
jazz
vr 23 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstudenten; 
13.00-15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
kostas fountas aloupogiannis; aanv 
22.00 uur.
za 24 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
jazzfanfare + winfred buma (gitaar); 
aanv 20.30 uur; € 10,-; na afloop: disco 
met dj marcel jong a pin.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met jeroen 
kriek (zang), hans lass (contrabas) en 
felix degenaar (piano); 21.30-00.30 uur; 
€ 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
lea_doom-disco; leonardo grimaudo 
(gitaar/elektronika), esat ekincioglu 
(bas) en aleksandar skoric (drums); 
aanv 23.00 uur.
zo 25 nov 
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz: felix degenaar (toet-
sen), winfred buma (gitaar) en bert van 
erk (contrabas); 15.00-17.15 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
maarten russchen & band + hans wijn-
bergen (sax); jazzfunk/roots; aanv 
16.30 uur; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
'jazzvesper'; experimentele vesper 
(avonddienst) mmv conservatoriumstu-
denten; thema: 'a love supreme'; aanv 
17.00 uur (muziek vanaf 16.40 uur).
ma 26 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
freddie bryant (gitaar); 14.00-15.00 uur; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 

ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 27 nov 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met freddie bryant (gitaar), die-
derik idema (piano), oeds bouwsma 
(bas) en steve altenberg (drums); aanv 
22.30 uur; € 3,-.
wo 28 nov 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
dick de graaf new quartet; dick de graaf 
(saxen), loran witteveen (piano), stefan 
lievestro (bas) en jimmi hueting 
(drums); aanv 20.30 uur; € 17,- (studen-
ten € 12,-); ism stichting jazz in gronin-
gen.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
marc laguna; aanv 22.00 uur.
do 29 nov 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
ottone pesante (experimentele jazz/me-
tal uit italië), lärmschutz (noise uit 
utrecht) en terbeschikkingstelling 
(avantgarde-noize uit groningen); aanv 
20.30 uur; € 5,-.
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;
live jazz door conservatoriumstudenten; 
21.00-24.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
open mic met freddie bryant (gitaar), 
oeds bouwsma (bas) & george potami-
ano (drums); 21.30-00.30 uur; 
zanger(es)s(en) moeten zich vooraf op-
geven via freddiebryant@yahoo.com.
vr 30 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstudenten; 
13.00-15.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
vasilis gkagkavouzis; aanv 22.00 uur.
za 1 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: barokensemble l'arpeggiata 
(frankrijk) brengt 'händel goes wild'; mix 
van barok en jazz; met oa christina plu-
har (harp/luit), nuria rial (sopraan), gian-
luigi trovesi (klarinet) en valer sabadus 
(countertenor); aanv 20.15 uur; gouden 
rang € 47,50 / 1ste rang € 42,50 / 2de 
rang € 37,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met tim nobel 
(contrabas), eddy lammerding (drums) 
en vincent grit (piano); 21.30-00.30 uur; 
€ 3,-.
ma 3 dec 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 

steve nelson (vibrafoon); 14.00-15.00 u; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 4 dec 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met frank wingold (gitaar), die-
derik idema (piano), hans lass (bas) en 
steve altenberg (drums); aanv 22.30 u; 
€ 3,-.
wo 5 dec 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
ignacio ampurdanés ruz; aanv 22.00 u.
do 6 dec 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
renske de boer (zang), winfred buma 
(gitaar) & bert van erk (contrabas); 
21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met het crossroads 
quartet; latin/new york jazz; 21.30-
00.30 uur; € 3,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
frankie ercsei; aanv 22.00 uur.
vr 7 dec 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstudenten; 
13.00-15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
iakovos symeonidis; aanv 22.00 uur.
za 8 dec 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met oa felix 
degenaar (piano); 21.30-00.30 u; € 3,-.
zo 9 dec 
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz; live jazz; 16.00-18.15 
uur; gratis.
ma 10 dec 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 11 dec 
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: nederlands studenten jazz 
orkest olv bert fransen + jerôme hol (gi-

taar) + steffen morrison (zang); swin-
gende soul/rock & roll/jazz; aanv 20.30 
uur; € 17,- / voorverkoop € 17,-.
café de smederij, tuinstraat 2;
brazilian soul; tollak ollestad (zang/
mondharmonica/toetsen), diederik ide-
ma (toetsen), andrea caruso (bas), ra-
phael tahapary (percussie) en pandu 
windartono (drums); aanv 22.30 uur; 
€ 3,-.
wo 12 dec 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
kostas fountas aloupogiannis; aanv 
22.00 uur.
do 13 dec 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
live jazz door conservatoriumstudenten; 
21.00-24.00 uur.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
mau mau collective, live fusion jazz par-
ty; aanv 22.00 uur.
vr 14 dec 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'final presentation'; wekelijks 
concert door conservatoriumstudenten; 
13.00-15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
kwangeun kim; aanv 22.00 uur.

verwacht
za 15 dec 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
zo 16 dec 
dot, vrydemalaan 2;
eemsmond big band + agnieta de bruin 
(zang); pop/funk/big band swing/soul/
latin/jazzrock; 15.00-17.30 uur; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
greetje kauffeld trio; greetje kauffeld 
(zang), maarten van der grinten (gitaar) 
en jan menu (baritonsax); aanv 15.30 u; 
€ 17,- (studenten € 12,-); ism stichting 
jazz in groningen.
ma 17 dec 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
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Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

Indiaas restaurant TAJ MAHAL

restaurant
afhalen 

bezorgen
catering

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

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

All You CAn EAt

Kerstdagen 2018
VERRASSInG StARtER +  

All You CAn EAt + DESSERt
€ 34,50 per persoon

Kinderen 4 - 10 jaar € 15,00

Reserveer tijdig !   Keuken open 16:00 - 22:30 uur

GEoPEnD: Ma. 24 + Di. 25 + Wo. 26 december
(beide kerstdagen: 19:00 - 23:00 uur live muziek)

GESlotEn: Ma. 31 december + Di. 1 januari

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


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

IDFa IN GrONINGeN
22 t/m 25 nov
Het International Documentary Film Festival Amsterdam in Groningen.
Zie voor het hele programma www.groningerforum.nl.

tOUch Me NOt
22 t/m 25 nov:  do 21.00 / vr 16.30 / za 12.00 / zo 19.30 / IDFA in Groningen / € 6,-
Grensverleggende documentaire over de universele menselijke behoefte aan 
intimiteit. Regie: Adina Pintilie.

YOU are MY FrIeND (JIJ BeNt MIJN vrIeND)
22 t/m 25 nov:  do 19.00 / vr 15.15 / za 17.30 / zo 11.00 / IDFA in Groningen
In het vervolg op De kINDereN vaN JUF kIet volgen we Branche, die van 
het migrantenklasje naar een gewone klas gaat.

aMerIcaN DharMa 
22 t/m 25 nov:  vr 19.45 / IDFA in Groningen / € 6,-
'The architect of Trumpism' gaat in gesprek met filmmaker Errol Morris. Na de 
film is er een nagesprek met journalist Eelco Bosch van Rosental en assistant 
professor American Studies Tim Jelfs.

kaBUl, cItY IN the wIND
22 t/m 25 nov:  za 15.30 (uitverkocht) / zo 17.15 / IDFA in Groningen /  

Perzisch gesproken, Engels ondertiteld
Documentaire over een buschauffeur en twee broertjes die leven in een Af-
ghaanse nachtmerrie. Regie: Aboozar Amini.

lIeBe IN DeN GäNGeN  12ath
22 t/m 28 nov:  do vr za zo 13.30 / ma di 18.30 / wo 16.15 /  

do 22 nov 50% premièrekorting
Zachtmoedig komisch drama van Thomas Stuber over lief(de) en leed tussen 
de schappen van een nachtelijke levensmiddelengroothandel.

wIDOwS  16gt
22 t/m 28 nov:  do 16.15 21.00 / vr za ma di 16.00 21.15 / zo wo 16.00 21.30 /  

do 22 nov 50% premièrekorting
Moderne misdaadthriller. Vier vrouwen slaan de handen ineen om de geplande 
overval van hun overleden criminele echtgenoten af te maken. Met Viola Davis, 
Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo en Liam Neeson.

MarY ShelleY  9at
22 t/m 28 nov:  do 16.00 / do 22 nov 50% premièrekorting
De rebelse, bevlogen tiener Mary is schrijfster van een literair meesterwerk. De 
samenleving in 1818 vindt een vrouw hiervoor niet intelligent genoeg maar ze 
vecht voor erkenning van haar creatie én haar identiteit.

SUSpIrIa  16gat
22 t/m 28 nov:  zo ma di wo 21.00
De jonge ambitieuze danseres Susie (Dakota Johnson) probeert de duistere 
geheimen van de prestigieuze Markos Dansacademie te ontrafelen.  
Regie: Luca Guadagnino.

GräNS  16gas
22 t/m 28 nov:  do 13.45 / zo wo 18.45 / ma di 16.15
Tina is in staat gevoelens als schuld, schaamte en angst te ruiken. Zo pikt ze 
moeiteloos smokkelaars uit de menigte bij haar werk als grenswacht.

leave NO trace  9a
22 t/m 28 nov:  do 16.30 / ma di 21.45 / wo 22.00
Al jaren lang houden tienermeisje Tom en haar vader zich schuil in Forest Park. 
Ze worden ontdekt en uit het park verwijderd en moeten zich proberen aan te 
passen aan de nieuwe omgeving. Indringende film van Debra Granik.

the OlD MaN aND the GUN  12gt
22 t/m 28 nov:  do 13.15 / wo 16.45
Forrest Tucker is op oudere leeftijd nog steeds één van de meest succesvolle 
bankovervallers van de 20ste eeuw, totdat er een klopjacht op hem wordt geor-
ganiseerd. Met deze film sluit Robert Redford zijn acteercarrière schitterend af.

lOrO  16sth
22 t/m 28 nov:  ma di 18.45 / wo 19.00 
Een portret van Silvio Berlusconi op het moment dat hij de controle verliest. 
Hoe ver gaat hij om zijn macht te behouden? Regie: Paolo Sorrentino.

