ciné-club
Drama over het gevecht van een longarts (Sidse Babett Knudsen) tegen de 
machtige farmaceutische industrie. Gebaseerd op het leven van Irène Frachon.

BraNDweerMaN saM: UFO aLarM  a.L.
21 t/m 27 sept:  za 13.10 / zo 11.30 13.00 / NL
Op een dag denkt Norbert Puk dat hij een vliegende schotel heeft gezien.  
Animatiefilm voor de hele familie.

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

KINePOLIs GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

DetrOIt  16gt
Pathé 21 t/m 27 sept:  ma 20.15 / di 12.00 15.00 18.00 / wo 12.45 / voorpremière
Spannend drama van Oscarwinnares Kathryn Bigelow (ZerO DarK thIrty)
over de bloedige rassenrellen in de zomer van 1967 in Detroit.

tULIPaNI  12at
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 10.45 17.00 19.15 / vr 11.00 14.00 18.45 /  

za 11.20 16.30 18.45 / zo 10.15 16.15 19.15 /  
ma 11.05 17.00 19.45 / di 10.45 17.00 19.00 / wo 18.45

Sprookjesachtige tragikomedie over een romantische Zeeuwse boer die na de 
watersnoodramp in 1953 naar Zuid-Italië fietst om een nieuw bestaan op te 
bouwen. Met Gijs Naber en Lidia Vitale. Regie: Mike van Diem.

KINGsMaN: the GOLDeN cIrcLe  16gah
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 11.00 14.00 15.45 17.15 18.45 20.30 / vr 10.45 12.15 13.45 

15.15 17.00 19.15 20.30 / za 10.45 14.00 15.30 17.00 19.00 20.30 
23.45 / zo ma di 11.00 14.00 15.45 17.15 18.45 20.30 /  
wo 11.25 14.00 17.15 20.30

Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do ma di 13.15 16.15 20.00 / vr 13.15 16.15 18.45 21.20 21.20 
/ za 16.00 18.40 21.20 / zo wo 16.15 20.00

Actiefilm waarin de helden van de zelfstandige internationale inlichtingendienst 
Kingsman strijden tegen een meedogenloze vijand die de hele wereld gegijzeld 
houdt. Met Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton en Mark Strong.

KINGsMaN: the secret servIce  16gt
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  vr 19.30
Voorganger van the GOLDeN cIrcLe. De uiterst geheime organisatie voor 
spionnen rekruteert een ongepolijst maar talentvol straatschoffie.

vIctOrIa aND aBDUL  12d
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 11.30 14.15 16.45 19.30 / vr 11.30 14.15 16.45 19.00 /  

za 10.15 16.45 19.45 / zo 11.10 16.45 19.30 / ma 11.30 14.15 
16.45 19.20 / di 11.20 14.15 16.45 19.45 / wo 16.45 19.30 / PAC

Het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin 
Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India.

BeLLa DONNa's  12stdh
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 10.55 16.15 20.15 / vr 10.45 19.30 / za 17.15 19.30 / zo 11.00 

20.00 / ma 16.15 19.10 / di 11.30 16.15 21.30 / wo 11.15 19.45
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do ma di 13.30 16.15 20.30 / vr 13.30 16.15 19.15 21.45 /  

za 13.30 16.15 19.10 21.45 / zo wo 16.15 20.30
Romantische Nederlandse komedie over drie vriendinnen die de bucketlist van 
hun overleden hartsvriendin proberen te voltooien.

wIND rIver  16gt
Pathé 21 t/m 27 sept:  do ma di 13.15 22.00 / vr 12.45 21.30 / za 21.30 / zo 22.00 /  

wo 12.30 22.00
Thriller rond een mysterieuze moord in een wetteloos indianenreservaat.

MOther!  16gat
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 12.45 15.30 21.45 / vr 20.45 / za 11.40 22.30 / zo 13.25 21.45 / 

ma 12.45 15.30 21.45 / di 12.45 15.30 21.45 / wo 17.00 21.30
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do 13.30 16.15 20.15 / vr 13.30 16.00 19.00 21.45 /  

za 15.45 19.00 21.45 / zo 16.00 20.15 /  
ma di 13.30 16.00 20.15 / wo 20.15

De relatie van een koppel (Jennifer Lawrence en Javier Bardem) wordt op de 
proef gesteld als hun rustige leven wordt verstoord. Psychologische thriller.

GIFteD  6ga
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 13.05 18.30 / vr 18.30 / za 19.15 / zo 18.15 / ma 12.15 18.30 / 

di 13.45 18.30 / wo 18.00 / PAC
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do zo ma di 13.30 16.15 20.15 / vr 13.30 16.15 19.00 21.25 / 

za 13.30 16.15 19.00 21.40 / wo 16.15 20.15
Drama waarin de alleenstaande Frank Adler (Chris Evans) een wonderkind op-
voedt: zijn energieke en jonge nichtje Mary. Regie: Marc Webb.

GIrLs trIP  12th
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 15.20 21.15 / vr 13.15 21.15 / za 21.15 / zo 20.45 /  

ma 14.45 21.15 / di 16.30 21.20 / wo 20.50
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do zo ma di wo 20.15 / vr 21.35 / za 18.45 21.35
Komedie. Vier vriendinnen zijn al jaren niet samen op pad geweest en tijdens 
hun reisje naar New Orleans gaan ze dan ook helemaal los.

It  16gat
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 13.00 16.00 21.00 / vr 13.00 16.00 21.00 22.00 / za 13.00 

16.00 21.00 22.00 00.00 / zo 15.15 18.00 21.00 / ma 13.00 16.00 
20.45 / di 13.00 16.00 21.10 / wo 16.00 18.15 21.15

Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do ma di 13.15 16.00 20.00 / vr 13.15 16.00 18.45 21.30 /  
za 15.45 18.45 21.30 / zo 16.15 20.00 / wo 16.00 20.00

In het Amerikaanse stadje Derry verdwijnen mensen op mysterieuze wijze.  
Horrorthriller gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Stephen King.

KIDNaP  12gat
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 10.55 / vr ma 10.45 / za 10.15 / di 10.55 / wo 11.45
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do zo ma di wo 20.30
Een middag met haar zoontje in een speeltuin loopt uit op een levensgevaarlijk 
kat-en-muisspel. Thriller met Halle Berry.

aMerIcaN MaDe  12gt
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 12.30 21.30 / vr za 16.15 21.45 / zo 15.00 21.30 /  

ma 11.10 21.50 / di 13.30 20.45 / wo 15.30 21.45
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do ma di 13.30 16.00 20.30 / vr 13.30 16.00 18.40 21.40 /  

za 18.40 21.40 / zo wo 20.30
Ritselaar en piloot Barry Seal (Tom Cruise) wordt onverwacht door de CIA ge-
recruteerd voor een zeer geheime operatie. Thriller met ook Domhnall Gleeson.

the DarK tOwer  12g
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 11.15 19.00 / vr 11.45 / za 17.30 00.15 / zo 22.15 /  

ma 11.00 18.00 / di 11.15 / wo 10.45
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do ma di 13.30 16.00 / vr 13.30 16.00 19.00 21.35 /  

za 19.00 21.30
Revolverheld Roland Deschain (Idris Elba) probeert de met uitsterven bedreig-
de wereld te redden. Naar de boeken van Stephen King.

shOt caLLer  16gt
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 13.30 / za 24.00 / ma 13.40
Misdaadthriller. Om in de gevangenis te overleven sluit Jacob zich aan bij een 
groep neonazi's en raakt hij steeds verder verwikkeld in een gangsteroorlog.

the hItMaN's BODyGUarD  12gat
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 20.45 / vr 15.45 22.15 / za 14.30 22.15 / zo 21.15 / ma 21.00 / 

di 19.30 / wo 20.15
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do zo ma di wo 20.15 / vr 21.25 / za 18.50 21.25
's Werelds beste bodyguard wordt gedwongen om zijn aartsvijand te bewaken. 
Actiekomedie met Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson en Gary Oldman.

everythING, everythING  9a
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 18.00 / vr 16.30 / za 18.30 / zo 17.45 / ma 17.30 / di 19.15 / 

wo 16.30
De zieke 18-jarige Maddy wil haar veilige, luchtdichte huis verlaten om de fasci-
nerende buitenwereld te verkennen en haar eerste liefde te ervaren.

haMPsteaD  a.L.t
Pathé 21 t/m 27 sept:  ma 20.00 / di 18.15
Charmant drama waarin een weduwe (Diane Keaton) een dakloze man (Bren-
dan Gleeson) ontmoet die in Hampstead Heath woont. Regie: Joel Hopkins.

PIrates OF the carIBBeaN:  
saLaZar's reveNGe  12ga
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do vr zo ma di 16.00 / za 16.00 21.25 / 2D
De roekeloze antiheld Jack Sparrow (Johnny Depp) strijdt tegen zijn aartsvijand 
kapitein Salazar (Javier Bardem).

Pac FestIvaL  16gastd
Pathé zo 24 sept
Vijf bijzondere voorpremières op één dag: LOveLess (10.30-12.35), yOU 
were Never reaLLy here (13.40-15.10), the GLass castLe (15.25-
17.30), strONGer (19.00-20.55) en GOOD tIMe (21.10-22.50

LION  12a
Pathé 21 t/m 27 sept:  ma di 13.30 / 50 Plus Bios
Een 5-jarige Indiase jongen wordt geadopteerd door een Australisch echtpaar. 
Op zijn dertigste keert hij terug naar India om zijn familie te zoeken.

aNNaBeLLe: creatION  16ga
Pathé 21 t/m 27 sept:  za 00.15
Vervolg op de succesvolle horrorfilm over Annabelle, de bezeten pop.

DUNKIrK  12ga
Pathé 21 t/m 27 sept:  do vr 18.15 / za 20.00 / zo 18.30 / wo 11.35
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do zo ma di wo 20.30 / vr za 19.00
Historisch drama. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn honderdduizenden 
Britse en geallieerde soldaten omsingeld door vijandelijke troepen.

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

De KLeINe vaMPIer  6ga
Pathé 21 t/m 27 sept:  vr 11.15 / za 14.45 / zo 12.45 14.45 / wo 10.45 15.00 / 3D / NL / 

voorpremière
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 10.50 15.00 / vr 13.30 / za 11.00 12.45 / zo 10.40 / ma di 10.50 

/ wo 13.15 / 2D / NL / voorpremière
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  dag. 13.30 / 3D / NL / voorpremière
Avontuurlijke Nederlandse animatiefilm waarin de jonge Anton zijn vampier-
vriendje Rudolph helpt in de strijd tegen de vampierjagers.

DIKKertje DaP  a.L.
Pathé 21 t/m 27 sept:  zo 13.30 / Persgroepvoorstelling / € 7,50
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  zo 13.30 / Persgroepvoorstelling
Vrolijke familiefilm over het jongetje Dikkertje Dap en zijn beste vriend Raf, een 
giraf. Gebaseerd op het beroemde versje van Annie M G Schmidt.

MIsFIt  a.L.
Pathé 21 t/m 27 sept:  vr 18.45 / wo 16.15 19.15 / NL
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  vr 18.50 (Première Night) / wo 13.45 16.15 / NL
High-schoolkomedie over een meisje dat na jaren terugkeert naar Nederland. 
In Amerika was haar leven perfect maar hier is ze een buitenbeentje.

De LeGO NINjaGO FILM  6
Pathé 21 t/m 27 sept:  wo 11.00 21.00 / 3D / originele versie
Pathé 21 t/m 27 sept: wo 13.40 / 3D / NL
Pathé 21 t/m 27 sept: wo 15.45 / 2D / NL
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  wo 13.30 16.00 / 2D / NL
Animatiefilm waarin de jonge Lloyd (alias de Groene Ninja) samen met zijn 
vrienden in actie komt tegen de kwaadaardige krijgsheer Lord Garmadon.

DaNce acaDeMy: De FILM  6gt
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  zo 11.00 / NL
Tara Webster leek één van de beste balletdanseressen van haar generatie te 
worden totdat ze een zware blessure opliep. Op een dag besluit ze toch een 
comeback te maken maar de regels van de balletwereld blijken keihard te zijn.

waLL-e  a.L.
Pathé 21 t/m 27 sept:  za 15.00 / Pathé Disneyweken / NL
Avonturen-animatiefilm uit de Pixar-stal over de toegewijde robot WALL-E die 
de aarde schoonmaakt maar op een dag een nieuwe missie in het leven vindt.

POcahONtas  a.L.
Pathé 21 t/m 27 sept:  zo 11.15 16.00 / Pathé Disneyweken / NL
Disney's prachtig getekende klassieker brengt in een meeslepend avontuur vol 
magie het legendarische verhaal over moed en vriendschap tot leven.

101 DaLMatIaNs  a.L.
Pathé 21 t/m 27 sept:  ma 19.00 / Pathé Disneyweken / originele versie
Animatiefilm. De honden Pongo en Perdita hebben een nest van 15 puppies. 
De kwaadaardige Cruella De Vil wil van de puppies een mooie bontjas maken.

jUNGLe BOeK  6a
Pathé 21 t/m 27 sept:  wo 14.30 / Pathé Disneyweken / NL
Pathé 21 t/m 27 sept:  wo 19.00 / Pathé Disneyweken / originele versie
Disneyklassieker over het weesjongetje Mowgli dat in de jungle opgroeit.

De eMOjI FILM  6ga
Pathé 21 t/m 27 sept:  vr 15.30 / za 13.15 / zo 11.00 13.15 / 3D / NL
Pathé 21 t/m 27 sept:  za 11.00 / zo 15.30 / wo 13.30 / 2D / NL
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  za zo wo 13.30 16.00 / 3D / NL
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  za wo 13.30 16.00 / do vr ma di 13.45 16.00 /  

zo 11.20 13.30 16.00 / 2D / NL
Vrolijke animatiefilm over de geheime wereld van de emoji's.

BIGFOOt jUNIOr  6ga
Pathé 21 t/m 27 sept:  za 12.30 / zo 13.45 / 2D / NL
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  za 13.45 / zo 11.00 13.45 / wo 13.30 / 3D / NL
Animatiekomedie. De 13-jarige Adam komt erachter dat zijn vader niemand 
minder is dan de legendarische mensaap Bigfoot.

BraNDweerMaN saM: UFO aLarM  a.L.
Pathé 21 t/m 27 sept:  do 10.50 / za 10.15 / ma 10.45 / di 11.40 / NL
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  zo 11.30 / NL
Op een dag denkt Norbert Puk dat hij een vliegende schotel heeft gezien.  
Animatiefilm voor de hele familie.

cars 3  a.L.
Pathé 21 t/m 27 sept:  za 13.30 / zo 12.30 / 3D / NL
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do vr ma di 16.15 / za wo 13.45 16.15 / zo 11.00 13.45 16.15 

/ 2D / NL
Animatiekomedie. Bliksem McQueen wordt rechts en links voorbij gereden door 
een nieuwe generatie razendsnelle racers maar geeft het nog niet op.

100% cOcO  a.L.
Kinepolis 21 t/m 27 sept: za wo 13.45 / zo 11.30 13.45 / NL
De 13-jarige Coco is gek op mode maar op school wordt ze uitgelachen.

verschrIKKeLIjKe IKKe 3  6ga
Pathé 21 t/m 27 sept:  za 14.15 / zo 10.50 / 3D / NL
Pathé 21 t/m 27 sept:  za 12.00 / zo 13.00 / wo 14.15 / 2D / NL
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  do vr za ma di wo 13.30 / zo 11.15 13.30 / 3D / NL
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  za 16.15 / zo 11.15 16.00 / wo 16.00 / 2D / NL
Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo, Edith en Agnes en de Minions zijn 
terug in een nieuwe avontuur. Animatiekomedie.

casPer & eMMa GaaN De BerGeN IN  a.L.
Kinepolis 21 t/m 27 sept:  za zo 13.45 / NL
Casper en Emma staan te trappelen om met hun knuffels op reis te gaan.

the BOss BaBy  6ga
Kinepolis 21 t/m 27 sept: zo 11.00 / 3D / NL
Originele animatiekomedie over een wel heel bijzondere baby.

De sMUrFeN eN het verLOreN DOrP  6t
Kinepolis 21 t/m 27 sept: zo 11.30 / 2D / NL
Animatie-avontuur waarin Smurfin een mysterieuze landkaart vindt.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN
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Goeie film gezien?  Kom nu zelf in actie!
Totally In Shape jouw adres voor een gezonde lifestyle

 Personal training, groepslessen, voedingsadvies en mental coaching
Yoga - Circuit training - Bootcamp - Mama's fit - Boksfun - Aerobics - Oertraining
Totally In Shape    Multatulistraat 169  9721 NJ  Groningen    Tel. 050-8505999    www.totallyinshape.nlCafé d'Olle Grieze

7 dagen per week 
gezelligheid

Nederlandstalige 
muziek

Elke 1ste zaterdag van 
de maand live muziek

aanvang 16.00 uur   
toegang gratis

Open:  ma. t/m za.  
11.00-04.00 uur 
zo. 12.00-22.00 uur

Haddingestraat 44  Groningen   0638-117734

Ca
fé

 d'Olle Grieze

http://www.groningerforum.nl/
https://kinepolis.nl/
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film
za 23 + ma 25 sept 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'just like our parents' (2017) van laís bo-
danzky; toneelschrijfster rosa is voortdu-
rend bezig met de wensen van haar fa-
milie totdat ze besluit om de regie over 
haar leven te herpakken; aanv 20.30 uur; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 26 sept 
vera zienema, oosterstraat 44;
'maudite poutine' (2016) van karl le-
mieux; de 27-jarige muzikant vincent 
vlucht naar zijn broer in quebec waar 
beiden verzeild raken in een spiraal van 
geweld; frans gesproken, engels onderti-
teld; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjers-
pas/studenten € 5,-).
wo 27 sept 
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'nebraska' (2013) van alexander payne; 
tragikomische roadmovie; de gepensio-
neerde woody gelooft stellig dat hij een 
grote prijs in de loterij heeft gewonnen; 
aanv 20.00 uur; € 0,50 incl. koffie/thee; 
reserveren niet mogelijk.
dot, vrydemalaan 2;
'fame' (1980) van alan parker; veelbe-
kroonde dansfilm die zich afspeelt rond 
new york city's high school for the perfor-
ming arts; aanv 20.00 uur; € 5,-.
za 30 sept 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'summer 1993' (2017) van carla simon 
pipó; innemend, dromerig drama over 
een getraumatiseerd 6-jarig meisje op 
het catalaanse platteland; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); ook 
op 2 okt.
ma 2 okt 
groninger forum, hereplein 73;
mijlpalen in de film: 'madeliefjes' (1966) 
van vera chytilová; tsjechoslowaakse 
klassieker over twee 17-jarige vriendin-
nen die zich uitleven in de door hun zo 
gehate consumptiemaatschappij; 19.30-

21.20 uur; € 9,50 (stadjerspas/jongeren 
tot 25 jaar/studenten € 7,50 / kinderen tot 
18 jaar € 6,50); met inleiding door film-
kenner gerlinda heywegen.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'summer 1993' (2017) van carla simon 
pipó; innemend, dromerig drama over 
een getraumatiseerd 6-jarig meisje op 
het catalaanse platteland; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 4 okt 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'a family quartet' (2017) van 
simonka de jong; documentaire over het 
16-jarige viooltalent noa wildschut in de 
aanloop naar haar internationale door-
braak; 19.30-21.00 uur; € 9,50 (stadjers-
pas/jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50).
dot, vrydemalaan 2;
dierendag: 'a street cat named bob' 
(2016) van roger spottiswoode; het hart-
verwarmende, waargebeurde verhaal 
van straatkat bob en methadonverslaaf-
de en straatmuzikant james bowen die 
onafscheidelijk worden; aanv 20.00 uur; 
€ 5,-.
do 5 okt 
groninger forum, hereplein 73;
boek & film: 'the circle' (2017) van james 
ponsoldt; sf-thriller rond een machtig in-
ternetbedrijf dat alles weet van iedere 
gebruiker; met emma watson en tom 
hanks; naar het boek van dave egger; 
14.00-16.00 uur; € 9,50 (stadjerspas/tot 
25 jaar/studenten € 7,50 / leden biblio-
theek € 7,- / tot 18 jaar € 6,50); met inlei-
ding door filmjournalist harry peters.
vr 6 okt 
groninger forum, hereplein 73;
de filmclub: eerste van zeven avant-pre-
mières (elke 1ste vrijdag van de maand); 
met inleiding door de filmprogrammeur; 
aanv 13.30 uur; € 60,- voor alle zeven 
films (introducé € 10,- per film).
za 7 okt 
wall house #2, a j lutulistraat 17;
'reporter' (2014) van groninger produc-
tiehuis schaftkip films; met albert secuur 
als zelfbenoemd fotojournalist die gefas-
cineerd is door ambulances, politie- en 
brandweerwagens; aanv 20.00 uur; gra-
tis; met toelichting door albert secuur .
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'aquarius' (2016) van kleber mendonça 
filho; portret van de trotse maar kwetsba-
re 65-jarige weduwe clara (sonia braga) 
die haar appartement dreigt te verliezen 
aan een doortastend vastgoedbedrijf; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook op 9 okt.
archItectUre FILM FestIvaL 
rOtterDaM IN GrONINGeN
groninger forum, hereplein 73
toegang  € 6,- per film
'bulkland' (2015) van daniel whelan; do-
cumentaire over de chinese stad yiwu, 
het centrum van de productie van goed-
kope bulkgoederen; chinees gesproken, 
engels ondertiteld; 13.00-14.00 uur.
'copan 60 hours' (2017) van cristina ara-
gao; documentaire over oscar niemeyers 
iconische flatgebouw in são paulo, waar 
vijfduizend mensen uit alle lagen van de 
bevolking wonen; portugees gesproken, 
engels ondertiteld; 14.30-15.25 uur.
'tourist go home!' (2017) van antje christ; 
documentaire over massatoerisme in eu-
ropese steden; engels/duits/italiaans/
spaans gesproken, engels ondertiteld; 
14.30-15.25 uur.
'cholet: the work of freddy mamani' 
(2017) van isaac niemand; documentaire 
over de bijzondere bouwwerken op 4000 
meter hoogte in bolivia van self made ar-
chitect freddy mamani; spaans gespro-
ken, engels ondertiteld; 19.30-20.35 uur.
'dream empire' (2016) van david boren-
stein; hilarisch verhaal over één van de 
vele uitwassen van de razendsnelle 
groei in china; chinees gesproken, en-
gels ondertiteld; 21.00-22.15 uur.
zo 8 okt 
archItectUre FILM FestIvaL 
rOtterDaM IN GrONINGeN
groninger forum, hereplein 73 / toe-
gang  € 6,- per film
'the new nationalgalerie' (2017) van ina 
weisse; documentaire over de renovatie 
van de na-oorlogse neue nationalgalerie 
van ludwig mies van der rohe; duits/en-
gels gesproken, engels ondertiteld; 
11.00-11.50 uur.
'sea tomorrow' (2016) van katerina su-
vorova; documentaire over het opge-
droogde aralmeer en de bewoners die 
achter zijn gebleven; russisch/kazachs 
gesproken, engels ondertiteld; 12.30-

13.55 uur.
'dispossession: the great social housing 
swindle' (2017) van paul sng; documen-
taire over de falende woningbouwpolitiek 
van de afgelopen decennia in engeland; 
engels gesproken, niet ondertiteld; 
14.30-15.55 uur.
'fall winter spring summer fall' (2017) van 
thomas piper; documentaire over de be-
vlogen tuinarchitect piet oudolf; neder-
lands/engels gesproken, engels onderti-
teld; 16.30-17.45 uur.
'citizen jane: battle for the city' (2016) 
van matt tyrnauer; documentaire over 
stedenbouwkundige jane jacobs (1916-
2006); engels gesproken, niet onderti-
teld; 19.00-20.35 uur.
ma 9 okt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'aquarius' (2016) van kleber mendonça 
filho; portret van de trotse maar kwetsba-
re 65-jarige weduwe clara (sonia braga) 
die haar appartement dreigt te verliezen 
aan een doortastend vastgoedbedrijf; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
di 10 okt 
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'no place for a rebel' 
(2017) van maartje wegdam en ariadne 
asimakopoulos; documentaire over een 
ex-rebel in oeganda die worstelt met zijn 
verleden en zijn toekomst; engels/acholi 
gesproken, engels ondertiteld; voorpre-
mière; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stad-
jerspas/studenten € 5,-).
wo 11 okt 
dot, vrydemalaan 2;
'the godfather' (1972) van francis ford 
coppola; veelbekroond drama over een 
maffiafamilie in new york; met marlon 
brando, al pacino, james caan en diane 
keaton; aanv 20.00 uur; € 5,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
european outdoor film tour met outdoor 
sport- en avonturenfilms; aanv 20.00 u; 
voorverkoop € 15,- bij bever (st jans-
straat 17) en via www.bever.nl/eoft.
do 12 okt 
simplon, boterdiep 69;
short movie night met deze keer korte 
animatiefilms; 20.00-23.30 uur; gratis.

verwacht
za 14 okt 
groninger forum, hereplein 73;
'oktober' (1927) van sergej m eisenstein; 
reconstructie van de heroïsche dagen 
van de revolutie in rusland in 1917; muzi-
kant/componist kevin toma begeleidt de 
film met een mix van dance, sound-
scapes, modern klassiek en samples; 
20.00-21.40 uur; € 9,50 (stadjerspas/jon-
geren tot 25 jaar/studenten € 7,50 / kin-
deren tot 18 jaar € 6,50).
rkz bios, emmastraat 15-s101;
camera japan: 'over the fence' (2016) 
van nobuhiro yamashita; romantische 
komedie over een getroebleerde jonge-
man die een excentrieke vrouw ontmoet; 
japans gesproken, engels ondertiteld; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
zo 15 okt 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'jan sierhuis zelfportret' 
(2017) van marte visser; tijdens het schil-
deren van zijn laatste zelfportret kijkt jan 
sierhuis terug op zijn bewogen en kleur-
rijke leven; 12.00-13.20 uur; € 9,50 
(stadjerspas/jongeren tot 25 jaar/studen-
ten € 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50).
groninger forum, hereplein 73;
groningse nieuwe #74: 'sun/moon' 
(2017); documentaire over de groninger 
beeldend- en performancekunstenaar 
nina wijnmaalen; aanv 16.30 uur.
ma 16 okt 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
camera japan: 'eriko, pretended' (2016) 
van akiyo fujimura; tragikomisch drama 
over een professionele klaagvrouw die 
huilt bij begrafenissen van mensen die 
ze niet kent; japans gesproken, engels 
ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
landelijke sneak preview van een film die 
nog niet eerder in nederland vertoond is; 
21.15-23.15 uur; € 9,50 (stadjerspas/jon-
geren tot 25 jaar/studenten € 7,50 / kin-
deren tot 18 jaar € 6,50).
wo 18 okt 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'liefde is aardappelen' 
(2017) van aliona van der horst; zoek-
tocht van de filmmakster naar het onbe-
kende verleden van haar russische moe-
der en vijf zusters; 19.30-21.05 uur; 
€ 9,50 (stadjerspas/tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / tot 18 jaar € 6,50).
groninger forum, hereplein 73;
your cinema #5; keuze van het publiek; 
de meest gekozen titel wordt do 28 sept 
bekendgemaakt op de facebookpagina 
van het groninger forum; aanv 21.00 uur; 
€ 9,50 (stadjerspas/ot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / tot 18 jaar € 6,50).

wereldmuziek
vr 22 sept 
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
(europese) folkmuziek van melancollec-
tiv, paracetamol en ma-ir; na afloop: ses-
sie; aanv 19.30 uur; toegang: vrijwillige 
bijdrage; met dansuitleg.
simplon, boterdiep 69;
españa circo este, reggae/balkan beats/
tango/hiphop/punk uit buenos aires; met 
voorprogramma; aanv 20.15 uur; € 11,- / 
voorverkoop € 10,-.
zo 24 sept 
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
het blauwe uur brengt een nederlandsta-
lig poëtisch programma met eigen werk 
en bewerkte covers uit (oost)europa 
waarin de melancholie vrolijk stemt en 
meezingen mag; oa chansons, musette, 
rebetika, balkan en gipsy; aanv 15.15 u; 
€ 10,- (leden 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.
di 26 sept 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 27 sept 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 21.00 uur; gratis; muzikanten kun-
nen zich aanmelden via oceallaigh-
openstage@gmail.com.
zo 1 okt 
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 3 okt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie 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 4 okt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 21.00 uur; gratis; muzikanten kun-
nen zich aanmelden via oceallaigh-
openstage@gmail.com.
zo 8 okt 
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 10 okt 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 11 okt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 21.00 uur; gratis; muzikanten kun-
nen zich aanmelden via oceallaigh-
openstage@gmail.com.
vr 13 okt 
vrijdag, sint jansstraat 7;
mónica coronado (zang/gitaar) & manito 
(oa gitaar/luit), gipsy/flamenco uit barce-
lona; 20.30-22.30 uur; € 10,-.