GIrl  12td
22 t/m 28 nov:  do 18.45 / vr za ma di 19.00 / wo 19.15 
Lara wil niets liever dan ballerina worden. Maar haar lichaam stribbelt tegen 
want Lara is geboren als jongen. Regie: Lukas Dhont.

the kING  9at
22 t/m 28 nov:  do 21.15
Muzikale roadmovie rond het leven van Elvis Presley. Mmv oa Mike Myers, 
Ethan Hawke, Emmylou Harris en Dan Rather. Regie: Eugene Jarecki.

waD, OverleveN Op De  
GreNS vaN het water  6a
22 t/m 28 nov:  do 14.00 / za zo 11.30 / ma di 16.30 / wo 17.15 
Documentaire van Ruben Smit over het harde en wonderlijke leven in de natuur 
van het Nederlandse Waddengebied tijdens alle vier seizoenen.

tODOS lO SaBeN  12at
22 t/m 28 nov:  do 15.15 / wo 20.00 
Laura (Penélope Cruz) en haar gezin reizen vanuit Buenos Aires terug naar 
haar geboortedorp in Spanje voor een huwelijk. Het feest wordt echter ruw ver-
stoord door de verdwijning van Laura's dochter. Regie: Asghar Farhadi.

ratatOUIlle  a.l.
di 27 nov 18.30 / Cinemadiner / € 37,50 excl. drankjes
Animatiekomedie over een jonge rat die chef van een Parijse bistro wil worden.
Verwacht:  BecOMING aStrID 29 nov | BeaUtIFUl BOY 29 nov |  

De chaqUe INStaNt 29 nov | cOlD war 6 dec |  
ShOplIFterS 13 dec | the extraOrDINarY JOUrNeY OF 
a FakIr 13 dec | eDIe 13 dec 

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

kINepOlIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

rOBIN hOOD  12gt
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 10.55 13.00 16.00 18.45 21.15 / vr ma 10.45 13.30 16.15 

18.45 21.30 / za 10.30 13.15 16.45 18.45 21.15 00.00 /  
zo 10.40 13.00 15.00 18.45 21.30 / di 10.45 13.15 15.45 
18.45 21.30 / wo 11.00 13.45 16.30 19.15 21.30

Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do 15.00 18.40 21.45 / vr za 15.45 18.40 21.45 /  
zo 16.15 20.15 / ma di 15.00 20.15 / wo 15.45 20.15

Actieavontuur met de legendarische rebel en zijn leger, vol knallende gevech-
ten en tijdloze romantiek. Met Taron Egerton en Jamie Foxx.

FaNtaStIc BeaStS: the crIMeS 
OF GrINDelwalD  9a
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 11.00 14.00 15.30 17.00 18.30 20.15 / vr 11.00 14.15 

15.30 17.15 19.00 20.30 22.00 / za 11.15 14.15 17.15 19.00 
20.30 22.00 23.30 zo 11.00 14.00 15.15 17.00 18.30 20.15 
/ ma 13.15 16.00 19.00 20.15 / di 11.15 15.30 17.15 19.00 
20.30 / wo 11.00 12.30 14.00 15.30 17.00 18.30 20.00 / 3D

Pathé 22 t/m 28 nov:  zo 12.15 / ma 11.45 / di 14.15 / 2D
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do 15.15 18.45 21.15 / vr za zo 12.45 15.15 18.45 21.15 / 

ma di 15.15 20.45 / wo 12.45 15.15 20.30 / 3D
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do 14.00 20.00 / vr za 13.00 16.00 20.00 / zo 13.00 16.15 

20.00 / ma di 14.00 19.45 / wo 13.00 16.00 19.15 / 2D
De duistere magiër Gellert Grindelwald onsnapt uit zijn gevangenschap en ver-
volgt zijn pogingen om heerschappij te krijgen over alle niet-magische wezens. 
Fantasy-avontuur met Johnny Depp, Eddie Redmayne en Jude Law.

wIDOwS  16gt
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 10.45 13.15 15.00 20.45 / vr 11.15 14.00 16.30 19.15 

21.00 / za 11.55 14.45 18.30 21.00 23.45 / zo 11.15 15.30 
17.30 21.15 / ma 12.45 15.15 17.45 21.15 / di 10.45 13.30 
16.00 18.30 21.15 / wo 11.15 13.15 16.00 18.45 21.15

Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do 14.30 18.45 21.25 / vr za 16.00 18.45 21.25 /  
zo 16.00 21.10 / ma 14.00 18.40 21.10 /  
di 14.30 18.40 21.10 / wo 18.40 21.10

Moderne misdaadthriller. Vier vrouwen slaan de handen ineen om de geplande 
overval van hun overleden criminele echtgenoten af te maken. Met Viola Davis, 
Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo en Liam Neeson.

DeStINatION weDDING  6at
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 17.30 / vr 16.30 / za zo 10.30 / ma 18.30 / di 10.45 /  

wo 10.50
Romantisch en komisch drama met Keanu Reeves en Winona Ryder. Ze ont-
moeten elkaar voor het eerst op weg naar dezelfde bruiloft, ze mogen elkaar 
helemaal niet, ze doen niets dan kibbelen en toch ontstaat er iets moois.

OverlOrD  16gat
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 13.30 18.15 / vr 16.45 / za 18.15 / zo 21.45 /  

ma 12.30 19.15 / di 21.50 / wo 10.45 21.45
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do vr za 21.45 / zo ma di 20.15
Actiehorrorfilm. Vlak voor D-Day worden Amerikaanse paratroopers geconfron-
teerd met bovennatuurlijke krachten, voortkomend uit een Nazi-experiment.

welcOMe hOMe  16gt
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 10.45 / ma 11.15 / di 13.45
Om hun relatie te redden huren Bryan en Cassie een romantische villa op het 
Italiaanse platteland. De knappe en mysterieuze buurman Federico speelt de 
twee echter tegen elkaar uit ze belanden in een ware nachtmerrie.

BOheMIaN rhapSODY  12dh
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 11.45 14.45 18.00 21.00 / vr 12.25 15.15 18.15 20.15 

21.15 / za 12.30 15.45 18.00 19.15 21.30 / zo 15.45 18.00 
21.00 / ma 15.00 18.00 21.00 / di 12.30 17.00 20.15 /  
wo 13.00 16.00 20.45

Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do 14.00 18.30 20.15 21.30 / vr 15.45 18.45 20.15 21.15 / 
za 13.00 15.45 18.45 20.15 21.15 / zo 13.15 15.45 20.15 
/ ma di 14.00 20.15 / wo 13.00 15.40 20.15

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

the NUtcracker aND  
the FOUr realMS  12g
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 17.45 / vr 11.30 18.00 / za 19.30 / zo 13.15 19.30 /  

ma 13.30 17.30 / di 11.15 18.00 / wo 19.00 / 3D
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do vr za 18.50 / zo wo 18.45 / ma di 14.45 18.45 / 3D
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  vr za 13.30 / zo 11.15 / 2D
Spannende en sprookjesachtige Disney-film met Mackenzie Foy, Keira Knight-
ley, Jayden Fowora-Knight, Morgan Freeman en Helen Mirren.

hallOweeN  16gat
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 21.30 / vr 22.15 / za 22.30 / zo ma wo 22.00 / di 11.00
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do 15.00 21.30 / vr 21.30 / za zo 21.45 / ma di 21.35 / 

wo 21.40
Horror. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) gaat voor de laatste keer de confron-
tatie aan met Michael Myers. Veertig jaar geleden ontsnapte ze aan zijn slacht-
partij en sindsdien heeft ze nachtmerries over deze seriemoordenaar.

De DIrIGeNt  12g
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 10.45 / vr 17.45 / zo 16.30 / ma 13.45 / di 11.30 /  

wo 17.15
Drama over Antonia Brico (Christanne de Bruijn) die als kind van Nederland 
naar Amerika verhuist. Eind jaren '20 is zij de eerste vrouwelijke dirigent ter 
wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeert.

hUNter kIller  12gat
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 12.20 21.00 / vr 13.45 21.45 / za 22.15 / zo 20.30 /  

ma di 18.15 / wo 16.15
Actiethriller. Na een aanslag op een Amerikaanse onderzeeër in Russische 
wateren wordt kapitein Joe Glass ingezet om de uitbraak van een Derde We-
reldoorlog te voorkomen.

the SISterS BrOtherS  16gt
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 12.30 / vr 11.00 / za 11.15 / zo 10.50 / ma 11.00 20.00 / 

wo 10.45
Zwartkomische western waarin de huurmoordenaars en broers Eli en Charlie 
Sisters de opdracht krijgen om de geheimzinnige Hermann Kermit Warm op te 
sporen. Die laat zich echter maar moeilijk vangen.

the GIrl IN the SpIDer'S weB  16
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  zo ma di wo 21.15
Thriller met Claire Foy (The Crown) als Lisbeth Salander (uit de Millenniumboe-
ken), die als cyberhacker een onmogelijke opdracht krijgt.

FIrSt MaN  6gt
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 16.30 / vr 12.45 / za 16.15 / zo 19.45 / ma 16.45 /  

wo 11.15 / PAC
Het boeiende verhaal van de NASA-missie om mannen naar de maan te stu-
ren, met de nadruk op astronaut Neil Armstrong en de periode 1961-69.

MIle 22  16gt
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 11.00 / vr 10.55 / za 00.20 / di 12.45
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  zo 21.45
Een special agent en zijn elite-team moeten een informant naar de luchthaven 
smokkelen, 22 mijl dwars door het centrum van een corrupte politiestaat.  
Actiefilm met Mark Wahlberg.

Zwaar verlIeFD  a.l.t
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 15.55 / vr 18.30 / za 17.45 / zo wo 18.15 / ma 17.00 /  

di 14.30
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  vr za zo ma di wo 19.00
Luchtige romantische Nederlandse komedie waarin de eeuwige strijd tegen de 
kilo's en de liefde op een grappige, herkenbare manier bij elkaar komen.

a Star IS BOrN  12ath
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 15.15 19.45 / vr 13.15 20.45 / za 15.15 20.45 /  

zo 13.30 20.45 / ma 15.30 20.45 / di 15.00 20.45 / wo 20.15
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do 14.30 21.00 / vr za 15.30 21.00 / zo wo 15.30 19.45 / 

ma di 14.30 19.45
Muzikaal en romantisch drama over een in verval geraakte country-ster (Brad-
ley Cooper) die het muzikale talent Ally (Lady Gaga) ontdekt.

waD, OverleveN Op De  
GreNS vaN het water  6a
Pathé 22 t/m 28 nov:  vr 10.45 / za 10.15 / zo 10.20 / ma 11.00
Kinepolis 22 t/m 28 nov: vr za 16.00 / zo 11.00 16.00
Documentaire van Ruben Smit over het harde en wonderlijke leven in de natuur 
van het Nederlandse Waddengebied tijdens alle vier seizoenen.

a SIMple FavOr  12gtd
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  vr za 21.45
Stijlvolle misdaadthriller waarin mommy vlogger Stephanie (Anna Kendrick) de 
plotselinge verdwijning van haar vriendin Emily (Blake Lively) onderzoekt.

elvY'S werelD: SO IBIZa  a.l.
Pathé 22 t/m 28 nov:  zo 12.30
Zomerse komedie over Elvy die alles op alles zet om op Ibiza de Future Fa-
shion Award te winnen en daarbij een hoop bijzondere mensen ontmoet.

DOrIS  12sth
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 13.45 / vr 19.30 / ma 10.45
Nederlandse komedie over een gescheiden vrouw van 44 (Tjitske Reidinga) 
met twee kinderen, die op een dood punt in haar leven is aanbeland.

veNOM  12ga
Pathé 22 t/m 28 nov:  vr 13.00 / za 12.30 / ma 21.45 / 3D
Kinepolis 22 t/m 28 nov: do vr 18.50 / zo 18.40 / 2D
Actiefilm met Tom Hardy als de mysterieuze Venom, één van Marvels stoerste 
en dodelijkste personages.

JOhNNY eNGlISh StrIkeS aGaIN 6g
Pathé 22 t/m 28 nov:  vr 13.45 / za 12.45 20.00 / zo 12.45 / ma 13.00 / di 16.45 / 

wo 13.30
Kinepolis 22 t/m 28 nov: do 15.15 18.45 / vr za 18.45 / ma di 15.15
Komedie. De onhandige ex-spion Johnny English (Rowan Atkinson) probeert 
met moderne technologie een meesterhacker onschadelijk te maken.

De FIlM vaN DYlaN haeGeNS  a.l.
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  zo 11.00
Komedie over een succesvolle YouTuber waarin vriendschap en liefde behoor-
lijk op de proef gesteld worden.

SpIDer-MaN: hOMecOMING  12g
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  za 18.45
Actie, avontuur en humor met Tom Holland, Robert Downey Jr, Michael Keaton 
en Marisa Tomei.

Black paNther  12ga
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  zo 18.45 / 2D
Actie-sf-film gebaseerd op het Marvel-personage Black Panther.

BaNkIer vaN het verZet  12gat
Pathé 22 t/m 28 nov: do di 13.30 / PAC / 50plus Bios
Het waargebeurde, onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld: 
bankier Walraven van Hall (Barry Atsma). Samen met zijn broer weet hij tiental-
len miljoenen guldens van de Nederlandse Bank naar het verzet te sluizen.

keNSINGtON lIve at ZIGGO DOMe 2017
Pathé: do 22 nov 20.30 / Pathé Music
Concertregistratie. Eenmalige vertoning.

cOMING tO aMerIca  6gt
Pathé 22 t/m 28 nov:  za 16.00 / ma 20.30
Komedie uit 1988 met Eddie Murphy als Afrikaanse prins die incognito naar het 
verre Amerika reist om een geschikte bruid te zoeken.

MÜSlÜM  12gath
Pathé 22 t/m 28 nov:  za 15.30 23.45 / zo 16.45 19.00
Biografisch drama over de excentrieke Turkse zanger Müslüm Gürses.

clIFF rIcharD -  
60th aNNIverSarY tOUr  a.l.
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  zo 13.15
Concertfilm. Cliff Richard viert zijn 60-jarig jubileum met een swingend concert.

plaNeta SINGlI 2  12sth
Pathé 22 t/m 28 nov:  zo 16.00 / Engels ondertiteld
Romantische Poolse film over miljonair Aleksander, eigenaar van vrijgezellen-
website Planet, die verliefd wordt op Anna.

all YOU NeeD IS lOve  a.l.
Pathé 22 t/m 28 nov:  di 19.15 benefiet voor kinderbioscoop in het UMCG /  

wo 20.30 21.00 Ladies Night
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  wo 20.00 Ladies Night
De presentator van het populaire tv-programma All You Need Is Love verdwijnt 
op de vooravond van de befaamde kerstspecial. Romantische komedie met 
Fedja van Huêt, Bracha van Doesburgh, Waldemar Torenstra, Anniek Pheifer, 
Rop Verheijen, Peter Paul Muller, Annet Malherbe, en Frank Lammers.

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

De GrINch  6a
Pathé 22 t/m 28 nov:  wo 14.00 / 3D / Persgroepvoorstelling
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  wo 15.45 / 3D / Persgroepvoorstelling
Animatiefilm rond het bekende kerstverhaal over een mopperkont die van plan 
is om het kerstfeest te stelen maar op andere gedachten wordt gebracht door 
het vrolijke meisje Cindy-Lou.

BUUrMaN & BUUrMaN wINterpret  a.l.
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  vr za wo 13.45 / zo 11.00 13.45 / voorpremière
De buurmannen hebben hun handen vol aan de kerst en aan de sneeuw.

verSchrIkkelIJke Ikke 3  6ga
Pathé 22 t/m 28 nov:  za 15.15 / 2D / NL
Animatiekomedie waarin Gru zijn verloren gewaande tweelingbroer ontmoet.

SMallFOOt  6
Pathé 22 t/m 28 nov: vr wo 15.45 / za 13.30 / zo 14.30 / ma 14.45 / 3D / NL
Pathé 22 t/m 28 nov:  za 11.00 / zo 10.30 / 2D / NL
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  do ma di 15.00 / vr za zo 15.45 / wo 16.00 / 3D / NL
Kinepolis 22 t/m 28 nov: vr za wo 13.15 / zo 10.50 13.25 / 2D / NL
Animatie-avontuur over een slimme jonge Yeti die iets ontdekt wat de hele Yeti-
gemeenschap in rep en roer brengt: een mens.

SINterklaaS eN De  
vlUcht DOOr De lUcht  a.l.
Pathé 22 t/m 28 nov:  do 10.45 15.45 / vr 11.00 16.00 / za 10.45 13.00 15.00 /  

zo 10.15 12.00 13.45 15.30 / ma 11.00 15.45 / di 10.45 16.15 
/ wo 14.15 16.00

Kinepolis 22 t/m 28 nov:  vr za 13.15 16.00 / zo 11.15 13.15 16.00 / wo 13.20
Sinterklaas wordt ontvoerd en komt pas vrij als de Pieten 1 miljoen chocolade-
munten betalen. Gaat dat allemaal wel lukken vóór het Pakjesavond is?

partY pIet paBlO -  
De GeStOleN caDeaUS  a.l.
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  vr za 13.45 / zo 11.30 14.00 / wo 13.40
Party Piet Pablo wordt ervan beschuldigd cadeaus te hebben ontvreemd. Sa-
men met Love Piet moet hij proberen de echte dief te ontmaskeren.

SUperJUFFIe  6a
Pathé 22 t/m 28 nov:  za 10.30 14.00 / zo 14.00 / wo 15.15
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  vr 13.15 / za 13.15 16.15 / zo 11.00 13.15 16.15 /  

wo 13.10 16.00
Juf Josje is een heel gewone juf totdat ze verandert in Superjuffie. Dan vliegt ze 
door de lucht, kan met dieren praten en komt in actie als die in gevaar zijn.

GOrDON & paDDY eN De Zaak  
vaN De GeStOleN NOOtJeS  a.l.
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  zo 10.50
Tekenfilm over inspecteur Gordon (een pad) die een klein politiebureau bemant 
in het grote Dierenbos. Samen met zijn assistent Paddy (een slimme muis) 
gaat hij op zoek naar degene die de eekhoorn beroofd heeft.