verwacht
za 14 okt 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
dra diarra & friends; 18.00-22.00 uur.
simplon, boterdiep 69;
tentempiés, rock/ska/reggae/rumba; 
aanv 20.30 uur; € 14,- / voorverkoop 
€ 13,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
eric wilson harris & co, indiefolk; aanv 
22.00 uur.
zo 15 okt 
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.
ma 16 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: amadou & mariam, poppy af-
robeat uit mali; aanv 20.30 uur; € 35,60.
di 17 okt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie 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 18 okt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 21.00 uur; gratis; muzikanten kun-
nen zich aanmelden via oceallaigh-
openstage@gmail.com.

jeugd
zo 1 okt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
wie walvis speelt 'blauw gras'; vrolijk mu-
ziektheater met bluegrassmuziek; voor 
kinderen (en ouders) vanaf 7 jaar; 15.00-
16.00 uur; € 5,- (grote mensen € 10,-).
wo 4 okt 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
kinderboekenweek: griezelig groots ope-
ningsfeest met allerlei dingen om te zien, 
te doen en te beleven; vanaf 4 jaar; 
14.15 -16.15 uur; gratis.
groninger forum locatie hoogkerk, jan 
ensinglaan 29;
kinderboekenweek: monstertour met 
greenscreenmonsters, griezelige doe-
dingen, vr-griezelbeleving en workshop 
striptekenen; vanaf 6 jaar; 14.30-16.30 
uur; gratis.
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
kinderboekenweek: griezelig gaaf ope-
ningsfeest met oa theater, spannende 
verhalen, maskers maken en gruwelijk 
gezonde hapjes; vanaf 4 jaar; 14.30-
16.30 uur; gratis.
vr 6 okt 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
kinderboekenweek: monstertour met 

greenscreenmonsters, griezelige doe-
dingen, vr-griezelbeleving en workshop 
striptekenen; vanaf 6 jaar; 14.30-16.30 
uur; gratis.
ma 9 okt 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
kinderboekenweek: monstertour met 
greenscreenmonsters, griezelige doe-
dingen, vr-griezelbeleving en workshop 
striptekenen; vanaf 6 jaar; 15.00-17.00 
uur; gratis.
di 10 okt 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
kinderboekenweek: monstertour met 
greenscreenmonsters, griezelige doe-
dingen, vr-griezelbeleving en workshop 
striptekenen; vanaf 6 jaar; 14.30-16.30 
uur; gratis.
wo 11 okt 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
kinderboekenweek: monstertour met 
greenscreenmonsters, griezelige doe-
dingen, vr-griezelbeleving en workshop 
striptekenen; vanaf 6 jaar; 15.00-17.00 
uur; gratis.
vr 13 okt 
groninger forum, alle bibliotheekloca-
ties;
kinderboekenweek: 90-seconden grie-
zelfilmpjes gemaakt door scholieren; 
14.00-16.00 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
kinderboekenweek: gruwelijk griezelig 
slaapfeestje met gruwelijk smerig eten 
en drinken, spookverhalen, theater waar 
je zelf aan mee mag doen, goed aflopen-
de griezelfilm en een beetje slaap; 9 tot 
12 jaar; met begeleiding door volwasse-
nen; 19.00-10.00 uur; gratis; opgave 
vooraf noodzakelijk via www.groninger-
forum.nl.

verwacht
za 14 okt 
groninger forum, hereplein 73;
openingsfilm cinekid: 'ted sieger's molly 
monster'; fantasierijke en vrolijke 2d-ani-
matiefilm over de avonturen van mon-
stertje molly; vanaf 4 jaar; 14.00-15.35 
uur; € 7,50 incl. monster knutselen voor-
af (12.30 uur).
zo 15 okt 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
kinderuurtje met dichter kasper peters en 
muzikant hans de troubadour; vanaf 4 
jaar; 14.30-15.00 uur; gratis incl. limona-
de/koffie/thee.
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pop
vr 22 sept 
simplon, boterdiep 69;
españa circo este, reggae/balkan beats/
tango/hiphop/punk uit buenos aires; met 
voorprogramma; aanv 20.15 uur; € 11,- / 
voorverkoop € 10,-.
vera, oosterstraat 44;
the amazons, britpop/rock uit engeland; 
voorprogramma: the great communica-
tors (indierock); aanv 20.30 uur; € 12,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
stonerparty met moon coven (zweden), 
alastor (zweden) en black fuse (gronin-
gen); 22.00-01.00 uur.
za 23 sept 
vm suikerfabriek, energieweg 10;
kadepop met boyz in the woods, electric 
company, avi on fire, bare jams, navaro-
ne, radio eliza, journeymen soundsys-
tem, jeangu macrooy, the beautiful girls, 
goose, gus, pip blom, kraantje pappie, ri-
lan & the bombardiers, the grand east, 
intergalactic lovers en gerson main; 
13.00-03.00 uur; € 35,- (kinderen 13 tot 
17 jaar € 17,50 / 2 tot 12 jaar € 5,-) via 
www.kadepop.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: seether, post-grunge uit 
zuid-afrika; voorprogramma: ltnt en sons 
of texas; aanv 20.00 uur; € 22,50.
bambara, roeierspad 1;
oi polloi, punk uit schotland; aanv 20.00 
uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: marcus king band, roots/
soul/psychedelisch/southern rock uit 
amerika; aanv 20.30 uur; € 12,50.
de silo, achterweg 47;
rio rockers fest #5 met the krontjong de-
vils (21.30 uur), black suspenders (22.30 
uur), tess & her highway patrol (23.30 
uur), dj boppin' cooter brown en rock & 
roll hairdressers; aanv 21.00 uur (deur 
sluit om 02.00 uur); € 12,50; voorver-
koop € 10,- bij elpee (oosterstraat 45).
vera, oosterstraat 44;
the flamin' groovies, garagerock uit ame-
rika; voorprogramma: skodiacs; aanv 
21.00 uur; € 14,-.
orkz-bar, emmastraat 15;
'nachtschade' met super star gods, h.exe 
(polen), latex fashion show en afterparty 
met dj's xlii, 404 (geigerteller) en doodtij; 
synth/ebm/industrial goth; aanv 21.00 u; 
€ 7,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the old ditch riverhoppers, bluegrass/old-
time country; aanv 22.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the brothel brothers + peggy maradona, 
popcovers; aanv 22.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: the pacifics, rock & roll uit ier-
land; aanv 23.30 uur; € 1,-.
BeNeFIet vOOr st MaarteN, st 
eUstatIUs eN saBa
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
opening door een spreker uit sint maar-
ten, poëzie, spoken word, open mic en 
akoestisch duo; 14.00-17.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band + special guest; 
19.00-22.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
jelle mulder & gino jansen (19.00 uur), 
blues gallery (20.30 uur) en little pictures 
(bluesrock, 22.00 uur).
café de boer, hoogstraatje 7-9;
james headly (singer-songwriter, 20.00 
uur), mannen met kleintjes (ukelele-
band, 20.30 uur), cocker power (joe coc-
ker tribute, 21.30 uur) en acoustic touch 
(22.30 uur).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
jamsessie; 23.00-01.00 uur.
zo 24 sept 
het paleis, boterdiep 111;
paleisparade met oa meindert talma, o o 
d, genexpress, open ateliers van beel-
dend kunstenaars en (boek)presenta-
ties; 13.00-17.00 uur.
café poko poko, zuiderdiep 140;
jam session; aanv 14.00-18.00 uur; gra-
tis; neem je instrument mee.
oosterpoort, trompsingel 27;
'plato planet' met oa hoppah!, quibus, 
everything everything, trevor sensor, 
dakota, black honey, palmsy, de kat, the 
overslept, black star sound, charlie & the 
lesbians, popquiz en activiteiten voor 
kinderen; 15.00-23.30 uur; € 5,-.
dot, vrydemalaan 2;
singer songwriter sunday met jeff hay-
man, kayleigh beard en isis&thewolf; 
15.00-18.00 uur; gratis; ism groninger 
songwriter circle.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
bambara, roeierspad 1;
overthrust (deathmetal uit botswana) en 

congreed (crust/trashmetal uit duitsland); 
aanv 20.00 uur.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: bad breeding en slow worries; 
hardcore punk; aanv 21.00 uur; € 4,-.
BeNeFIet vOOr st MaarteN, st 
eUstatIUs eN saBa
poolcentrum all round, a-kerkhof 4a;
oa kyd (14.00 uur), jame headly (singer-
songwriter, 15.00 uur, jimmy wierenga 
(de groninger elvis, 16.00 uur), sandy 
(18.00 uur) en kapinga & pittiwaels 
(19.00 uur); programma onder voorbe-
houd.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
ralph de jong (zang/gitaar), blues/roots; 
aanv 15.00 uur; gratis.
trefpunt, beijumerweg 17;
oa the rising sun (reggae/pop) en maf 
jam session; 16.00-23.30 uur.
huize maas, vismarkt 52;
opening (16.00 uur), soultrain (16.15 u), 
daves (17.30 uur), vanderlinde (18.45 u), 
new orleans house band (20.00 uur), old 
dogs new tricks (21.00 uur) en uiltjes all 
stars (22.00 uur).
lola, pelsterdwarsstraat 11;
johnny dynamite and the mistery man 
(16.00 uur), blues cowboys (17.00 uur), 
the cadillac jacks (18.00 uur) en scatte-
red dreams (19.00 uur).
ma 25 sept 
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: palm, alternatieve gitaarpop; 
aanv 22.00 uur; € 5,-.
di 26 sept 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: andy mckee, gitaarvirtuoos 
uit amerika; aanv 20.30 uur; € 16,-.
wo 27 sept 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 21.00 uur; gratis; muzikanten kun-
nen zich aanmelden via oceallaigh-
openstage@gmail.com.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
open stage olv willy van der geld; 21.00-
01.00 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 28 sept 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
nosoyo, alternatieve pop; 16.00-16.30 u; 
gratis; 's avonds in de oosterpoort.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: wouter hamel, jazzy pop; 
voorprogramma: nosoyo; aanv 20.00 u; 
€ 16,-.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
akoestisch open podium olv jelle blauw 
(gitaar); geen jamsessie, wel open voor 
akoestische acts (ca half uur); aanv 
20.00 uur; gratis; muzikanten graag ei-
gen instrument meenemen en aanmel-
den via acst.cdb@gmail.com.
vera, oosterstraat 44;
zwemfest met avi on fire (pop), lookapo-
ny (garagerock), peer (indierock), feral ti-
des (psychedelische bluesrock), the 
mudd (alternatieve indie/rock), ten years 
today (alternatieve indiepunk) en ruv 
(bluesrock); 20.00-01.00 uur; € 7,50.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
matthew and the atlas, dromerige folk/
roots; voorprogramma: rory butler; aanv 
20.30 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met baas ('90's 
hardcore/rock) en 10 to go (ska/punk/
rock/reggae); aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 29 sept 
oosterpoort, trompsingel 27;
jonna fraser, hiphop/soul; met voorpro-
gramma; aanv 20.00 uur; € 14,-.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
jamsessie bluescollectief noord; aanv 
20.00 uur; gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium; maximaal 15 minuten per 
act; presentatie: wabbesch wabbesch; 
20.00-22.00 uur; gratis; opgave deelne-
mers via podia@bijvrijdag.nl.
café mulder, gr kr elleboog 22;
benefiet voor geuko met van de straat en 
pe & rinus & containers 2.0; aanv 21.00 
uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
waxahatchee, gitaarpop/rock uit ameri-
ka; voorprogramma: allison crutchfield & 
the fizz; aanv 21.00 uur; € 9,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
achterzaal: a couple of strings; twee-
stemmige country, bluegrass en meer 
met laura ter beek en hans kelderhuis; 
luisterconcert; aanv 22.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
haunting records label night met flcts, 
phole, nachtwacht, klankveld en mama; 
elektronische pop/techno/house; 22.00-
04.00 uur; € 10,- / voorverkoop € 7,50 

(early birds € 5,-).
za 30 sept 
café het palet, friesestraatweg 41;
sessie olv lou leeuw; 17.00-20.00 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band; 18.00-22.00 u; 
gratis.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
justin nozuka, singer-songwriter; aanv 
20.30 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
fresku & mocromaniac, hiphop; aanv 
20.45 uur; € 18,- / voorverkoop € 16,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
cornbread kitchen; soul/blues met oa 
theo houtkoop en jan van dijk; aanv 
22.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: duds, ritmische postpunk uit 
manchester; aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 1 okt 
hoornse meer;
4 huizen muziekfestival 2017: concerten 
in 4 woonhuizen door francine van der 
heijden & nynke eekhof (liederen van oa 
vuursteen, schubert en mendelssohn), 
marcel kapteijn & boelo klat (jazz/pop/
blues), jonesy (singer-songwriter) en pot, 
baumgarten & friends (volksmuziek/funk/
pop/wereldmuziek/jazz); 13.00-17.00 u; 
passe-partout € 20,- (tot 13 jaar € 7,50); 
reserveren via n.eekhof@home.nl of tel. 
050-5263437 (ma-vr 20.00-22.00 uur).
café poko poko, zuiderdiep 140;
jam session; aanv 14.00-18.00 uur; gra-
tis; neem je instrument mee.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
teed up, blues/rock/funk uit engeland; 
aanv 15.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
the united kinksdom (kinks-covers met 
oa arnold voerman) en dancing barefoot 
(eigenzinnig sixties-tot-eightiesrepertoi-
re); aanv 16.00 uur; € 5,-.
café mulder, gr kr elleboog 22;
harry niehof (zang/gitaar), groninger lied-
jes; aanv 17.00 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
heavy metal-avond met steel shock (cd-
presentatie), sad iron en wizard; aanv 
19.00 uur; € 10,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: marcel de groot met '#held'; 
liedjesprogramma; aanv 20.30 u; € 16,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; songwriters spelen elk een 
nieuw en een eerder geschreven num-
mer; met oa c t heida, annemarieke 
coenders, lex koopman, george welling, 
josé cutileiro, remko nieuwman, eke 
koopman, schröder (swinder) en hans 
hanneman; aanv 22.00 uur; gratis.
di 3 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: sigur rós, postrock uit ijsland; 
aanv 20.00 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: ruthie foster, blues/soul uit 
texas; aanv 20.30 uur; € 20,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
marjoram, prog-rock; aanv 21.30 uur.
wo 4 okt 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 21.00 uur; gratis; muzikanten kun-
nen zich aanmelden via oceallaigh-
openstage@gmail.com.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
good morning, lo-fi indie uit melbourne; 
aanv 22.00 uur; € 6,-.
do 5 okt 
dot, vrydemalaan 2;
'soulful sounds presents' met diverse 
bands; 19.00-22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
sessie olv rudmer van der meer; aanv 
20.00 uur; € 2,50.
POPrONDe 2017
toegang overal gratis
universiteitsbibliotheek, broerstr 4;
preview: bjarke ramsing (singer-songwri-
ter, 12.30 uur) en banner (folkpop, 13.00 
uur); bjarke ramsing 's avonds in de her-
bivoor, banner 's avonds in brouwerij 
martinus.
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
preview: tom tukker, popliedjes; aanv 
16.15 uur; 's avonds in café kult.
plato, oude ebbingestraat 41-43;
preview: figgie (nederlandstalige indie/
skater/rock, 17.00 uur) en dawn brothers 
(pop/rock, 18.00 uur); figgie 's avonds in 
grand theatre, dawn brothers 's avonds 
in block & barrels.
de herbivoor, zuiderdiep 59;
bjarke ramsing, singer-songwriter; aanv 
20.30 uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
prospect, metal; aanv 20.30 uur.