BraNDweerMaN SaM –  
klaar vOOr actIe!  a.l.
Pathé 22 t/m 28 nov:  do vr ma 10.45 / za 10.15 / zo 10.40 / wo 13.40
Spannende animatiefilm voor de hele familie. Een beroemde Hollywood-regis-
seur wil dat Sam de hoofdrol gaat spelen in zijn nieuwe speelfilm.

hOtel traNSSYlvaNIË 3  6ga
Kinepolis 22 t/m 28 nov: vr za zo 13.30 / 2D / NL
Animatiekomedie. Onze monsterfamilie viert vakantie aan boord van een luxe 
cruiseschip voor monsters.

caSper & eMMa MakeN theater  a.l.
Kinepolis 22 t/m 28 nov:  zo 11.15
Vrolijk avontuur waarin de klas van Casper en Emma een toneelstuk maakt.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN
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film
za 24 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'zeit für utopien' (2018) van kurt lang-
bein; prikkelende duitse documentaire 
over eerlijke, meer duurzame productie 
en handel in de huidige maatschappij; 
engels ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook op 26 
nov.
zo 25 nov 
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: talkshow 'onder de vul-
kaan'; roos custers en coen peppelen-
bos ontvangen peter bergsma (vertaler 
van malcolm lowry's roman 'onder de 
vulkaan'), maaike meijer (schrijfster van 
'hemelse mevrouw frederike', biografie 
over f harmsen van beek), bernard hee-
sen (glaskunstenaar) en carlo allegri 
(zuid-amerikaanse percussie) en verto-
nen de film 'under the volcano' (1984, 
niet ondertiteld) van john huston; aanv 
15.00 uur; € 8,50 (cjp/collegekaart 
€ 6,50).
klimcentrum bjoeks, bieskemaar 3;
'reel rock 13' met vier korte klimfilms in 
hd; aanv 20.00 u; voorverkoop € 14,50 
via www.reel-rock.eu.
ma 26 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'zeit für utopien' (2018) van kurt lang-
bein; prikkelende duitse documentaire 
over eerlijke, meer duurzame productie 
en handel in de huidige maatschappij; 
engels ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: de filmclub #3; avond voor 
iedereen die werkzaam is in de film-
branche; met oa sacha polak (regisseur 
van 'hemel' en 'zürich') en marleen slot 
(filmproductiebedrijf viking film); aanv 
20.30 uur; gratis; reserveren kan via 
www.grandtheatregroningen.nl.
di 27 nov 
vera zienema, oosterstraat 44;
vera filmquiz; aanv 20.30 uur; € 2,50 
p.p; max. 5 pers. per team.
wo 28 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'mountain' (2017) van jennifer peedom; 
poëtische documentaire over bergen, 
verteld door willem dafoe; met betove-
rende muziek van the australian cham-
ber orchestra; aanv 20.00 uur; € 5,-.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'headhunters' (2011) van morten tyl-
dum; noorse thriller over een kunsthan-
delaar met een dure levensstijl en een 
zeer originele methode om die te be-
kostigen; aanv 20.00 uur; € 0,50 incl. 
koffie/thee; reserveren niet mogelijk.
za 1 dec 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'las herederas' (2018) van marcelo mar-
tinessi; weldoordacht drama dat onder-
huids de paraguyaanse politieke erfenis 
bekritiseert; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-); ook op 3 dec.
zo 2 dec 
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vro-
lijkheid en vriendschap van rooie rinus 
en pé daalemmer; 15.00-16.00 u; € 5,-.
groninger forum, hereplein 73;
'the elephant man' (1980) van david 
lynch; drama met john hurt als ogen-
schijnlijk monsterlijk creatuur dat ver-
rassend welsprekend en gevoelig blijkt; 

16.00-18.05 uur; € 10,- (jongeren tot 25 
jaar/studenten € 8,- / stadjerspas € 7,50 
/ kinderen tot 18 jaar € 7,-); ook op 8 
dec.
ma 3 dec 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'las herederas' (2018) van marcelo mar-
tinessi; weldoordacht drama dat onder-
huids de paraguyaanse politieke erfenis 
bekritiseert; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-).
di 4 dec 
vera zienema, oosterstraat 44;
'garry winogrand: all things are photo-
graphable' (2018) van sasha waters 
freyer; zwart-witdocumentaire over foto-
graaf garry winogrand, die vooral het 
amerika van de jaren '60 en '70 in beeld 
heeft gebracht; engels gesproken, niet 
ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/
stadjerspas/studenten € 5,-).
za 8 dec 
groninger forum, hereplein 73;
'the elephant man' (1980) van david 
lynch; drama met john hurt als ogen-
schijnlijk monsterlijk creatuur dat ver-
rassend welsprekend en gevoelig blijkt; 
16.00-18.05 uur; € 10,- (jongeren tot 25 
jaar/studenten € 8,- / stadjerspas € 7,50 
/ kinderen tot 18 jaar € 7,-).
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'tangerine' (2015) van sean baker; ener-
giek komisch drama over een transgen-
der hoertje in los angeles; engels en ar-
meens gesproken, engels ondertiteld; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook op 10 dec.
ma 10 dec 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'tangerine' (2015) van sean baker; ener-
giek komisch drama over een transgen-
der hoertje in los angeles; engels en ar-
meens gesproken, engels ondertiteld; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
'lost highway' (1997) van david lynch; 
film noir over een overspelige jazzmuzi-
kant die verdacht wordt van de moord 
op z’n vrouw; met bill pullman en patri-
cia arquette; 21.00-23.15 uur; € 10,- 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,- / 
stadjerspas € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 7,-); ook op 15 dec (16.00-18.15 uur).
di 11 dec 
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'the poetess' (2017) 
van stefanie brockhaus; documentaire 
over een saoedische dichteres en de 
beperkte vrijheid van vrouwen in haar 
land; arabisch gesproken, engels on-
dertiteld; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stad-
jerspas/studenten € 5,-).
wo 12 dec 
groninger forum, hereplein 73;
'the state against mandela and the 
others' (2018) van nicolas champeaux 
en gilles porte; documentaire over het 
historische proces in 1963-64 tegen 
nelson mandela en andere tegenstan-
ders van het apartheidsregime in zuid-
afrika; 19.30-21.15 uur; € 10,- (jongeren 

tot 25 jaar/studenten € 8,- / stadjerspas 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 7,-).
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'loving vincent' (2017) van dorotea ko-
biela en hugh welchman; bijzondere 
animatiefilm over het leven en de dood 
van vincent van gogh; meer dan hon-
derd kunstenaars hanteren zijn tech-
niek in 65.000 oogverblindende frames; 
aanv 20.00 uur; € 0,50 incl. koffie/thee; 
reserveren niet mogelijk.
dot, vrydemalaan 2;
'ocean's eleven' (2001) van steven so-
derbergh; gangsterkomedie met george 
clooney, brad pitt, matt damon en julia 
roberts; aanv 20.00 uur; € 5,-.
do 13 dec 
groninger forum, hereplein 73;
boek & film: 'wildlife' (2018) van paul 
dano; drama over een gevoelige 14-jari-
ge jongen die wordt gedwongen de rol 
van man in huis op zich te nemen; naar 
het boek van richard ford; 14.00-16.10 
uur; € 10,- (jongeren tot 25 jaar/studen-
ten € 8,- / stadjerspas € 7,50 / kinderen 
tot 18 jaar € 7,-); met inleiding door film-
journalist harry peters.

verwacht
za 15 dec 
groninger forum, hereplein 73;
'lost highway' (1997) van david lynch; 
film noir over een overspelige jazzmuzi-
kant die verdacht wordt van de moord 
op z'n vrouw; met bill pullman en patri-
cia arquette; 16.00-18.15 uur; € 10,- 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,- / 
stadjerspas € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 7,-).
zo 16 dec 
groninger forum, hereplein 73;
landelijke sneak preview van een film 
die nog niet eerder in nederland ver-
toond is; aanv 20.00 uur; € 7,50.
ma 17 dec 
groninger forum, hereplein 73;
'mulholland drive' (2001) van david 
lynch; twee jonge vrouwen op een ver-
warrende lynchiaanse reis door het la-
byrintische hollywood; met naomi watts 
en laura harring; 21.00-23.30 uur; € 10,- 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,- / 
stadjerspas € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 7,-); ook op 22 dec (16.00-18.30 uur).
di 18 dec 
groninger forum, hereplein 73;
international movie night: 'girl' (2018) 
van lukas dhont; de 15-jarige lara wil 
niets liever dan ballerina worden maar 
helaas ze is geboren als jongen; frans, 
vlaams en engels gesproken, engels 
ondertiteld; 21.00-22.45 uur; € 10,- (jon-
geren tot 25 jaar/studenten € 8,- / stad-
jerspas € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 7,-).
wo 19 dec 
groninger forum, hereplein 73;
'heartbound' (2018) van janus metz en 
sine plambech; intieme documentaire 
over de vele thaise vrouwen die ge-
trouwd zijn met deense mannen en in 
de kop van jutland wonen; 19.30-21.05 
uur; € 10,- (jongeren tot 25 jaar/studen-
ten € 8,- / stadjerspas € 7,50 / kinderen 
tot 18 jaar € 7,-).
dot, vrydemalaan 2;
'the holiday' (2006) van nancy meyers; 
romantische komedie met cameron 
diaz, kate winslet, jude law en jack 
black; aanv 20.00 uur; € 5,-.