de jongens van hemmes, steentilstraat 
10;
sean gascoigne, singer-songwriter; aanv 
20.30 uur.
grand theatre, grote markt 35;
the visual, alternatieve pop; aanv 20.30 
uur.
vrijdag, sint jansstraat 7;
alaska pollock, alternatieve pop/elektro-
nica uit amsterdam; aanv 20.45 uur.
brouwerij martinus, kostersgang 32;
lisa nora, singer-songwriter; aanv 20.45 
uur.
student hotel, boterdiep 9;
okke punt, singer-songwriter; aanv 20.45 
uur.
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
sured, singer-songwriter uit utrecht; aanv 
21.15 uur.
vera, oosterstraat 44;
yasmine, garagepop uit amsterdam; 
aanv 21.15 uur.
café kult, steentilstraat 36/1;
ciel, shoegaze/indie; soloproject van mi-
chelle hindriks (sväva); aanv 21.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
lil mg, hiphop; aanv 21.30 uur.
concerthuis, poelestraat 30;
blue marble, catchy psychedelische pop; 
aanv 21.45 uur.
grand theatre, grote markt 35;
bovenzaal: figgie, nederlandstalige indie/
skater/rock; aanv 21.45 uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
hibakusha, progressieve/groove metal 
uit haarlem; aanv 21.45 uur.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur.
brouwerij martinus, kostersgang 32;
banner, folkpop; aanv 22.00 uur.
block & barrels, hoogstraatje 3-5;
dawn brothers, pop/rock uit rotterdam; 
aanv 22.00 uur.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
eut, '90's pop; aanv 22.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
gus, sixties/pop/rock; aanv 22.00 uur.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
jagd, indie/punkrock; aanv 22.00 uur.
men at work, herestraat 76a;
dooxs, ambient/elektronica uit rotterdam; 
aanv 22.15 uur.
vrijdag, sint jansstraat 7;
francis moon, rock/soundscapes/pop; 
aanv 22.15 uur.
simplon, boterdiep 69;
makkie, hiphop uit amsterdam; aanv 
22.15 uur.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: the hazzah, garagerock/surf/
psychedelisch; aanv 22.15 uur.
kinki kappers, oosterstraat 18;
fuz, zwoele all girl garagerock uit amster-
dam; aanv 22.30 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
kauw, house/elektronica; aanv 22.30 u.
warhol, papengang 6;
mexican surf, garagerock/surf uit oss; 
aanv 22.45 uur.
café kult, steentilstraat 36/1;
tom tukker, popliedjes; aanv 22.45 uur.
café knarie, oosterstraat 69a;
tony clifton, garagrock/punk uit velsen; 
aanv 22.45 uur.
simplon, boterdiep 69;
black acid, hiphop; aanv 23.00 uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
bring on the bloodshed, metal; aanv 
23.00 uur.
concerthuis, poelestraat 30;
dakota, dromerige indiepop; aanv 23.15 
uur.
vera, oosterstraat 44;
mantra, psychedelische grunge uit haar-
lem; aanv 23.15 uur.
grand theatre, grote markt 35;
bovenzaal: bungalow, elektronisch/indie 
uit amsterdam; aanv 23.30 uur.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
kieff, psychedelische garagepop; aanv 
23.30 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
the howlin, soul/funk; aanv 23.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
soul trash, hiphop/trap/uk grime; aanv 
23.45 uur.
men at work, herestraat 76a;
super ego, energieke indiepop uit 
utrecht; aanv 23.45 uur.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
tusky, punkrock uit alblasserdam; aanv 
23.45 uur.
warhol, papengang 6;
quibus, elektronische droommuziek; 
aanv 24.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
afterparty met fata boom, hiphop/electro; 
aanv 00.30 uur.
vr 6 okt 
rebel rebel, energieweg 10;
rebel sessions 4 met fenn (indie/elektro-
nica) en sjors veenhuis & de averechts 
(nederlandstalige pop/rock); 19.00-23.00 
uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: machine gun kelly, hiphop uit 
amerika; met voorprogramma; aanv 
20.00 uur; € 25,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;

new orleans jamz session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
za 7 okt 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band; 18.00-22.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: bazart, electropop uit belgië; 
met voorprogramma; aanv 20.00 uur; 
€ 20,-.
simplon, boterdiep 69;
midas, pop/folk; voorprogramma: some-
one; aanv 21.00 u; € 10,- / voorverkoop 
€ 9,-; verplaatst van 28 apr naar 7 okt.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met dj robert van der tol en 
live muziek; 21.00-03.00 uur; € 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de kroeg-
vanklaashuisband; aanv 22.30 u; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
anna & rudy, akoestische pop/rock/soul; 
23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: ceremony (shoegaze) en alex 
kielman (electrogaze); aanv 23.30 uur; 
€ 1,-.
zo 8 okt 
café poko poko, zuiderdiep 140;
jam session; aanv 14.00-18.00 uur; gra-
tis; neem je instrument mee.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
hectic hobo, wild west gypsy rock uit salt 
lake city; aanv 15.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
hangover paradise, rock; aanv 16.30 u; 
gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
di 10 okt 
grand theatre, grote markt 35;
'howl'; talkshow, dansvoorstelling en 
concert in één; met oa choreograaf amos 
ben-tal en popmuzikant/dichter spinvis; 
aanv 20.00-21.30 uur; € 15,- (studenten 
€ 10,-); kaartverkoop via www.sggronin-
gen.nl.
wo 11 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
alter bridge, hard rock uit new york; met 
voorprogramma; aanv 20.00 uur; € 47,-.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
jamsessie met trillo brillo xl; alle stijlen 
welkom; aanv 20.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jordan matthew young & band, southern 
blues uit amerika; voorprogramma: jas 
josland (nieuw-zeeland); aanv 20.00 u.
vera, oosterstraat 44;
sven hammond, pop/rock met ham-
mond-orgel; aanv 20.30 uur; € 13,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 21.00 uur; gratis; muzikanten kun-
nen zich aanmelden via oceallaigh-
openstage@gmail.com.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
hank wedel, singer-songwriter uit ier-
land; aanv 22.00 uur.
café kult, steentilstraat 36/1;
nomik, singer-songwriter uit griekenland; 
aanv 21.30 uur.
do 12 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: donnie, hiphop; voorpro-
gramma: joost; aanv 20.00 uur; € 10,-.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
sessie olv harold stap; aanv 20.00 uur; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
chris simmons, singer-songwriter uit en-
geland; aanv 20.00 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
douwe bob & dutch string collective; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht; ook op 13 

okt.
vera, oosterstraat 44;
kim janssen, orkestrale pop; voorpro-
gramma: christof; aanv 21.00 uur; € 11,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 13 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
douwe bob & dutch string collective; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
jett rebel; aanv 20.30 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: paul sinha, pop; voorpro-
gramma: mafe; aanv 20.30 uur; € 12,- / 
voorverkoop € 10.-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: the gwoof, rock/funk/hiphop/
punk; met voorprogramma; aanv 20.30 
uur; € 11,- / voorverkoop € 10,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
café de zolder, papengang 3a;
30 jaar café de zolder: phoenatix, soul/
funk/ska/reggae ; aanv 22.00 uur; gratis.

verwacht
za 14 okt 
groninger archieven, cascadeplein 4 + 
10;
dag van de groninger geschiedenis 2017 
met oa safari joe (11.00-17.00 uur), the 
reel thing (12.00-12.30 en 14.15-14.45 
uur) en de eendracht (12.45-13.15 uur); 
11.00-17.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
vieux; soul/funk; aanv 16.00 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: ásgeir, singer-songwriter uit 
ijsland; voorprogramma: gordi; aanv 
20.00 uur; € 28,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: arnold veeman & band, pop/
jazz/surinaams; aanv 20.30 uur; € 16,-.
café singelier, coendersweg 44;
de groninger songwriter circle presen-
teert joep van leeuwen, nina wuijster en 
een suprise act; aanv 20.30 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
tentempiés, rock/ska/reggae/rumba; 
aanv 20.30 uur; € 14,- / voorverkoop 
€ 13,-.
café de walrus, pelsterstraat 25;
faktum 51 presenteert bartek (fuzzrock 
uit amsterdam), the mighty breaks (west-
coast garagerock met orgel) en the bea-
vers (garagerock); aanv 21.00 uur; € 5,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
de stokers, polkapunk; met voorpro-
gramma; aanv 21.00 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
radio moscow, psychedelische bluesrock 
uit amerika; voorprogramma: kaleido-
bolt; aanv 21.00 uur; € 14,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
neil young tribute band; aanv 22.30 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
elton & lisa, akoestische pop/soul/r&b; 
23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: willie darktrousers & de splin-
ters, occulte auto-tune rock; aanv 23.30 
uur; € 1,-.
zo 15 okt 
café poko poko, zuiderdiep 140;
jam session; aanv 14.00-18.00 uur; gra-
tis; neem je instrument mee.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
elton joseph, soul; aanv 16.30 u; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
ma 16 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: amadou & mariam, poppy af-
robeat uit mali; aanv 20.30 uur; € 35,60.
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en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 10: 'prijzen'; aanv 19.00, 20.15 
(uitverkocht) en 21.30 uur; € 11,-; kaart-
verkoop bij vvv en via www.uutdehoogte.
nl; zie ook 30 sept en 4, 5, 6 en 7 okt.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
boukje schweigman en slagwerk den 
haag brengen 'for the time being'; beel-
dend muziektheater over ons voortdu-
rend jagen door de tijd; aanv 20.15 uur; 
€ 17,50 (cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-); 
ook op 30 sept.
za 30 sept 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 10: 'prijzen'; aanv 19.00, 20.15 en 
21.30 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; zie ook 
4, 5, 6 en 7 okt.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
boukje schweigman en slagwerk den 
haag brengen 'for the time being'; beel-
dend muziektheater over ons voortdu-
rend jagen door de tijd; aanv 20.15 uur; 
€ 17,50 (cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-); 
ook op 30 sept.
zo 1 okt 
grand theatre, grote markt 35;
eef van breen brengt 'chapman for presi-
dent';  filmisch muziektheater over de 
zoektocht naar een politiek vluchteling; 
aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-).
wo 4 okt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 10: 'prijzen'; aanv 21.00 uur; 
€ 11,-; kaartverkoop bij vvv en via www.
uutdehoogte.nl; zie ook 5, 6 en 7 okt.
do 5 okt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 10: 'prijzen'; aanv 19.30 en 21.00 
uur; € 11,-; kaartverkoop bij vvv en via 
www.uutdehoogte.nl; zie ook 6 en 7 okt.
vr 6 okt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 10: 'prijzen'; aanv 19.00, 20.15 
(uitverkocht) en 21.30 uur; € 11,-; kaart-
verkoop bij vvv en via www.uutdehoogte.
nl; zie ook 7 okt.
grand theatre, grote markt 35;
freek vielen brengt 'de aankomst van de 
titanic (en andere heldendichten)'; duis-
ter sprookje over de rafelranden van eu-
ropa; aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/college-
kaart € 10,-).
za 7 okt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 10: 'prijzen'; aanv 19.00, 20.15 en 
21.30 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; afleve-
ring 11 vanaf 31 okt.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: tom lanoye brengt 'solo ten 
oorlog'; soloversie van de spraakmaken-
de marathonbewerking van acht ko-
ningsdrama’s van shakespeare; aanv 
20.15 u; € 19,- (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 10,-); met inleiding (19.15 uur, € 2,50).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theaternacht; met zeven korte voorstel-
lingen/performances door actrices van 
het noord nederlands toneel, dj bram en 
installatie van beeldend kunstenaar loui-
se te poele; in het hele gebouw; aanv 
20.15 uur; € 19,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,50).
ma 9 okt 
grand theatre, grote markt 35;
ahilan ratnamohan & star boy collective 
brengen 'reverse colonialism'; controver-

sieel plan om europese afrikanen terug 
naar afrika te lokken; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
do 12 okt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
theater nomade brengt '14-18: achter de 
hollandse waterlinie' van ab gietelink; fil-
misch muziektheater over de eerste we-
reldoorlog; 20.30-21.50 uur; € 17,50 (tot 
30 jaar € 12,50); ook op 13 en 14 okt.
vr 13 okt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
het complot speelt 'een vreemde gast' 
van ton rohde; hilarisch, actueel drama 
naar 'een zwarte pool' van karst woud-
stra; try-out; aanv 20.00 uur; première op 
14 okt.
martinikerk, martinikerkhof 3;
theater nomade brengt '14-18: achter de 
hollandse waterlinie' van ab gietelink; fil-
misch muziektheater over de eerste we-
reldoorlog; 20.30-21.50 uur; € 17,50 (tot 
30 jaar € 12,50); ook op 14 okt.
het floreshuis, floresplein 19;
melih gençboyaci brengt 'vijfduizend-
tweehonderdwoorden'; hoe ontwikkelt je 
identiteit zich in een nieuw taalgebied?; 
aanv 20.30 uur; € 8,50 (cjp/collegekaart 
€ 6,-); kaartverkoop via grand theatre.
verwacht
za 14 okt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
het complot speelt 'een vreemde gast' 
van ton rohde; hilarisch, actueel drama 
naar 'een zwarte pool' van karst woud-
stra; première; aanv 20.00 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nationale theater brengt 'het verza-
melde werk van william shakespeare'; 
jappe claes, vincent linthorst en bram 
suijker spelen 37 shakespeare-klassie-
kers in anderhalf uur; theater en humor; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 24,- / 2de 
rang € 19,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 16,50 (€ 12,50) / 
4de rang € 12,- / 5de rang € 6,-; met in-
leiding (19.15 uur, € 2,50).
martinikerk, martinikerkhof 3;
theater nomade brengt '14-18: achter de 
hollandse waterlinie' van ab gietelink; fil-
misch muziektheater over de eerste we-
reldoorlog; 20.30-21.50 uur; € 17,50 (tot 
30 jaar € 12,50).
grand theatre, grote markt 35;
het houten huis brengt 'onbekend land'; 
voorstelling over het overwinteren van 
eenzaamheid; de kindervoorstelling nu 
voor volwassen publiek; 20.30-21.30 u; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-); vooraf: 
'kijk, ik zoek!' (live geschilderd reuzen-
prentenboek met muziek, 19.30-20.00 
uur, gratis met toegangskaart 'onbekend 
land', aanmelden kan via info@hethou-
tenhuis.org); na afloop: gesprek met de 
makers/spelers (21.45-22.15 uur, gratis 
met toegangskaart 'onbekend land').