diversen
dans / literair / multimedia

vr 23 nov 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
peter bernink presenteert zijn boek 'gif-
gas'; 16.30-17.30 uur.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met presentatie van het boek 
'de sollicitant' van bram esser en live 
muziek van bert wabbe; 18.30-22.30 u; 
€ 5,-.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: bosse provoost 
brengt 'matisklo'; beeldende voorstel-
ling met gedichten van paul celan; 
19.30-20.30 uur; € 15,- (jongeren tot 30 
jaar € 10,-); kaartverkoop via www.jon-
geharten.nl.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
open podium van de grunneger sproak; 
voor alle disciplines; aanv 20.00 uur; 
toegang: vrijwillige gift.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het ragazze quartet brengt 
'radio rusland'; theatraal concert met 
strijkkwarteten van sjostakovitsj, rach-
maninov en goebaidoelina en het 9de 
etherkwartet van mayke nas (componist 
des vaderlands); mmv ilja pfeijffer 
(schrijver) en noël s keulen (acteur); 
aanv 20.15 u; € 26,50 (tot 30 jr € 12,50) 
incl. pauzedrankje en garderobe.
za 24 nov 
violenstraat 2;
jonge harten festival: james batchelor 
and collaborators (australië) brengen 
'deepspace'; dansperformance op een 
hypnotiserende soundscape; 16.00-
17.00 en 19.30-20.30 uur; € 15,- (jonge-
ren tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop via 
www.jongeharten.nl.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: teddy's last ride 
en silbersee brengen 'through the val-
ley' van manuel kiros paolini; duister 
sprookje met dans, videoprojectie, tech-
nobeats en live zang; 21.00-21.45 uur; 
€ 15,- (jongeren tot 30 jaar € 10,-) incl. 
toegang tot eindfeest 'clash#5' (22.00-
04.00 uur); kaartverkoop via www.jon-
geharten.nl.
grand theatre, grote markt 35;
eindfeest jonge harten festival: 
'clash#5'; met performances, dj's en 
beeldende kunst; 22.00-04.00 u; € 15,- 
(jongeren tot 30 jaar € 10,-); kaartver-
koop via www.jongeharten.nl.
zo 25 nov 
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: talkshow 'onder de vul-
kaan'; roos custers en coen peppelen-
bos ontvangen peter bergsma (vertaler 
van malcolm lowry's roman 'onder de 
vulkaan'), maaike meijer (schrijfster van 
'hemelse mevrouw frederike', biografie 
over f harmsen van beek), bernard hee-
sen (glaskunstenaar) en carlo allegri 
(zuid-amerikaanse percussie) en verto-
nen de film 'under the volcano' (1984, 
niet ondertiteld) van john huston; aanv 
15.00 uur; € 8,50 (cjp/collegekaart 
€ 6,50).
simplon, boterdiep 69;
podium new attraction spoken word: 
'rhythm & rhymes'; muziek van rosan 
asmussen, dani brands, evan van 
doorn en abel felix, performances door 
djessz, cindy visser, wolf, carmen ha-
mer, mc waldo, ileen rook, juku, sacha 
landkroon, pètra en lilian zielstra en 
open mic; urban; presentatie: cissy 
joan; 19.30-22.00 uur; € 5,-.
ma 26 nov 
vrijdag, sint jansstraat 7;
presentatie van de bundel 'dichten met 
oma' van stadsdichter lilian zielstra; met 
poëzie en muziek; 14.00-15.30 uur; gra-
tis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
flanor-avond met schrijver/reisjournalist 
auke hulst; 20.30-22.30 uur; € 5,- (stu-
denten € 3,-).
wo 28 nov 
sklo, kraneweg 33;
'harry potter: a history of witchcraft and 
wizardry', lezing door prof dr hetty zock; 
engelstalig; 20.00-22.00 uur; gratis.
do 29 nov 
universiteitsbibliotheek, broerstr 4;
jantina tammeszaal: david veltman 
spreekt over de relatie tussen felix de 
boeck (wiens biografie veltman schrijft), 
de groninger schilder wobbe alkema en 
de dichter driek van wissen; 16.00-
17.30 uur.
de pelster, pelsterstraat 51;
open poëziepodium van de groninger 
luisterkring; presentatie: ruurd van der 
weij; 19.00-21.00 uur.
vr 30 nov 
philip elchers, o boteringestraat 41;
kunstenares louise de vries lentsch pre-
senteert haar boek 'geaard'; aanv 17.00 

uur.
boekhandel riemer, nwe ebbingestr 1;
schrijver/journalist frank westerman 
vertelt over zijn boek 'wij, de mens'; 
20.00-22.00 uur; € 8,50 incl. consump-
ties; aanmelden noodzakelijk via www.
boekhandelriemer.nl.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium voor alle disciplines; max. 
10 minuten per act; aanv 20.00 uur; 
gratis; aanmelden is gratis en kan tot 26 
nov via podia@bijvrijdag.nl.
za 1 dec 
boekhandel van der velde, grote 
markt 54-55;
lars kepler signeert zijn nieuwe thriller 
'lazarus'; 10.30-11.30 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
chunky move brengt 'complexity of be-
longing' van anouk van dijk en falk rich-
ter; mix van dans, theater en visuals; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 29,- / 2de 
rang € 23,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 19,50 (€ 12,50) / 
4de rang € 14,50 (€ 12,50) / 5de rang 
uitverkocht.
ma 3 dec 
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'the nutcracker'; feestelijk 
sprookjesballet op muziek van tsjai-
kovski; live vanuit het royal opera house 
te londen; 20.10-23.10 uur; € 24,50.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the chasing monster, postrock/spoken 
word uit italië; aanv 21.30 uur; € 5,-.
wo 5 dec 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters presen-
teren oud en nieuw werk; leden van de 
dichtclub zijn andré degen, lilian ziel-
stra, renée luth, rik andreae, sylvia 
dragtstra, richard nobbe, hubert klaver, 
hanne stegeman, ileen rook, maaike 
rijntjes, esmée van den boom, myron 
hamming, annegreet bos en rachel 
raetzer; gastdichter: obe alkema; aanv 
20.30 uur; gratis.
do 6 dec 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie van de bibliotheek; 12.15-
13.15 uur; gratis.
za 8 dec 
grand theatre, grote markt 35;
urban house groningen presenteert 'ur-
ban sources': nina maria met pornopop 
& electrorock (upnorth talent, cross-
over), cissy joan (uhg talent muziek, 
spoken word), tim verbeek met 'mijn au-
gustus' (up north talent, theater/mu-
ziek), sarita keilma en otion met 'duality 
in unisono' (spoken word/dans) en oni-
as landveld met 'verhalen van mijn ont-
staan' (spoken word); korte voorstellin-
gen over identiteit, diversiteit en ambi-
tie; urban; aanv 19.30 uur; € 15,- / 
weekendticket € 25,-; 's middags: desta 
matla met 'identidata 1 (up north talent, 
spoken word/beeldend, 14.00-16.00 u).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
vijf dansers brengen 'sweet demon' van 
leine/roebana; dansvoorstelling zonder 
muziek; aanv 20.15 u; 1ste rang € 19,- / 
2de rang € 15,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,50) / 3de rang € 13,- (€ 12,50) 
/ 4de rang € 9,50 / 5de rang € 5,-.
zo 9 dec 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
musica poetica olv jörn boysen en ac-
teurs michal bitan en joão luis paixão 
brengen 'ariadne auf naxos' van benda; 
18de-eeuws melodrama met barokmu-
ziek en poëzie; aanv 15.00 uur; € 25,- 
(tot 30 jaar/stadjerspas € 12,50); kaart-
verkoop: www.musicaantiquanova.nl.
grand theatre, grote markt 35;
urban house groningen presenteert 'ur-

ban sources': desta matla met 'identida-
ta 2' (up north talent, spoken word), 
denden met 'ground zero' (dans), shai-
lesh met 'heritage' (dans) en shailesh 
met 'redo' (dans); korte voorstellingen 
over identiteit, diversiteit en ambitie; ur-
ban; aanv 19.30 uur; € 15,- / weekend-
ticket € 25,-; 's middags: masterclasses 
(13.00-17.00 uur, opgave via www.ur-
banhousegroningen.com).
di 11 dec 
grand theatre, grote markt 35;
kennisdiner 'soam kommen' met drie 
sprekers en theatrale omlijsting door 
curator/schrijver/kunstenaar jantine 
wijnja; aanv 18.00 uur; € 20,- (cjp/colle-
gekaart € 15,-) excl. drankjes.
wo 12 dec 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
groot groninger dictee; thema: dik-
kedakken; mmv henk scholte (presen-
tatie) en klaas spekken (live muziek); 
aanv 19.30 uur; gratis; opgave voor 
deelname noodzakelijk via abderaathe-
ater@gmail.com.
do 13 dec 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'dichter van geluk'; rense sinkgraven 
spreekt met dichter/schrijver jabik veen-
baas over zijn poëzie, zijn voorbeelden 
en over geluk; 12.15-13.15 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppe-
lenbos en roos custers bespreken 'een 
halve gele zon' van chimamanda ngozi 
adiche; 20.00-22.00 uur; € 10,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en kees 
de vries; aanv 20.30 uur; gratis.
verwacht
za 15 dec 
cbk, trompsingel 27;
talent-event 'wildvang' met oa prijsuit-
reiking hendrik de vriesstipendium, kun-
stenaars, veejays, literaire talenten en 
dj's; aanv 20.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nederlands dans theater 2 brengt 
'significant moments'; balletten van oa 
alexander ekman en sol león & paul 
lightfoot; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
27,50 / 2de rang € 22,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang € 18,50 
(€ 12,50) / 4de rang € 14,- (€ 12,50) / 
5de rang € 7,-; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50).
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pop
vr 23 nov 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met presentatie van het boek 
'de sollicitant' van bram esser en live 
muziek van bert wabbe; 18.30-22.30 u; 
€ 5,-.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
open podium van de grunneger sproak; 
voor alle disciplines; aanv 20.00 uur; 
toegang: vrijwillige gift.
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: tim knol & band, pop; voor-
programma: bent van looy; aanv 20.00 
uur; € 18,50.
bambara, roeierspad 1;
nuisible (blackened crust uit frankrijk), 
pilori (blackened crust/grind uit frankrijk) 
en throwing bricks (sludge/black metal 
uit gouda/utrecht); 20.00-01.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
joe vickers, singer-songwriter uit cana-
da; 21.30-00.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session olv tollak olle-
stad; blues/pop; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
orkzbar jamsessie; 22.00-02.00 uur.
za 24 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
soultrain; soul met oa hennie dolsma 
(zang); 19.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: the breeders, alternatieve 
rock uit amerika; voorprogramma: disco 
doom; aanv 20.00 uur; € 28,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: engel & band, hiphop; sup-
port: victor fataal en flowëtisch; aanv 
20.30 uur; € 13,- / voorverkoop € 11,-.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
untold stories, pop/rock uit groningen; 
21.00-24.00 uur.
wijkcentrum de schakel, rijksweg 15;
johnny dynamite & the 4 men, '60's rock 
& roll; met jaren '50/'60-modeshow; 
21.00-01.00 uur; voorverkoop bij albert 
heijn (rijksweg) en de schakel.
vera, oosterstraat 44;
marc o'reilly, alternatieve rock/blues/folk 
uit ierland; voorprogramma: ian cle-
ment; aanv 21.00 uur; € 12,-.
café de zolder, papengang 3a;
skasjock/reggae night; 21.00-02.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
mannen met kleintjes, feestelijke ukele-
le-band; aanv 21.30 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the biarritz boys en the aloha sluts; surf/
trash/rockabilly; aanv 21.30 uur; € 5,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/
r&b met jordy en larissa; 23.00-01.00 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: de nachtwinkel, nederlands-
talige electropop met ruben huizing; 
aanv 23.30 uur; € 1,- (met vera-club-
kaart gratis).
zo 25 nov 
de wolkenfabriek, energieweg 10;
'wolk-'in' met wandering fire (meerstem-
mige pop) en eten van meat jelle & mar-
jan; 15.00-22.00 u; reserveren gewenst 
via avondje@dewolkenfabriek.com.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the greendogs, rock & roll; 16.00-19.00 
uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' met brinklz boogie band 
(blues) en cockerpower (joe cocker tri-
bute); aanv 16.00 uur; € 5,- incl. 1 con-
sumptie.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': luke & the bluesnakes, 
blues/soul/funk/rock; geprogrammeerd 
door willem koster (vh café koster); 
aanv 16.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
maarten russchen & band + hans wijn-
bergen (sax); jazzfunk/roots; aanv 
16.30 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
podium new attraction spoken word: 
'rhythm & rhymes'; muziek van rosan 
asmussen, dani brands, evan van 
doorn en abel felix, performances door 
djessz, cindy visser, wolf, carmen ha-
mer, mc waldo, ileen rook, juku, sacha 
landkroon, pètra en lilian zielstra en 
open mic; urban; presentatie: cissy 
joan; 19.30-22.00 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: douwe bob & band, pop; 
voorprogramma: matthew crosby (ame-
ricana); aanv 20.00 uur; € 23,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
within temptation, symfonische rock; 
aanv 20.00 uur; € 47,30 incl. service-
kosten; kaartverkoop via ticketmaster.
café the crown, zuiderdiep 2;

rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 26 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jarle bernhoft & the fashion 
bruises, pop/soul; voorprogramma: law-
rence; aanv 20.00 uur; € 23,-.
di 27 nov 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
octopussy (rock & roll uit polen) en all 
over again (rock uit friesland); aanv 
21.30 uur; € 5,-.
wo 28 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: gregory alan isakov, ingeto-
gen folkpop; voorprogramma: joe pur-
dy; aanv 20.00 uur; € 20,50.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 21.00-02.00 uur.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 29 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jacqueline govaert, theatertour 'zo zit 
dat dus ook'; popsongs en verhalen; 
aanv 20.15 uur; € 23,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
ottone pesante (experimentele jazz/me-
tal uit italië), lärmschutz (noise uit 
utrecht) en terbeschikkingstelling 
(avantgarde-noize uit groningen); aanv 
20.30 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: racoon, akoestische pop/
rock; aanv 20.30 uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
great lake swimmers, indiefolk/roots uit 
toronto; voorprogramma: i took your 
name (groningen); aanv 20.30 u; € 14,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met jellephant 
& the phantoms (psychedelica/garage) 
en the heck ('60's garagepunk); aanv 
21.30 uur; € 3,- / voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
aurora; aanv 22.00 u; benefietconcert.
vr 30 nov 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
terror defence (rotterdam), abdomen 
(leeuwarden), randy savages (londen), 
rebel radio (leeuwarden); punk/crust/d-
beat; aanv 20.30 uur; € 6,-.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
lera lynn (singer-songwriter), america-
na/indierock uit amerika; aanv 20.30 u; 
€ 14,-; kaartverkoop via de oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: nina june, urban/pop uit am-
sterdam; voorprogramma: beryl anne; 
aanv 20.30 uur; € 10,- / voorverkoop 
€ 10,-.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
bluesjamsessie met basisband; 21.00-
24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session olv jasper blok-
zijl; blues/pop; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
saintseneca, indiefolk/rock uit amerika; 
aanv 22.00 uur; € 10,-.
drie gezusters, grote markt 36-39;
jamundo met nadua (pop met nadua 
kramer, 23.00-23.30 uur) en jamsessie 
(latin/afrikaans, 23.30-02.00 uur); gra-
tis.
za 1 dec 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
café plugged! met lex koopman (gitaar/
zang), willy van der geld (drums), lou 
leeuw (bas/zang), reinout van der veen 
(gitaar), eddie meijer (toetsen), hennie 
dolsma (zang), jolanda de haan (zang) 
en gasten keith barker williams (zang), 
johnny dynamite (zang) en mr sax & the 
giant; 18.00-22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
uranium club (punkrock uit amerika) en 
skegss (surf/garagerock uit australië); 
aanv 20.30 uur; € 11,-.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
not dark yet, bob dylan-covers; 21.00-
24.00 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: scram c baby, indierock uit 
amsterdam; met voorprogramma; aanv 
21.00 uur; € 10,- / voorverkoop € 10,-.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: esn live music night; interna-
tionale studenten zingen bekende pop-
songs; aanv 21.00 uur; € 5,50 / voorver-
koop € 4,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 21.30 u; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
spectrum music, akoestische rockco-
vers met mei-lin germs (zang) en mar-
tijn schuur (gitaar); 23.00-02.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: dumb punts, garagepunk uit 

australië; aanv 23.30 uur; € 1,- (met 
vera-clubkaart gratis).
zo 2 dec 
poortershoes, oosterweg 13;
kaz lux & rudy de queljoe (beide ex-
brainbox), blues/rock; aanv 13.30 uur; 
uitverkocht.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
blazing hank & the blues bullits; met 
henk van embden (zang/mondharp), 
erik walters (bas), andré mepschen (gi-
taar) en peter griever (drums); 15.00-
19.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'music & wine' met singer-songwriters 
martijn van der zande en kerwin; re-
laxed akoestisch; 16.00-19.00 uur.
vrijdag, sint jansstraat 7;
harry van lier presenteert zijn nieuwe cd 
'la vache'; roots/blues/improvisatie met 
harry van lier (zang/gitaar), winfred 
buma (gitaar) en marloes nieuwenhuis 
(zang); aanv 16.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
big dez, blues uit frankrijk; aanv 16.30 
uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: maaike ouboter (singer-
songwriter); voorprogramma: anna 
rune; aanv 20.00 uur; € 20,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: de jeugd van tegenwoordig, 
hiphop/pop; voorprogramma: fflean; 
aanv 20.00 uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
thomas azier, electropop; met voorpro-
gramma; aanv 20.30 uur; uitverkocht.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub (sinterklaaseditie); de 
deelnemende songwriters hebben elk 
een lootje getrokken met een opdracht 
waarover ze een nummer moeten 
schrijven; daarnaast spelen ze elk een 
eerder geschreven eigen  nummer; met 
c t heida, annemarieke coenders, lex 
koopman, george welling, josé cutileiro, 
lesley baker, eke koopman, robin ijzer-
man en abel de kam; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ma 3 dec 
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 20.00-
23.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the chasing monster, postrock/spoken 
word uit italië; aanv 21.30 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: d u d s, no-wave/punk uit 
manchester; aanv 22.00 uur; € 5,-; 
geen voorverkoop.
di 4 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: john cale (ex-velvet under-
ground), alternatieve rock; aanv 20.30 
uur; € 30,50.
wo 5 dec 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 21.00-02.00 uur.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 6 dec 
dot, vrydemalaan 2;
'soulful sounds presents' met diverse 
bands; aanv 19.00 uur; gratis.
em2, suikerlaan 6;
dewolff, '70's rock & roll/hardrock; aanv 
20.00 uur; € 20,50; kaartverkoop via de 
oosterpoort.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: danny vera & band, rock & 
roll/pop; voorprogramma: mercy john!; 
aanv 20.00 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: venice, meerstemmige pop 
uit californië; aanv 20.30 uur; € 30,50.
vera, oosterstraat 44;
still corners, dreampop uit engeland; 
voorprogramma: seewolf; aanv 21.00 u; 
€ 10,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 7 dec 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met kinoo (krautpop uit gro-
ningen); 18.30-22.30 uur; € 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
live-introquiz; de band vieux speelt live 
60 intro's en tussendoor twee sets pop-
covers; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 p.p. / team max. 5 personen; op-
gave via kroegvanklaas2@gmail.com.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: de dijk, nederpop; voorpro-
gramma: inge van calkar; aanv 20.00 u; 
uitverkocht; ook op 8 dec.
vera, oosterstraat 44;
aura noir, obliteration en vorbid; 3x me-
tal uit noorwegen; aanv 20.00 u; € 16,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
rue royale, folkpop; aanv 20.30 uur; 
€ 14,-; kaartverkoop via de oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: rooks, energieke hiphop; ep 