diversen
dans / literair / multimedia
vr 22 sept 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
frank von hebel signeert zijn nieuwste 
boek 'graf van klei'; 16.00-17.00 uur.
za 23 sept 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
benefiet voor st maarten, st eustatius en 
saba: opening door een spreker uit sint 
maarten, poëzie, spoken word, open mic 
en akoestisch duo; 14.00-17.00 uur.
zo 24 sept 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
middag met schrijver/psycholoog martin 
appelo ('wij - zij. gaat de wereld aan nar-
cisme ten onder?'); 14.30-15.30 uur.
boekhandel godert walter, o ebbinge-
straat 53;
middag over aristoteles nav de recent 
verschenen nieuwe vertaling van de 'po-
etica'; met vertalers piet gerbrandy en 
casper de jonge; aanv 15.00 uur; gratis; 
reserveren gewenst (in de winkel, via tel. 
050-3122523 of info@godertwalter.nl).
ma 25 sept 
academiegebouw, broerstraat 5;
bram douwes in gesprek met ellen 
deckwitz (gastschrijver rug 2017); aanv 
20.00 uur; € 4,- (studenten gratis); kaart-
verkoop via www.sggroningen.nl.
do 28 sept 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie; 12.30-13.00 uur; gratis.
vr 29 sept 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
ouderenfestival happy & healthy ageing: 
vertelkunstenaar anne van delft houdt 
een monoloog over het japanse concept 
ikigai (14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur) 
en stadsdichter lilian zielstra spreekt 
over herinneringen en maakt ter plekke 
poëzie (aanv 14.00, 16.45, 19.00 en 
21.30 uur); voorts expositie, lezingen, 
workshops, demonstraties en presenta-
ties; 14.00-18.00 en 19.00-22.30 uur; per 
dagdeel € 9,- (stadjerspas € 5,-); toeslag 
diner € 12,50 (€ 7,50).
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium; maximaal 15 minuten per 
act; presentatie: wabbesch wabbesch; 
20.00-22.00 uur; gratis; opgave deelne-
mers via podia@bijvrijdag.nl.
boekhandel riemer, nwe ebbingestr 1;
annemarie van heijningen-steenbergen 
presenteert haar boek 'getrouwd zijn is 
de hemel niet'; 20.00-22.00 uur.
zo 1 okt 
synagoge, folkingestraat 60;
'sjoel xl'; middag in het teken van he-
breeuwse taal en joodse dans; met 
dansdemonstratie door kaya wolff en 
haar groep (publiek mag meedoen) en 
een voor iedereen begrijpelijk introductie 
over het hebreeuws door ruty vos; 13.00-
17.00 uur; € 3,- (tot 18 jaar gratis).
martinikerkhof;
startpunt theatrale stadswandeling; ver-
teller johannes brengt eeuwenoude 
volksverhalen tot leven; 14.00-15.30 uur; 
€ 17,- (kinderen € 9,- / kleuters gratis); 
kaartverkoop via www.storytrail.nl.
café kult, steentilstraat 36/1;
'de schreef'; open podium voor poëzie, 
proza en andere gesproken woordkunst; 
aanv 15.00 uur; deelnemers kunnen zich 
opgeven via jpoetijn@hotmail.com.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'oorspraak - the art of podcasting'; mid-
dag rond podcasting; met aletta becker 
(schrijversvakschool) en amanda brou-
wers (podgront); aanv 16.00 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
ma 2 okt 
academiegebouw, broerstraat 5;
ellen deckwitz (gastschrijver rug 2017) 
spreekt over de overlap van literaire gen-
res; aanv 20.00 uur; € 4,- (studenten gra-
tis); kaartverkoop: www.sggroningen.nl.
wo 4 okt 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters presen-
teren oud en nieuw werk; leden van de 
dichtclub zijn andré degen, joost oomen, 
lilian zielstra, renée luth, rik andreae, syl-
via dragtstra, richard nobbe, hubert kla-
ver, philip rozema, hanne stegeman, 
ileen rook, maaike rijnjes, erik loeffen, 
esmé van den boom en annegreet bos; 
gastdichter: gido lahuis; aanv 20.30 uur; 
gratis.

do 5 okt 
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
presentatie van de dichtbundel 'ik kan 
het altijd denken' van cees bolle; mmv 
coen peppelenbosch en remco ekkers; 
aanv 16.30 uur.
ma 9 okt 
academiegebouw, broerstraat 5;
ellen deckwitz (gastschrijver rug 2017) 
spreekt over de verschillende verwach-
tingen die literatuur kan wekken; aanv 
20.00 uur; € 4,- (studenten gratis); kaart-
verkoop via www.sggroningen.nl.
di 10 okt 
grand theatre, grote markt 35;
'howl'; talkshow, dansvoorstelling en 
concert in één; met oa choreograaf amos 
ben-tal en popmuzikant/dichter spinvis; 
aanv 20.00-21.30 uur; € 15,- (studenten 
€ 10,-) incl. workshop olv amos ben-tal 
(usva, 13.00-14.30 uur, opgave via 
zwaantje.wieling@rug.nl); kaartverkoop 
via www.sggroningen.nl.
wo 11 okt 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie; 12.30-13.00 uur; gratis.
do 12 okt 
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.
verwacht
za 14 okt 
groninger archieven, cascadeplein 4 + 
10;
dag van de groninger geschiedenis 2017 
met oa poëzie/performance door egbert 
hovenkamp 2 (13.30-14.00 uur); 11.00-
17.00 uur; gratis.
ma 16 okt 
academiegebouw, broerstraat 5;
ellen deckwitz (gastschrijver rug 2017) 
spreekt over het nut van de letteren in 
roerige tijden; aanv 20.00 uur; € 4,- (stu-
denten gratis); kaartverkoop via www.
sggroningen.nl.
wo 18 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
avond van de dans met vooruitblik op het 
dansseizoen en live preview door club 
guy & roni van de voorstelling 'tetris mon 
amour' (première vr 20 okt); 19.30-22.00 
uur; € 12,50.

klassiek
vr 22 sept 
de silo, achterweg 47;
'classic jamming'; jamsessie voor akoes-
tische klassieke muziek; 21.00-01.00 u; 
gratis.
zo 24 sept 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: yogadocent/gitarist jan kuiper 
presenteert 'yoga in concert xl'; yoga met 
muziek van ludovico einaudi; deelne-
mers kunnen zelf meespelen; 11.00-
12.30 uur; € 19,50.
st jozefkathedraal, radesingel 2;
'een uurtje eeuwigheid': kamerkoor mo-
derato cantabile olv nana tchikhinashvili; 
14.00-15.00 u; gratis; collecte na afloop.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
ensemble the spirit of gambo speelt itali-
aans-geïnspireerde muziek uit het ba-
rokke engeland; mmv kristen witmer (so-
praan); aanv 15.00 uur; € 23,- (tot 30 
jaar/stadjerspas € 11,50); kaartverkoop 
via www.musicaantiquanova.nl.
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'the magic flute (die zauberflöte)' 
van mozart; sprookjesachtige en roman-
tische opera; opgenomen in het royal 
opera house te londen; 15.00-18.10 uur; 
€ 17,50.
ma 25 sept 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het russian chamber philhar-
monic st petersburg olv juri gilbo en mi-
scha maisky (cello) spelen muziek van 
elgar, tsjaikovsky en bruch en de 49ste 
symfonie en het 1ste celloconcert van 
haydn; aanv 20.15 uur; € (cjp/studenten 
tot 30 jaar € ); met inleiding door philip 
ruitenberg (19.00 uur, € 2,50).
vr 29 sept 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv arvo volmer speelt de william tell ou-

verture van rossini, het concert voor viool 
en orkest van tsjaikovski en 'schilderijen-
tentoonstelling' van moessorgski; solist: 
valeriy sokolov (viool); 20.15-22.00 uur; 
gouden rang € 43,50 / 1ste rang € 35,50 
/ 2de rang € 25,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht; met inlei-
ding door ebo reitsma (19.00 uur).
zo 1 okt 
hoornse meer;
4 huizen muziekfestival 2017: concerten 
in 4 woonhuizen door francine van der 
heijden & nynke eekhof (liederen van oa 
vuursteen, schubert en mendelssohn), 
marcel kapteijn & boelo klat (jazz/pop/
blues), jonesy (singer-songwriter) en pot, 
baumgarten & friends (volksmuziek/funk/
pop/wereldmuziek/jazz); 13.00-17.00 u; 
passe-partout € 20,- (tot 13 jaar € 7,50); 
reserveren via n.eekhof@home.nl of tel. 
050-5263437 (ma-vr 20.00-22.00 uur).
martinikerk, martinikerkhof 3;
johannette zomer (sopraan), bart 
schneemann (hobo) en het tulipa consort 
brengen 'bach2ways'; aria's van bach 
voor sopraan en hobo en werk van de 
jonge hedendaagse componisten mayke 
nas, reza namavar en mathilde wante-
naar; aanv 15.15 uur; € 26,- (cjp/stad-
jerspas € 22,50 / tot 19 jaar/studenten 
€ 10,-) / voorverkoop € 24,50 (€ 21,- / 
€ 10,-) via www.bach2ways.nl.
buckshot café, zuiderdiep 58;
c_urb, latinjazz/klassiek; aanv 16.30 uur; 
gratis.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst mmv de cantorij van de 
nieuwe kerk, solisten en barokorkest olv 
jelte hulzebos, esther ebbinge (sopraan), 
eske tibben (alt), roele kok (bas), hylke 
rozema (hoorn) en jairo gimeno veses 
(hoorn); aanv 17.00 uur; gratis; collecte 
bij de uitgang.
di 3 okt 
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'la bohème' van puccini; romanti-
sche opera over de straatarme dichter 
rodolfo en naaistertje mimì; live vanuit 
het royal opera house te londen; 20.15-
22.50 uur; € 24,50; encore-vertoning op 
8 okt (15.00-17.35 uur).
do 5 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: the bach choir london olv da-
vid hill zingt een selectie uit 'vespers' van 
rachmaninov en werken van byrd, tallis, 
parry, howells en vaughan williams; aanv 
20.15 uur; gouden rang € 37,50 / 1ste 
rang € 32,50 / 2de rang € 27,50 (jonge-
ren tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang uitver-
kocht.
vr 6 okt 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
anna stegmann (blokfluit) en ensemble 
odyssee brengen 'concerto for a small 
flute'; engelse blokfluitacrobatiek met 
werk van babell, händel, vivaldi en 
sammartini; aanv 20.15 uur; € 23,- (tot 
30 jaar/stadjerspas € 11,50); kaartver-
koop via www.musicaantiquanova.nl.
za 7 okt 
martinikerk, martinikerkhof 3;
grootkoor groningen en mannenensem-
ble the martin mans formation zingen be-
kende koorwerken, opera- en musical-
fragmenten; aanv 20.00 u; € 15,-; voor-
verkoop bij het vvv en via zing@groot-
koor.nl.
zo 8 okt 
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal opera 
brengt 'la bohème' van puccini; romanti-
sche opera over de straatarme dichter 
rodolfo en naaistertje mimì; 3 okt opge-
nomen in het royal opera house te lon-
den; 15.00-17.35 uur; € 17,50.
elim, barkstraat 5;
opendeurdienst mmv christelijk groot ge-
mengd koor muntendam/stadskanaal olv 
johan w pots; mmv ronald ijmker (orgel); 
aanv 19.00 uur; met voorzang (18.45 u) 
en nazit.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het orkest van de 18de eeuw 
en capella amsterdam brengen 'la cle-
menza di tito' van mozart; opera met an-
ders dahlin (tenor) als de keizer titus; 
met nederlandse boventiteling; aanv 
19.30 uur; gouden rang € 47,50 / 1ste 
rang € 42,50 / 2de rang € 37,50 (jonge-
ren tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang uitver-
kocht; met inleiding door muziekjourna-
list paul herruer (18.30 uur, € 2,50).
do 12 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv david porcelijn brengt 'canto ostinato' 

van simeon ten holt in een bewerking 
voor symfonieorkest; aanv 21.00 uur; 
€ 35,50 (tot 30 jaar € 12,50); met ineli-
ding door thea derks (20.00 uur).
vr 13 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: trio martinu (tsjechië) speelt 
muziek van sjostakovitsj, suk, martinu en 
dvorák; aanv 20.15 uur; € 32,- (tot 30 
jaar € 12,50).
verwacht
zo 15 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: serie 'koffie klassiek'; recital door 
conservatoriumstudenten (houtblazers); 
11.00-13.00 uur; € 15,- (jongeren tot 30 
jaar € 10,-).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: daniel wayenberg (piano) 
speelt  de '12 études d'execution trans-
cendante' van liszt; aanv 15.30 uur; 
€ 17,50 (studenten tot 30 jaar € 12,50); 
na afloop: receptie en signeersessie.
ma 16 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: philippe jaroussky (counterte-
nor) en het ensemble artaserse brengen 
vocaal en instrumentaal werk van hän-
del; 20.15-22.00 u; gouden rang € 59,50 
/ 1ste rang € 54,50 / 2de rang € 49,50 
(jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
uitverkocht; met inleiding door philip rui-
tenberg (19.00 uur, € 2,50).
wo 18 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: openbare repetitie van het 
noord nederlands orkest; aanv 12.00 u; 
gratis; reserveren niet nodig.

theater
di 26 sept 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 10: 'prijzen'; try-out; aanv 19.30 
en 21.00 uur; € 9,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; ook try-
outs op 27 sept.
grand theatre, grote markt 35;
tom struyf brengt 'tatiana aarons expe-
rience'; reisverhaal gebaseerd op (niet-)
waargebeurde feiten; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-); passe-
partout 26 + 27 sept € 22,- (€ 15,-).
wo 27 sept 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 10: 'prijzen'; try-out; aanv 19.30 
en 21.00 uur; € 9,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; premiè-
re op 28 sept.
grand theatre, grote markt 35;
tom struyf speelt 'vergeetstuk'; warm 
pleidooi voor de liefde, over tijd en gene-
raties heen; aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/
collegekaart € 10,-); passe-partout 26 + 
27 sept € 22,- (€ 15,-).
do 28 sept 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 10: 'prijzen'; première; aanv 19.30 
en 21.00 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; zie ook 
29 en 30 sept en 4, 5, 6 en 7 okt.
grand theatre, grote markt 35;
jason van lith & michaël lamiroy brengen 
'rainshine' (try-out); explosieve cross-
over van muziek en jongleren; aanv 
20.30 uur; € 8,- (cjp/collegekaart € 6,-).
vr 29 sept 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
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Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

Demdem
DONER KEBAB & PIZZA

AFHALEN & BEZORGEN

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

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

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

Bezorgtijden:  dinsdag t/m zondag  
17.00 - 02.00 uur

KROEG van KLAAS
oosterweg 26     oosterpoort

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

ELKE zAtERdAG LIvE muzIEK zie www.kroegvanklaas.nl

http://www.waark.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.demdem-groningen.nl/
http://www.kroegvanklaas.nl/
http://www.zinnebeeld.info/


exposities
ann's art / vos interieur, laan corpus 
den hoorn 100; 
t/m 14 okt: carola schapals, mystieke 
schilderijen en boek 'painting days'; open 
di-vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00 uur en 
op afspraak; galeriehouders aanwezig 
do-za 12.00-17.00 uur.
binnenstad;
1 okt t/m 17 dec: 'toyism takes over', jubi-
leumexpositie 25 jaar toyisme; locaties: 
huis de beurs (a-kerkhof 4), cornicia (a-
straat 20), dot (vrydemalaan 2), 't 
feithhuis (martinikerkhof 10), galerie for-
ma aktua (nieuwstad 10), grid (st jans-
straat 2), martiniplaza (l springerlaan 2), 
nederlands stripmuseum (westerhaven 
71), noordelijk scheepvaartmuseum 
(brugstraat 24), p s koffie, thee & taart (o 
kijk in 't jatstraat 24), pictura (martinikerk-
hof 26), richards kunst in lijsten (noorder-
haven 61), usva galerie (munnekeholm 
10) en café de wolthoorn & co (turftoren-
straat 6).
binnenstad oost;
za 30 sept: kunstroute 'expoost' met 
beeldende kunst, puzzeltocht en micro-
safari's; deelnemers: vrijdag (walstraat 
34), pictura (st walburgstraat 1), grid (st 
jansstraat 2), vof kunstwerk (oudeweg 
20a), momadesign (nieuweweg 32), ate-
lier-bas-is (pluimerstraat 15), galleria un-
expected schuitendiep 47), galerie with 
tsjalling (kostersgang 26 rechts), sign 
(winschoterkade 10) en wout wessemius 
(voor 't voormalig klein poortje 1-3); 
12.00-18.00 uur; afterparty bij wout wes-
semius (18.00-22.00 uur).
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 21 okt: hans goudsblom, nieuwe 
schilderijen; open vr za 13.00-17.00 uur 
en op afspraak (tel. 050-3132418 of 06-
41282015).
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderijen; 
open op afspraak (tel. 06-44146555) of 
als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 30 sept: 'kleur & kunst', selectie uit 
de uitleencollectie; open wo do vr 09.00-
17.00, za zo 13.00-17.00 uur.
atelier dineke bus, froukemaheerd 197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schilderij-
en van erik zwezerijnen; open vr za zo 
vanaf 12.00 uur en op afspraak (tel. 06-
22922601).
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstraat 
62; 
tot half okt: erika stulp (kleurrijk werk in 
acryl en gemengde techniek) en digitale 
schilderijtjes in een kleine oplage voor 
een klein prijsje; open do vr za 14.00-
17.00 uur en op afspraak (tel. 06-
36167686) en er is een deurbel.
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 24 sept: jan dits (portretten), sjouke 
heins (portetten en schilderijen van die-
ren) en derek scholte (ruimtelijk werk); 
28 sept t/m 5 nov: overzichtstentoonstel-
ling van schilderijen van valerio gucia en 
ingrid fokkens en beelden van anke flik; 
zo 1 okt 16.00 uur: opening tentoonstel-

ling door gastconservator ton meijer; 1 
okt t/m 17 dec: 'toyism takes over', jubile-
umexpositie 25 jaar toyisme; open do-zo 
13.00-17.00 uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 24 sept: hilde barendse, 'on my way' 
(schilderijcollages); open wo-za 13.00-
17.00 uur en op afspraak.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 7 jan: 'papier ontvouwd - groningers 
en hun papier', de geschiedenis van pa-
pier in groningen; za 23 sept: workshop 
werkmantechniek (voor volwassenen, 
14.00-16.00 uur); zo 24 sept: workshop 
graveren en drukken in foam (voor kin-
deren, 14.00-15.30 u); za 30 sept: work-
shop papier scheppen (voor volwasse-
nen, 14.00-16.00 u); zo 1 okt: workshop 
eigen papier maken (voor kinderen, 
14.00-15.30 uur); za 7 okt: workshop li-
nosnede (voor volwassenen, 14.00-
16.00 uur); zo 8 okt: open werkman-ate-
lier, (voor het hele gezin, 14.00-15.30 u); 
open di-zo 10.00-17.00 uur; € 7,50 (cjp
/65+/studentenkaart/kinderen voortgezet 
onderwijs € 5,- / kinderen basisschool 
€ 3,- / stadjerspas/mjk/tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18; 
t/m 29 okt: anne-woltera van wijk, 'de 
nacht' (fotografie); t/m 29 okt: jelle pieter 
de boer, 'ida' (foto's); t/m 29 okt: tom van 
der leij, 'women@work' (reisfoto's); t/m 
29 okt: irene wiersma, 'de weetjewelvo-
gel' (illustraties); 5 okt t/m 2 nov: 'happy 
ageing', tentoonstelling over ouder wor-
den; 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 museum, museumeiland; 
t/m 31 dec: memphis design (oa kera-
miek, meubels en een fruitschaal uit de 
collectie van david bowie); t/m 24 sept: 
'hide & seek', overzichtstentoonstelling 
van de nederlandse ontwerper maarten 
baas (1978); t/m 12 nov: 'rijk in gronin-
gen - borgen en stadspaleizen 1600-
1800', bezittingen en rijkdommen van 
groningers uit de 17de en 18de eeuw (oa 
schilderijen, zilver en gereconstrueerde 
kamer); t/m 29 okt: gabriel lester, 'the re-
turn of lester's loops' (installaties/film); 
t/m 2 sept 2018: 'de wereld in huis', azia-
tisch porselein en delfts aardewerk; 23 
sept t/m 7 jan: '500 jaar reformatie in gro-
ningen' (zilvergerei, bijbels en portret-
ten); 14 okt t/m 6 mei: albarta ten oever 
(1772-1854), schilderijen, aquarellen en 
tekeningen van één van de weinige vrou-
welijke 18de-eeuwse kunstenaars uit 
groningen; permanent: 'de collectie', wis-
selende tentoonstelling van hoogtepun-
ten uit eigen collectie; elke zo: instap-
rondleiding langs hoogtepunten van het 
gebouw en de verschillende tentoonstel-
lingen (14.00 uur, € 3,- / tot 18 jaar gra-
tis); zo 24 sept: excursie naar de menke-
maborg in uithuizen (bus vertrekt om 
12.00 uur, € 15,- / met museumkaart 
€ 10,-); zo 1 okt: excursie naar landgoed 
nienoord in leek (bus vertrekt om 12.00 
uur, € 15,- / met museumkaart € 10,-); di 
3 okt: kunstspreekuur, bezoekers kun-
nen hun (kunst)objecten laten beoorde-
len (14.00-16.00 uur, aanmelden via 
spreekuur@groningermuseum.nl); wo 4 
okt 19.30 u: lezing 'rijk in groningen' door 
conservator egge knol (remonstrantse 
kerk, coehoornsingel 14, € 12,50, aan-
melden via aanmelden@kunstinzicht-
groningen.nl of tel. 050-3188651); zo 8 
okt: excursie naar de fraeylemaborg in 
slochteren (bus vertrekt om 12.00 uur, 
€ 15,- / met museumkaart € 10,-); zo 15 
okt: excursie naar landgoed verhilder-
sum in leens (bus vertrekt om 12.00 uur, 
€ 15,- / met museumkaart € 10,-); open 
di-zo 10.00-17.00 uur; € 13,- (studenten 
vanaf 19 jaar/cjp € 10,- / museumkaart/

stadjerspas/groninger studenten/kinde-
ren tot 19 jaar gratis).
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10; 
22 sept (17.30 uur) t/m 22 nov: gerda 
voogd, 'foto-poëzie' (foto's en gedich-
ten).
atelier henk kraayenzank, visserstraat 
40; 
t/m 22 okt: 'de omweg als weg of: de 
troost van de mislukking', werk van ber-
nard divendal (recente kleurpotloodteke-
ningen) en henk kraayenzank (schilderij-
en); open za zo 13.00-17.30 uur en op 
afspraak (tel. 050-3135798).
kunst en zo, carolieweg 21; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van greetje hoving (beelden 
van keramiek), els brouwer (schilderij-
en), margriet de vries (schilderijen), rar 
kramer (schilderijen), arda barten (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), sija brouwer (glas-
kunst), ella lassche (beelden) en may 
den arend (keramiek); open di-vr 12.00-
17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jatstraat 
36; 
t/m 24 sept: andreas romijn, 'dogs' (foto's 
van honden); 27 sept t/m 29 okt: marion 
kraus, 'the secret of the dutch' (schilder-
achtige stillevens); open wo-zo 12.00-
17.00 uur.
martinikerk, martinikerkhof 3; 
t/m 29 sept: 'tijd', werk van noorder art 
(jan de boer, mineke gravers, marja hens 
en sieuwke ronner) en ewout de roon (vi-
deo); open di-za 11.00-17.00 uur; € 1,-.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
1 okt t/m 14 jan: (theaterlounge) 'street 
life', werk van tien nederlandse straatfo-
tografen.
martiniziekenhuis, v swietenplein 1; 
t/m 30 sept: (oranje gang, route 0.8) nan-
ny ter wiel, schilderijen; t/m 30 nov: (vitri-
nes, route 0.9) gerry blok, keramische 
objecten; t/m 30 nov: (begane grond + 
1ste etage, route 0.2 + 1.2) candace 
charlton, schilderijen; 1 okt t/m 31 dec: 
(oranje gang, route 0.8) froukje tolsma, 
schilderijen.
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 29 okt: 'daan jippes, avonturier in 
strip en animatie', werk van de neder-
landse tekenaar daan jippes (1945) die 
veel voor disney werkte; t/m 16 nov: '50 
jaar tina', tentoonstelling over het maga-
zine voor meisjes van 8 tot 12 jaar; open 
di-vr 12.30-17.00, za zo 10.00-17.00 uur 
/ tijdens vakanties (regio noord) ma 
12.30-17.00, di-zo 10.00-17.00 u; € 8,95 
(60+/3 tot 12 jaar € 7,50 / cjp variabele 
korting / studenten € 5,- / mjk/tot 3 jaar 

gratis).
atelier nelleke allersma, westerhaven-
straat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; open op af-
spraak (tel. 06-22617929).
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 24 sept: 'even beeld', werk van anne-
miek jipping (beelden en tekeningen) en 
annelies swart (beelden); 27 sept t/m 22 
okt: mi'jke demmer, 'uitgelicht' (ruimtelijk 
werk); za 30 sept 17.00 uur: opening ex-
positie; open wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, brug-
straat 24-26; 
t/m 12 nov: 'koffie vers(ch) gebrand!', 
tentoonstelling over koffiebranderijen en 
theepakkerijen in noord- nederland sinds 
de 19de eeuw; open di-za 10.00-17.00, 
zo 13.00-17.00 uur; op feestdagen ge-
sloten; € 6,- (65+/7 tot 15 jaar € 3,50 / tot 
7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 12; 
t/m 24 sept: 'venezuela in chaos', werk 
van venezolaanse fotografen; 29 sept 
(17.00 uur) t/m 1 okt: werk van amateur- 
en professionele fotografen die deelna-
men aan instameet groningen op 20 aug; 
open wo-zo 12.00-18.00 uur; gratis.
np3 bur0 gr0ningen, hofstraat 21; 
t/m 7 okt: anno dijkstra, 're:de:construct 
1.0'; open do vr 12.00-17.00 uur en op 
afspraak (tel. 050-3138260).
np3 emma, emmaplein; 
t/m 17 okt: rem koolhaas videobusstop 
met 'interactive art' van rafaël rozendaal.
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichtsten-
toonstelling van foto-contourograaf theo 
knoope; open dag. vanaf 14.00 uur en 
op afspraak (tel.06-26321588).
het paleis, boterdiep 111; 
zo 24 sept: paleisparade met oa open 
ateliers van beeldend kunstenaars, 
(boek)presentaties en optredens van 
meindert talma, o o d en genexpress; 
13.00-17.00 uur.
café het palet, friesestraatweg 41; 
24 sept t/m 21 okt: (expositieruimte) 'ero-
tiek in de kunst', verkooptentoonstelling 
met werk van oa linda schregardus, mar-
garita bonke, moka, natalia zijlstra, mari-
anne krizkovsky en paul groenenberg; 
zo 24 sept 16.00 uur: feestelijke opening 
van de tentoonstelling met oa presenta-
tie van de lijn erotische kaarsen van 
koolzaadwaskaarsenmakerij om de 
noord; open di-za vanaf 16.00 uur.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 22 okt: kunstenaarscollectief 6 km 
per uur 10 km diep; t/m 22 okt: (be-
stuurskamer) paula e de vries, bloemto-
rens en kleine sculpturen; 1 okt t/m 17 