release party mmv emage (producer), 
asm (wally, geert6 & friends), dj de lieve 
marokkaan en roberto tan (host); 20.30-
23.00 uur; € 7,50 / voorverkoop € 5,-.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: the travoltas, poppunk uit til-
burg; voorprogramma: the windowsill; 
aanv 20.30 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 15,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.30-00.30 uur; € 3,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
za 8 dec 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 18.00-22.00 u; gra-
tis.
grand theatre, grote markt 35;
urban house groningen presenteert 'ur-
ban sources': nina maria met pornopop 
& electrorock (upnorth talent, cross-
over), cissy joan (uhg talent muziek, 
spoken word), tim verbeek met 'mijn au-
gustus' (up north talent, theater/mu-
ziek), sarita keilma en otion met 'duality 
in unisono' (spoken word/dans) en oni-
as landveld met 'verhalen van mijn ont-
staan' (spoken word); korte voorstellin-
gen over identiteit, diversiteit en ambi-
tie; urban; aanv 19.30 uur; € 15,- / 
weekendticket € 25,-; 's middags: desta 
matla met 'identidata 1 (up north talent, 
spoken word/beeldend, 14.00-16.00 
uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jungle by night; swingende 
mix van jazz, funk, afrobeat, latin en 
oosterse klanken; aanv 20.00 uur; 
€ 18,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: de dijk, nederpop; voorpro-
gramma: inge van calkar; aanv 20.00 u; 
uitverkocht.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
austin lucas, folkpop uit amerika; voor-
programma: warshy (crazy arm) en flo-
ra sculler; aanv 20.00 uur; € 11,50; 
kaartverkoop via de oosterpoort.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
for i am king, heavy metal/death metal; 
album release show; aanv 20.00 uur; 
€ 10,- / voorverkoop € 7,50 via www.fo-
riamking.com/store.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
nathan ball (singer-songwriter), alterna-
tieve folkpop uit engeland; voorpro-
gramma: violetta zironi; aanv 20.30 uur; 
€ 13,50; kaartverkoop via de ooster-
poort.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
blues at 6:45; 21.00-24.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
arthur ebeling (gitaar/zang), rhythm & 
blues/jazz; aanv 21.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
duo big easy (harold stap en sabrina 
dunning), covers; 23.00-01.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: my friend television, country 
noir en pure poptunes uit groningen; 
aanv 23.30 uur; € 1,- (met vera-club-
kaart gratis).
zo 9 dec 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the stingers, rock & blues & jump uit 
groningen; 15.00-19.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
ed baker & the boogiemachine, boogie/
swing; aanv 16.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
soul vibration; '60's/'70's soul; 17.00-
19.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: kovacs, pop/soul uit limburg 
(cheap smell tour); voorprogramma: 
judy blank; aanv 20.00 uur; uitverkocht.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 10 dec 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
madder mortem (noorwegen), meta-
prism (engeland) en distormed (neder-
land); heavy metal/progressive metal/ 
hardrock; aanv 20.30 uur; € 8,-; kaart-
verkoop via eventbrite.
di 11 dec 
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: nederlands studenten jazz 
orkest olv bert fransen + jerôme hol (gi-
taar) + steffen morrison (zang); swin-
gende soul/rock & roll/jazz; aanv 20.30 
uur; € 17,- / voorverkoop € 17,-.

wo 12 dec 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 21.00-02.00 uur.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
het o m (orchestre mécanicien); experi-
mentele groovy pop met luc ex en peter 

zegveld; aanv 21.30 uur; € 12,-.
do 13 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: van dik hout, nederrock; 
aanv 20.30 uur; € 18,50.
vera, oosterstraat 44;
canshaker pi, garagerock uit amster-
dam; aanv 20.30 uur; € 11,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met the assas-
senachs; akoestische celtic folk/rock; 
21.30-00.30 uur; € 3,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met the hub-
schrauber, lo-fi rock; aanv 21.30 u; € 3,- 
/ voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 14 dec 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
oclaire (singer-songwriter), folkpop uit 
duitsland; 19.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: nielson, nederpop (diamant 
clubtour 2018); voorprogramma: teske; 
aanv 20.00 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: dawn brothers, pop/rock uit 
rotterdam; voorprogramma: hans han-
nemann; aanv 20.30 uur; € 13,- / voor-
verkoop € 13,-.
vera, oosterstraat 44;
15 jaar snowstar records: town of 
saints, kim janssen en i am oak; indie-
folk/pop; aanv 20.30 uur; € 13,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.30-00.30 uur; € 3,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
jamundo met vera bon & band (poëti-
sche nederpop, 23.00-23.30 uur) en 
jamsessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 
uur); gratis.
verwacht
za 15 dec 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
live muziek; 18.00-22.00 uur; gratis.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
de troebadoers brengen 'appeltoarde 
en rooie wien'; groningstalige liedjes en 
verhalen met jan henk de groot, edwin 
jongedijk en alex vissering; aanv 20.30 
uur; € 17,50; kaartverkoop via www.toe-
kantickets.nl.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: eut, '90's pop uit amster-
dam; met voorprogramma; aanv 20.30 
uur; € 11,- / voorverkoop € 11,-.
vera, oosterstraat 44;
altin gün, '70's psychedelisch/turks; 
voorprogramma: yin yin; aanv 20.30 u; 
€ 14,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
blanks, pop/rockcovers; aanv 21.30 u; 
gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
ooo (out of order, garage-/postpunk) en 
youth deprivation (hardcore/punk); 
aanv 22.30 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
else schreur (singer-songwriter); 23.00-
01.00 uur.
zo 16 dec 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
supershaker, soul/pop/funkcovers; 
15.00-19.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: delinquent habits, latin/hip-
hop uit los angeles; aanv 15.30 uur; uit-
verkocht.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'acoustic sundays'; akoestische open 
sessie rond de tafel, olv harold stap; 
16.00-19.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
dean (25 jaar), pop; aanv 16.30 uur; 
gratis.
café mulder, gr kr elleboog 22;
bert hadders & joost dijkema; aanv 
17.00 uur.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 17 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: luwten, elektronische indie-
pop; aanv 20.00 uur; € 17,50.
wo 19 dec 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 21.00-02.00 uur.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.

theater
vr 23 nov 
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
jonge harten festival: fien leysen brengt 
'wat (niet) weg is'; voorstelling over ge-
mis, het menselijke geheugen en wat er 
overblijft wanneer we dood gaan; 
14.00-14.50, 15.30-16.20, 17.00-17.50, 
19.30-20.20, 21.00-21.50 en 22.30-
23.20 uur; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeharten.nl.
binnenstad;
jonge harten festival: de noorderlingen 
vooropleiding theater brengt 'sound-
track vol 1'; wandeling langs verschil-
lende locaties met zes live clips van 
nummers die je nooit meer vergeet; 
19.30-21.00 uur; verzamelen bij het jon-
ge harten festivalhart (oosterstraat 7a); 
€ 15,- (jongeren tot 30 jaar € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeharten.nl; 
ook op 24 nov (14.00 en 19.30 uur).
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: bosse provoost 
brengt 'matisklo'; beeldende voorstel-
ling met gedichten van paul celan; 
19.30-20.30 uur; € 15,- (jongeren tot 30 
jaar € 10,-); kaartverkoop via www.jon-
geharten.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent brengt 'compassie - de geschie-
denis van het machinegeweer'; semido-
cumentaire over medeleven en huma-
nisme; regie: milo rau; 20.15-21.55 uur; 
1ste rang € 22,50 / 2de rang € 18,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 15,50 (€ 12,50) / 4de rang € 11,50 / 
5de rang uitverkocht; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,50).
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: kompagnie kiste-
maker speelt 'missie márquez' delen 7, 
8 en 9; theaterserie naar het boek 'hon-
derd jaar eenzaamheid' van gabriel gar-
cía márquez; 21.00-00.30 uur; € 15,- 
(jongeren tot 30 jaar € 10,-); kaartver-
koop via www.jongeharten.nl; ook op 24 
nov (14.30-18.00 uur).
za 24 nov 
binnenstad;
jonge harten festival: de noorderlingen 
vooropleiding theater brengt 'sound-
track vol 1'; wandeling langs verschil-
lende locaties met zes live clips van 
nummers die je nooit meer vergeet; 
14.00-15.30 en 19.30-21.00 uur; verza-
melen bij het jonge harten festivalhart 
(oosterstraat 7a); € 15,- (jongeren tot 30 
jaar € 10,-); kaartverkoop via www.jon-
geharten.nl.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: kompagnie kiste-
maker speelt 'missie márquez' delen 7, 
8 en 9; theaterserie naar het boek 'hon-
derd jaar eenzaamheid' van gabriel gar-
cía márquez; 14.30-18.00 uur; € 15,- 
(jongeren tot 30 jaar € 10,-); kaartver-
koop via www.jongeharten.nl.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
flauwecult speelt 'drie maal raak' van 
peter daman; kluchtige komedie over 
drie totaal verschillende vrouwen die 
samen een hotelletje runnen; aanv 
20.00 uur; € 11,-.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ulteam speelt improvisatietheater op 
suggesties van het publiek; aanv 20.00 
uur; € 7,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
2b theatre company met oa ben caplan 
brengt 'old stock: a refugee love story'; 
spetterend muziektheater rond waarge-
beurde verhalen van joods-roemeense 
vluchtelingen die in 1908 naar canada 
kwamen; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 27,50 / 2de rang € 22,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang € 18,50 
(€ 12,50) / 4de rang € 14,- (€ 12,50) / 
5de rang € 7,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
improsa brengt improvisatie, komedie, 
theatersport en venijnig veel humor; 
20.30-22.00 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: teddy's last ride 
en silbersee brengen 'through the val-
ley' van manuel kiros paolini; duister 
sprookje met dans, videoprojectie, tech-
nobeats en live zang; 21.00-21.45 uur; 
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het luthers bach ensemble olv tymen 
jan bronda brengt een kerstconcert met 
oa 'gloria in d' van vivaldi en muziek van 
bach, buxtehude en praetorius; solis-
ten: sara jäggi (sopraan), robert kuizen-
ga (altus), johannes weiss (tenor) en 
harry van der kamp (bas); aanv 15.00 u; 
1ste rang € 35,- / 2de rang € 25,- / stu-
denten € 15,-; kaartverkoop oa bij boek-
handel godert walter groningen (oude 
ebbingestraat 53) en via www.luthers-
bachensemble.nl.
di 18 dec 
martinikerk, martinikerkhof 3;
toonkunstkoor bekker en barokorkest 
the northern consort olv geert-jan van 
beijeren bergen en henegouwen bren-
gen het 'weihnachtsoratorium' van bach 
(cantates 1, 3, 5 en 6); solisten: daniel 
johannsen (tenor), marjon strijk (so-
praan), noa frenkel (alt) en florian just 
(bariton); aanv 20.15 uur; € 34,50 (jon-
geren tot 25 jaar € 12,50); kaartverkoop 
bij het vvv en via www.toonkunstkoor-
bekker.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het king's consort & choir olv 
robert king brengt de 'messiah' van 
händel; aanv 20.15 uur; gouden rang 
uitverkocht / 1ste rang € 44,50 / 2de 
rang € 39,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 34,50 (€ 12,50) 
incl. pauzedrankje en garderobe; met 
inleiding (19.00 uur, € 2,50).
wo 19 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door conservatori-
umstudenten; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
martinikerk, martinikerkhof 3;
grootkoor groningen olv etty van der 
mei en nan van groeningen geeft een 
feestelijk kerstconcert; mmv de gerefor-
meerde brassband groningen, martin 
zonnenberg (vleugel) en martin mans 
(orgel); aanv 20.00 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het meccore quartet (polen) 
speelt strijkkwartetten van haydn, pen-
derecki en tsjaikovski; aanv 20.15 uur; 
€ 33,- (jongeren tot 30 jaar € 12,50).