dec: schilderij van kunstenaarsbeweging 
het toiysme; open wo-zo 13.00-17.00 u.
de semmelstee, semmelweisstraat 182; 
za 14 okt: kunstmarkt hoornse meer 
2017 met werk van diverse kunstenaars; 
13.00-17.00 uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 30 sept: koos buist en anna kirsten, 
'impressions of the invisible that ties us 
together', parallellen tussen de vlaktes 
van zuid-afrika en de uitgestrekte micro-
wildernis van de stad groningen (film 'n/
om', projecties, lab, installaties, beelden, 
schetsen, schilderijen en natuurlijke en 
culturele artefacten); bijbehorende mi-
crosafari op za 30 sept (12.30-13.30 uur, 
tijdens kunstroute 'expoost', opgave via 
signnl@gmail.com of tel. 06-23631796); 
5 t/m 15 okt: the anonymous group of ar-
tists presents 'take over & other unpro-
fessional events'; zo 8 okt 16.00 uur: 
opening tentoonstelling; open di-za 
12.00-17.00, zo 14.00-17.00 uur.
vm boekhandel de slegte;
tot eind sept: klaas boter, 'clean, slegt & 
dirty' (graffiti); open dag. 12.00-17.00 u.
sociale verzerkeringsbank, cascade-
plein 5; 
t/m 31 okt: joram krol, foto's (portretten 
en stadsgezichten); open ma-vr 08.00-
17.00 uur.
theehuis selwerderhof, iepenlaan 204; 
t/m 3 okt: eppe okken, foto's; open dag. 
10.30-15.30 uur.
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 20 nov: charlemagne palestine, 
'charleworldddd' (installatie met teddybe-
ren).
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 24 sept: (fonteinstraat) minerva-stu-
denten, portretten van mensen met de-
mentie; t/m 31 okt: (restaurant fontein-
straat) betty jonker, kleurrijke schilderij-
en; t/m 13 nov: (fonteinstraat en blauwe 
patio) gerald emming, '30 seconds pro-
ject' (fotoportetten); t/m 26 nov: (winkel-
straat 2) rieks timmerman, tekeningen.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 31 jan: 'gelukkig gezond!', healthy 
aging en gezondheidsadviezen door de 
eeuwen heen; t/m 28 okt: 'the secrets of 
the wooden books', tentoonstelling over 
het mysterie van de drie boomboeken uit 
de collectie van het universiteitsmuse-
um; open di-zo 13.00-17.00 uur.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 29 okt: werk van kristi neider (gra-
fiek), albert secuur (licht/decors) en gea 
schenk (foto's); open za zo 12.00-17.00 
uur.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 7 okt: 'shapeshifters', werk van san-

der wiersma (collages) en irja syvertsen 
(keramieken sculpturen); 14 okt t/m 18 
nov: 'objectives', werk van lauren hille-
brandt (fotografie), harry markusse 
(schilderijen) en wouter van riessen 
(schilderijen); open wo do vr 12.00-
17.00, za 11.00-17.00 uur.
wout wessemius, voor 't voormalig klein 
poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurobjec-
ten; open op afspraak (tel. 050-3121103 
/ 06-51082613.
y2, oosterhamrikkade 2y; 
t/m 24 sept: 'in - uit', schilders marianne 
brouwer, marja hagenau en hanny sier-
sema met hun visie op architectuur; 
open za zo 14.00-17.00 uur.

amusement
vr 22 sept 
martiniplaza, l springerlaan 2;
gabriel iglesias met de fluffy mania world 
tour; stand-up comedy uit amerika; aanv 
20.00 uur; € 42,50.
café poko poko, zuiderdiep 140;
dubbel-fris, feestelijk nederlandstalig 
zangduo; aanv 21.00 uur.
za 23 sept 
martiniplaza, l springerlaan 2;
oosterstörm & friends korenfestival met 
gemengd koor funism, amusementskoor 
juicy lake, dameskoor sweelodie, gospel/
popkoor noyana, shantykoor ooster-
störm en afterparty met 6pack; aanv 
19.30 uur; € 15,-.
kleintje maas, grote markt 21a;
zangeres judith peters; nederlandstalig; 
aanv 22.00 uur; gratis.
zo 24 sept 
het paleis, boterdiep 111;
paleisparade met oa open ateliers van 
beeldend kunstenaars, (boek)presenta-
ties en optredens van meindert talma, o 

6   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

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

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

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

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

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.

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.

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

TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
ant 

 •  Y
em

ek

ev
i

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

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

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.

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

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

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.).

Uit eten in Groningen

Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

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


o d en genexpress; 13.00-17.00 uur.
ma 25 sept 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
hans sibbel & jeroen smit met 'het bruto 
nationaal geluk'; een theatraal lesje eco-
nomie; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 17,50 
/ 2de rang € 16,- / 3de rang € 14,- / 4de 
rang € 12,50 / 5de rang € 9,-.
di 26 + wo 27 + do 28 sept 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jochem myjer brengt 'adem in, adem uit'; 
cabaret; aanv 20.15 uur; uitverkocht.
vr 29 sept 
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; 20.00-
22.00 uur; gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium; maximaal 15 minuten per 
act; presentatie: wabbesch wabbesch; 
20.00-22.00 uur; gratis; opgave deelne-
mers via podia@bijvrijdag.nl.
café mulder, gr kr elleboog 22;
benefiet voor geuko met van de straat en 
pe & rinus & containers 2.0; aanv 21.00 
uur; uitverkocht.
za 30 sept 
oosterstraat + carolieweg;
straatfeest met oa live muziek van de ko-
ningsband, de mariachi's (mexicaans), 
van de straat (groningstalige pop) en de 
putkapel, straatacts, diepzeeverhalen 
verteld door kapitein kosto (12.00-16.00 
uur), straatparade (15.30 uur), spelletjes, 
workshops, designmarkt en braderie; 
11.00-18.00 uur; gratis.
plein oost, ypemaheerd;
'bruisend beijum'; uitmarkt met oa de-
monstraties dans en muziek, 'braderij' en 
kinderrommelmarkt; 13.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2;
mediamarkt music night met romy 
monteiro, tino martin, gerard joling, ali b, 
ruth jaccot en berget lewis; 20.00-03.00 
uur; € 29,50; kaartverkoop via www.me-
diamarktmusicnight.nl.
martiniplaza, l springerlaan 2;
the ashton brothers + het noordpool or-
kest; spektakel met humor, acrobatiek en 
muziek; aanv 20.00 uur; 1ste rang € 35,- 
/ 2de rang € 30,- incl. pauzedrankje en 
garderobe.
zo 1 okt 
café mulder, gr kr elleboog 22;
harry niehof (zang/gitaar), groninger lied-
jes; aanv 17.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: marcel de groot met '#held'; 
liedjesprogramma; aanv 20.30 u; € 16,-.
wo 4 okt 
martiniplaza, l springerlaan 2;
rené van kooten, vera mann, marjolein 
teepen ea spelen 'sweeney todd'; grappi-
ge en spannende musical; aanv 20.00 
uur; 1ste rang € 35,- / 2de rang € 30,- 
incl. pauzedrankje en garderobe.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: vrijdag en sandifort met 'vrij-
dag vs sandifort' (reprise); cabaret/sket-
ches; aanv 20.15 uur; € 17,50.
do 5 okt 
de silo, achterweg 47;
stranger things have happened; engels-
talige improvisatie en stand-up comedy; 
20.00-24.00 uur; € 6,50; voorverkoop via 
www.strangerthings.nl.
vr 6 okt 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
grof volkoren brengt 'grof volkoren re-
vuet'; show met muziek, kleinkunst en 
theater; aanv 20.30 uur; € 13,50; ook op 
7, 13 en 14 okt.
za 7 okt 
café d'olle grieze, haddingestraat 44;
nederlandstalige live muziek; 16.00-
19.00 uur; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
grootkoor groningen en mannenensem-
ble the martin mans formation zingen be-
kende koorwerken, opera- en musical-
fragmenten; aanv 20.00 u; € 15,-; voor-
verkoop bij het vvv en via zing@groot-
koor.nl.
martiniplaza, l springerlaan 2;
de lama's met 'afstoffen en warm spe-
len'; improvisatietheater; aanv 20.00 uur; 
€ 32,50 incl. drankje en garderobe.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
grof volkoren brengt 'grof volkoren re-
vuet'; show met muziek, kleinkunst en 
theater; aanv 20.30 uur; € 13,50; ook op 
13 en 14 okt.
zo 8 okt 
café poko poko, zuiderdiep 140;
4 mijl party met zanger bennie peters en 
de zingende barman; aanv 13.00 uur.
di 10 okt 
grand theatre, grote markt 35;
'howl'; talkshow, dansvoorstelling en 
concert in één; met oa choreograaf amos 
ben-tal en popmuzikant/dichter spinvis; 
aanv 20.00-21.30 uur; € 15,- (studenten 
€ 10,-); kaarten via www.sggroningen.nl.
wo 11 okt 
café het palet, friesestraatweg 41;
coming-out day: coming-out concert 
door homokoor zangzaad en het ge-
mengd dameskoor; aanv 20.30 u; gratis.
do 12 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;

douwe bob & dutch string collective; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht; ook 13 okt.
usva, munnekeholm 10;
anne neuteboom met 'weg'; cabaret; 
aanv 20.30 uur; uitverkocht.
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 13 okt 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
douwe bob & dutch string collective; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
grof volkoren brengt 'grof volkoren re-
vuet'; show met muziek, kleinkunst en 
theater; aanv 20.30 uur; € 13,50; ook op 
14 okt.
verwacht
za 14 okt 
groninger archieven, cascadeplein 4 + 
10;
dag van de groninger geschiedenis 2017 
met oa opening door burgemeester den 
oudsten (11.00 uur), live muziek van sa-
fari joe (11.00-17.00 uur), the reel thing 
(12.00-12.30 en 14.15-14.45 uur) en de 
eendracht (12.45-13.15 uur), poëzie/per-
formance door egbert hovenkamp 2 
(13.30-14.00 uur), uitreiking van de 
scriptieprijs groninger geschiedenis 
(16.00 uur), de grote groninger geschie-
denis quiz (16.30-17.00 uur), expositie 
van muntschatten, activiteiten voor kin-
deren, lezingen, rondvaarten, busritten, 
fietstochten, stadswandelingen en rond-
leidingen; thema: geluk; 11.00-17.00 uur; 
gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
ellen ten damme & band met de paris 
berlin tour; show met muziek uit de jaren 
'20, '40, '50 en heden; aanv 20.00 uur; 
€ 31,50 incl. drankje en garderobe.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
grof volkoren brengt 'grof volkoren re-
vuet'; show met muziek, kleinkunst en 
theater; aanv 20.30 uur; € 13,50.
di 17 okt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: clifton braam met 'twee lan-
den, één liefde'; stand-up comedy; aanv 
20.15 uur; € 16,-.

uitgaan
vr 22 sept 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj orchid; 17.00-21.00 uur; 
gratis.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
(europese) folkmuziek van melancollec-
tiv, paracetamol en ma-ir; na afloop: ses-
sie; aanv 19.30 uur; toegang: vrijwillige 
bijdrage; met dansuitleg.
café poko poko, zuiderdiep 140;
karaoke night; aanv 21.00 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj hans; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; aanv 
22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
'plotsklaps in the jungle' met dj's mulder, 
sporadisch, joost werkhoven en rob 
woods b2b bertram; techno; 23.00-05.00 
uur; € 8,- / voorverkoop € 6,-.
wolter wolthers, poelestraat 14;
birthday bash wolter wolthers 2 years 
met dj's ruben tieks, de nachtwacht, den 
en jim lok; 23.00-08.00 uur.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/

classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj's lucy en mickey munday; techno; 
24.00-05.00 uur; € 7,-; alleen deurver-
koop.
za 23 sept 
café de koffer, nwe blekerstraat 1;
koffer oktoberfest; 14.00-24.00 uur.
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
open dag met rondleidingen, biljarten en 
anderen spelen, hapjes, drankjes en 
kennismaking met leden; 16.00-18.00 u.
plaza danza, boterdiep 20a;
'dancing for sint maarten' met oa tango-
salon met dj joop (17.00-20.00 uur), latin/
caribbean party met dj's caramelo, mar-
cel jap en rett boel en live: frank torres 
(23.00 uur) en vele dansworkshops 
(15.00-17.00 en 20.00-22.45 uur); € 5,-.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; 18.00-22.00 u; 
gratis.
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj yarun; 19.30-
22.00 uur; € 15,-; kaartverkoop via www.
judithsfavorites.com; met openings- en 
sluitingsceremonie.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: '40up'; dansfeest voor 40-
plussers; 21.00-03.00 uur; € 12,-.
de silo, achterweg 47;
rio rockers fest #5 met dj boppin' cooter 
brown, rock & roll hairdressers en live: 
the krontjong devils (21.30 uur), black 
suspenders (22.30 uur) en tess & her 
highway patrol (23.30 uur); aanv 21.00 
uur (deur sluit om 02.00 uur); € 12,50; 
voorverkoop € 10,- bij elpee (ooster-
straat 45).
orkz-bar, emmastraat 15;
'nachtschade' met dj's xlii, 404 (geigertel-
ler) en doodtij, latex fashion show en 
live: super star gods en h.exe (polen); 
synth/ebm/industrial goth; aanv 21.00 u; 
€ 7,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
dot, vrydemalaan 2;
050&mode afterparty met oa dj's sebas-
tian davidson, dolsje & kabana, guilty 
bangers en bojan aleksander; soul/dis-
co/funk/r&b; 22.00-03.00 uur; € 7,50 incl. 
welkomstdrankje en hapje.
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
'harddome' met dj's re-invent (winnaar 
dj-contest), prescription, g-town mad-
ness, damage control dj team, double 
assault, d-fence, omistettu en terrox; 
hardcore; 22.00-06.00 uur; € 10,-; alleen 
deurverkoop.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'pure urban - indoor festival' met oa dj's 
rudy lima, d-train, kelly stephanie, wef, 
robin roxette, doss, valazto en babak en 
live: boef, irsais en broederliefde; urban; 
22.00-06.30 uur; voorverkoop € 25,- via 
www.pureurbanfestival.nl; dresscode: 
dress to impress the door host.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj fonky d; aanv 22.30 
uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
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;
'roodkopje' met dj's nafthaly ramona, so-
juju, two is a crowd en djennah; r&b/hip-
hop/dancehall/afropop; 23.30-05.00 uur; 
€ 12,50 / voorverkoop € 10,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'oost saturdays' met dj's detroit swindle 
en jim lok; disco/house/soul; 24.00-06.00 
uur; € 10,-; alleen deurverkoop.
zo 24 sept 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tangosunday met dj joop; 
15.00-18.00 uur; vooraf: gratis proefles 
argentijnse tango van dansschool rob & 
inez (14.00 uur, opgave niet nodig).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
pubquiz (algemene kennis); aanv 16.00 
uur; deelname € 2,50; aanmelden bij de 
bar of via tel. 050-3646798.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 25 sept 
café oblomov, poelestraat 11;

oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.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 26 sept 
eetcafé van de markt, paterswoldse-
weg 5;
pubquiz; 20.00-22.30 uur; deelname 
€ 2,50 p.p..
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
lounge: pubquiz; aanv 20.30 uur.
wo 27 sept 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
studate borrel; dating event voor studen-
ten in groningen; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 28 sept 
dot, vrydemalaan 2;
'dot hop' met dj lost perfection; smooth 
instrumental hip-hop/jazz/soul/funk (uit-
sluitend vinyl); 19.00-23.00 uur; gratis.
amstel café, veemarktstraat 101;
amstel pubquiz; aanv 20.00 uur; max. 4 
pers. per groep; opgave aan de bar of 
via tel. 06-50288313.
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett boel; 
oa kizomba, bachata en chachacha; 
21.00-23.30 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
a lot of fashion on tour met ferris deejay, 
loterij en goodiebag; 21.00-23.00 uur; 
€ 20,-; kaartverkoop via eventim.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.

vr 29 sept 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
wijnfestival; 16.00-22.00 uur; € 20,- incl. 
glas en 5 munten / voorverkoop € 17,50 
incl. glas en 5 munten via www.wijnfesti-
val-groningen.nl; zie 30 sept en 1 okt.
dot, vrydemalaan 2;
'club40+ - the evening party' met gdansk- 
en surprise-dj's en acts; soul/funk/
disco/'80's tot heden; 19.00-01.00 uur; 
€ 15,- / voorverkoop € 10,- (dine & dance 
€ 25,-) via gdansk.avayo.nl.
café poko poko, zuiderdiep 140;
karaoke night; aanv 21.00 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj ina; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
simplon, boterdiep 69;
haunting records label night met live: 
flcts, phole, nachtwacht, klankveld en 
mama; elektronische pop/techno/house; 
22.00-04.00 uur; € 10,- / voorverkoop 
€ 7,50 (early birds € 5,-).
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj tristam; aanv 22.30 u; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
paradigm, energieweg 10;
dj joost voorn ea; house/techno; 23.00-
07.00 uur; € 17,50; kaarten via www.pa-
radigm050.com.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'red light radio' met dj's orpheu the wi-
zard en jan schulte; 24.00-05.00 uur; 
€ 7,-; alleen deurverkoop.

za 30 sept 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
wijnfestival; 15.00-19.00 en 19.30-23.00 
uur; € 20,- incl. glas en 5 munten / voor-
verkoop € 17,50 incl. glas en 5 munten 
via www.wijnfestival-groningen.nl; zie 
ook 1 okt.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
'think pink' met dj miss monica's girls; 
lhbt-middag, speciaal voor de l's in lhbt; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj popta; 19.00-23.00 uur; 
gratis.
café poko poko, zuiderdiep 140;
salsa night met muziek en cocktails; 
aanv 21.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj paul; aanv 22.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites donfetti; met support 
door dj pete emric; 23.00-05.00 uur; € 3,- 
(tot 24.00 uur gratis).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
dj dave kan, soul/funk/'90's/r&b; 23.00-
03.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
'break-fast' met dj's signs, monty, re-
deyes en sks; drum & bass; 23.45-05.00 
uur; € 5,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
the clubnacht special met dj's leonie van 
der laag, jasper tjoonk, fafi abdel nour en 
emil srush; techno; 24.00-05.00 u; € 5,- 
(tot 00.30 uur gratis).
zo 1 okt 
dot, vrydemalaan 2;
terras en stadsstrand: 'life is a beach' 
met dj's sir felix, dennis kruissen, nicolas 
haelg, larrykoek en sebastian davidson; 
12.00-21.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 10,- via ticketscript; bij slecht weer bin-
nen.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
wijnfestival; 15.00-20.00 uur; € 20,- incl. 
glas en 5 munten / voorverkoop € 17,50 
incl. glas en 5 munten via www.wijnfesti-
val-groningen.nl.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tangosunday met dj rogier; 
15.00-18.00 uur; vooraf: gratis proefles 
argentijnse tango van dansschool rob & 
inez (14.00 uur, opgave niet nodig).
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 2 okt 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
plaza danza, boterdiep 20a;
milonga monday van tangodansschool 
ivan & petra; 21.15-23.45 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 3 okt 
café kult, steentilstraat 36/1;
bingo! met prachtige prijzen en fantasti-
sche muziek; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 4 okt 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.

café kult, steentilstraat 36/1;
frans taalcafé; aanv 20.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; alle genres; 21.00-01.00 
uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p..
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeestje met dj alex; aanv 
22.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 5 okt 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 19.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team.
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10;
bierproeverij met hapjes en gezang; 
aanv 20.00 uur; € 10,-.
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett boel; 
oa kizomba, bachata en chachacha; 
21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; 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.
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Argentijnse tango

         
Lekker dansen, leuke lessen, gratis uitproberen!

De gratis proeflessen voor de cursus  
van september-november 2017 zijn:
- Zo 24 sept + zo 1 okt 14.00 uur
Je kunt zo binnenlopen, ook zonder partner.
- Wo 27 sept + do 28 sept 19.00 uur
Aanmelden via tango@rob-inez.com.
Locatie: Het HeerenHuis, Spilsluizen 9 te Groningen 

www.rob-inez.com

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

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

o’cEallaIGh
traditional
music bar

De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

De Leeuw
eten & drinken

Folkingestraat 31                 Groningen

3 gangen 
dagmenu € 22,50

   € 17,50
Geopend: dinsdags t/m zondags van 10.00 tot 20.00 uur

Inlijsten?
Grote Leliestraat 47  Groningen

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

UNIteD artIsts
GrONINGeN

ORGANISEERT
OP 23 & 24  

SEPTEMBER
BeNeFIet vOOr 

st. MaarteN,  
st. eUstatIUs  

& saBa
in Plaza Danza, Huize 
Maas, Café De Boer, 

Proeflokaal 't Kantoor, New 
Orleans Jazz Café, All 
Round, Lola en Literair 

Café De Graanrepubliek
www.facebook.com/

unitedartistsgroningen

UNIteD artIsts
GrONINGeN

ORGANISEERT
OP 23 & 24  

SEPTEMBER
BeNeFIet vOOr 

st. MaarteN,  
st. eUstatIUs  

& saBa
in Plaza Danza, Huize 
Maas, Café De Boer, 

Proeflokaal 't Kantoor, New 
Orleans Jazz Café, All 
Round, Lola en Literair 

Café De Graanrepubliek
www.facebook.com/

unitedartistsgroningen

http://www.rob-inez.com/
http://www.oceallaigh.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/
https://www.facebook.com/unitedartistsgroningen/


ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
vr 6 okt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj's funky white boys; 17.00-
21.00 uur; gratis.
café poko poko, zuiderdiep 140;
karaoke night; aanv 21.00 uur.
simplon, boterdiep 69;
'eurabia' met dj's cairo liberation front, al-
tin gün, arabic by night en prace; dance/
wereldmuziek; 21.00-03.00 uur; € 12,- / 
voorverkoop € 11,-.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 4,-.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatform festival pre party; aanv 
22.00 uur.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'soixante neuf' met dj's mitchell supreme, 
rodney music, djeckman en miguell kai-
del, mc lirical en live: sfb; r&b/dancehall; 
23.00-05.00 uur; voorverkoop € 10,- via 
www.soixante-neuf.nl; minimum leeftijd 
20 jaar.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'eclectic theory' met dj's dasha rush, ra-
vechild en his master's voice; 24.00-
05.00 uur; € 7,-; alleen deurverkoop.
za 7 okt 
vm suikerunieterrein, van heemskerck-
straat 60;
7,5 jaar kopjek: kopjek festifall met dj's 
barnt, job jobse, sébastopol, autarkic, 
cosime, tammo hesselink, david corne-
lissen, nathan homan en de nachtwacht; 
house/techno; 12.00-24.00 uur; € 27,50; 
kaartverkoop via www.kopjek.com; after-
party in nachtclub oost.
binnenstad;
bockbiertocht; deelnemende cafés; toe-
ter, pintelier, brouwerij martinus, klik-
spaan, heerenhuis en oblomov; aanv 
15.00 uur; € 28,- (voorverkoop € 25,-); 
kaarten zijn verkrijgbaar bij de cafés.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj popta; 19.00-23.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
reünie wessel gansfort college (100 
jaar); aanv 20.00 uur.
zernike college, van schendelstraat 1;
'milonga 007' met dj albert aukema en/of 
gast-dj; neo-, non- en klassieke tango; 
20.30-23.30 uur; € 3,-.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
'the duke revival 2.0'; feestlijke avond in 
hetzelfde pand waar in de vorige eeuw 
jarenlang de roemruchte gay bar the 
duke was gevestigd; aanv 21.00 uur; 
gratis.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met dj robert van der tol en 
live muziek; 21.00-03.00 uur; € 5,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatform festival party met oa dj la-
tin pro en workshop; aanv 22.00 uur; 
overdag: diverse dansworkshops (plaza 
danza, 13.00-18.00 uur).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
'magnetic' met dj's hemka, the futurist, 
the binary mind, lady jack-a-line en fak-
torsnek; techno; 23.00-07.00 uur; alleen 
deurverkoop.
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;

'vunzige deuntjes' met dj's raynor 
bruges, manie, fano, thiago mereilles, 
jdb, taylor, shaier doerga en goos; 
hiphop/r&b/dancehall; 23.00-05.00 uur; 
€ 14,- / voorverkoop € 12,- (early birds 
€ 10,-) via ticketscript.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'hard paradise'; hardstyle; 23.00-05.00 u; 
€ 2,-; geen voorverkoop.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met oa dj's duke hugh, pushin wood 
en black dynamite soundsystem; afro/la-
tin/disco/house/soul; 23.00-05.00 uur; 
€ 2,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
afterparty kopjek festifall met dj's ocea-
nic, nathan homan en tjade; 24.00-06.00 
uur; € 8,- / voorverkoop € 5,- via www.
kopjek.com.
zo 8 okt 
café poko poko, zuiderdiep 140;
4 mijl party met zanger bennie peters en 
de zingende barman; aanv 13.00 uur.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tangosunday met dj joop; 
15.00-18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
salsaplatform festival: kizomaba party; 
aanv 19.00 uur; overdag: danswork-
shops (16.00-18.00 uur).
ma 9 okt 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.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 10 okt 
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-
klaasquiz@gmail.com.
wo 11 okt 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 12 okt 
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett boel; 
oa kizomba, bachata en chachacha; 
21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; 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.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
vr 13 okt 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj jeroen s; 17.00-21.00 uur; 
gratis.
café poko poko, zuiderdiep 140;
karaoke night; aanv 21.00 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 4,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'ongehoord' met resident-dj's en vj-col-

lectief vera fishuals; electro/beats/tech-
no/drum & bass; 24.00-04.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's ferro, potze en kabor; mi-
nimal house; 24.00-06.00 uur; € 7,-; al-
leen deurverkoop.

verwacht
za 14 okt 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; 19.00-23.00 u; 
gratis.
café poko poko, zuiderdiep 140;
'rock the night'; rockmuziek; aanv 21.00 
uur.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj en boekentafel; 21.00-01.00 uur; 
€ 10,-; vooraf: meditatie (19.30 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'indicator'; main stage: dj's warface, e-
force, frequencerz, regain, b-front, psyko 
punkz, sub sonik, phuture noize, act of 
rage en rebelion en live: deetox en dele-
te; classic stage: dj's josh&wesz, the pit-
cher, scope dj, trilok&chiren, jones, silvio 
aquila, diabolic, bass en scam; raw sta-
ge: dj's malice, luminite, ncrypta, rvage, 
re-mind, solutio, sin of insanity, twin to-

wers en kuzak; hardstyle; 22.00-07.00 u; 
€ 34,50 via www.indi-cator.nl.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 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;
'machtig' met oa dj's icicle en june miller; 
drum & bass; 23.00-05.00 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 12,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's upsammy en miss jay; 
24.00-06.00 u; € 5,- (tot 00.30 u gratis).
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
disco & soul party met dj pimpelier; aanv 
00.30 uur.
zo 15 okt 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tangosunday met djosz; 
15.00-18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;

afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 16 okt 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
wo 18 okt 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
café kult, steentilstraat 36/1;
frans taalcafé; aanv 20.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
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uitgaan (vervolg)

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!

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

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.

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

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

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.

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

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

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

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

Café Sinds 1918
(v/h Pierement)
Nieuwstad 14
9711 JP  Groningen    Cafe SindS 1918
Tel. 06-38117734

Zaalgrootte: 20 tot 55 personen.                                      
Een heel gezellige locatie voor (vrijgezellen)feesten, partijen 
en afstudeerborrels. Geen zaalhuur, drankprijzen in overleg.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

Simplon Jongerenhotel
& Eetcafé 73-2

zie ook: 
uit050.nl

Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

http://www.ocean41.nl/
http://www.neworleansgroningen.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.platformtheater.nl/
http://www.louisxv.nl/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
https://www.facebook.com/hetvaatje/
https://www.facebook.com/Sinds1918/
http://www.cafededoos.com/
http://kokomogroningen.nl/
http://www.huizemaas.nl/
http://www.landvankokanje.nl/
http://oblomovgroningen.nl/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.simplonjongerenhotel.nl
http://www.roezemoes.nu/
http://uit050.nl/
http://www.tekinev.nl/