wereldmuziek
vr 23 nov 
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van wouter kuyper (doedel-
zak/trekzak); aanv 20.30 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage (voor de muzikant); 
vooraf: dansuitleg (19.30 uur); na af-
loop: open sessie.
za 24 nov 
vera, oosterstraat 44;
marc o'reilly, alternatieve rock/blues/folk 
uit ierland; voorprogramma: ian cle-
ment; aanv 21.00 uur; € 12,-.
café de zolder, papengang 3a;
skasjock/reggae night; 21.00-02.00 uur.
zo 25 nov 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 27 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 28 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: gregory alan isakov, ingeto-
gen folkpop; voorprogramma: joe pur-
dy; aanv 20.00 uur; € 20,50.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
reggae jam; 21.00-24.00 uur; gratis.

vr 30 nov 
buurtcentrum stadspark, lorentzstraat 
11;
afrikaans benefietfestival met dramali & 
idrissa magassa, dj afrik ambiance en 
workshop dans/percussie door issiaga 
soumah; 18.00-24.00 uur; € 10,- (stad-
jerspas € 7,50) tbv stichting penduka.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
het huygens vocaal ensemble olv hans 
tijssen brengt 'música celestial' met oa 
de 'misa criolla' van ramírez; mmv multi-
instrumentalisten fana martinez en da-
niel morcos en javier rodriguez (tenor); 
klassiek/argentijnse volksmuziek; aanv 
20.30 uur; € 25,- (cjp/studenten € 20,- / 
jongeren tot 17 jaar € 15,-) / voorver-
koop € 21,- (€ 15,- / € 10,-) via www.
huygensmusic.nl.
drie gezusters, grote markt 36-39;
jamundo met nadua (pop met nadua 
kramer, 23.00-23.30 uur) en jamsessie 
(latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); gratis.
zo 2 dec 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 4 dec 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 5 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: fábia rebordão, fado; aanv 
20.30 uur; € 20,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
reggae jam; 21.00-24.00 uur; gratis.
za 8 dec 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 18.00-22.00 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jungle by night; swingende 
mix van jazz, funk, afrobeat, latin en 
oosterse klanken; aanv 20.00 uur; 
€ 18,50.
zo 9 dec 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 11 dec 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
brazilian soul; tollak ollestad (zang/
mondharmonica/toetsen), diederik ide-
ma (toetsen), andrea caruso (bas), ra-
phael tahapary (percussie) en pandu 
windartono (drums); aanv 22.30 uur; 
€ 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 13 dec 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met the assas-
senachs; akoestische celtic folk/rock; 
21.30-00.30 uur; € 3,-.
vr 14 dec 
drie gezusters, grote markt 36-39;
jamundo met vera bon & band (poëti-
sche nederpop, 23.00-23.30 uur) en 
jamsessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 
uur); gratis.

verwacht
za 15 dec 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the 7th big ukulele xmas singalong met 
de groningen ukulele society, speciale 
gasten, open podium, singalong en buf-
fet; aanv 17.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
altin gün, '70's psychedelisch/turks; 
voorprogramma: yin yin; aanv 20.30 u; 
€ 14,-.
zo 16 dec 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: wör (vlaanderen), 18de-
eeuwse melodieën uit de lage landen 
met een aanstekelijke en dansbare 
groove; aanv 20.30 uur; € 15,-.

€ 15,- (jongeren tot 30 jaar € 10,-) incl. 
toegang tot eindfeest 'clash#5' (22.00-
04.00 uur); kaartverkoop via www.jon-
geharten.nl.
ma 26 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
anne wil blankers, edwin jonker en iwan 
walhain spelen 'driving miss daisy' van 
alfred uhry; iconisch toneelstuk over 
trots, veranderende tijden en de kracht 
van vriendschap; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang uitverkocht / 2de rang € 22,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 18,50 (€ 12,50) / 4de rang € 14,- 
(€ 12,50) / 5de rang € 7,-.
wo 28 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelschuur producties speelt 'kras' 
van judith herzberg; met malou gorter, 
marlies heuer, keja klaasje kwestro en 
jan-paul buijs; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 21,- / 2de rang € 17,- (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 14,50,- (€ 12,50) / 4de rang € 10,50 / 
5de rang € 5,50.
za 1 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
chunky move brengt 'complexity of be-
longing' van anouk van dijk en falk rich-
ter; mix van dans, theater en visuals; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 29,- / 2de 
rang € 23,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 19,50 (€ 12,50) / 
4de rang € 14,50 (€ 12,50) / 5de rang 
uitverkocht.
zo 2 dec 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
'improvísame'; spaanstalig improvisa-
tietheater; aanv 20.30 uur; gratis.
do 6 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
pierre bokma, kees prins en randy fok-
ke spelen 'een man een man' van kees 
prins en roel bloemen; komedie vol 
wantrouwen, verbaal geweld en mis-
communicatie; aanv 20.15 uur; 1ste en 
2de rang uitverkocht / 3de rang € 19,50 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) / 4de 
rang € 14,50 (€ 12,50) / 5de rang 
€ 7,50.
zo 9 dec 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
gif (groninger improvisatie formatie) 
speelt 'de vloer op'; improvisatietheater 
gebaseerd op het gelijknamige televi-
sieprogramma; aanv 15.00 uur; € 8,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
musica poetica olv jörn boysen en ac-
teurs michal bitan en joão luis paixão 
brengen 'ariadne auf naxos' van benda; 
18de-eeuws melodrama met barokmu-
ziek en poëzie; aanv 15.00 uur; € 25,- 
(tot 30 jaar/stadjerspas € 12,50); kaart-
verkoop: www.musicaantiquanova.nl.
di 11 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel speelt 'do-
rian' van javier barcala; visueel spekta-
kel met theater, performance, kunst en 
literatuur naar 'the picture of dorian 
gray' van oscar wilde; regie: christophe 
coppens; nederlands gesproken, met 
engelse boventiteling; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 22,50 / 2de rang € 18,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 15,50 (€ 12,50) / 4de rang € 11,50 / 
5de rang € 6,-; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50); ook op 12, 13 en 14 dec.
wo 12 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel speelt 'do-
rian' van javier barcala; visueel spekta-
kel met theater, performance, kunst en 
literatuur naar 'the picture of dorian 
gray' van oscar wilde; regie: christophe 
coppens; nederlands gesproken, met 
engelse boventiteling; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 22,50 / 2de rang € 18,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 15,50 (€ 12,50) / 4de rang € 11,50 / 
5de rang € 6,-; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50); ook op 13 en 14 dec.
grand theatre, grote markt 35;
de nwe tijd brengt 'heimat 3'; even grap-
pige als droevige, hoopvolle en genade-
loze poging om een huis te bouwen; 
aanv 20.30 uur; € 16,- (cjp/collegekaart 
€ 11,-).
do 13 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel speelt 'do-
rian' van javier barcala; visueel spekta-
kel met theater, performance, kunst en 
literatuur naar 'the picture of dorian 
gray' van oscar wilde; regie: christophe 
coppens; nederlands gesproken, met 

engelse boventiteling; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 22,50 / 2de rang € 18,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 15,50 (€ 12,50) / 4de rang € 11,50 / 
5de rang € 6,-; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50); ook op 14 dec.
vr 14 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel speelt 'do-
rian' van javier barcala; visueel spekta-
kel met theater, performance, kunst en 
literatuur naar 'the picture of dorian 
gray' van oscar wilde; regie: christophe 
coppens; nederlands gesproken, met 
engelse boventiteling; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 22,50 / 2de rang € 18,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 15,50 (€ 12,50) / 4de rang € 11,50 / 
5de rang € 6,-; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50).
grand theatre, grote markt 35;
dood paard en toneelhuis brengen 'de 
verse tijd'; zoektocht van twee dolende 
zielen (mokhallad rasem en kuno bak-
ker) die steeds een andere vorm aan-
neemt; aanv 20.30 uur; € 16,- (cjp/colle-
gekaart € 11,-).

verwacht
ma 17 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
kees hulst en esther scheldwacht spe-
len 'laatste paar dagen' van esther 
scheldwacht; dialoog op de intensive 
care; aanv 20.15 uur; uitverkocht.
grand theatre, grote markt 35;
bovenzaal: de tekstsmederij presen-
teert 'zen en michiel'; testcase van scè-
nes uit het nieuwe theaterstuk 'de ver-
zoeker' van michiel westbeek; regie: 
zen roorda; aanv 20.30 uur; € 12,- (cjp/
collegekaart € 10,-); ook op 18 dec.
di 18 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater bellevue brengt 'als vrouwen 
vrienden zijn' van hannah van wierin-
gen; poëtische voorstelling met janneke 
remmers en eva marie de waal; aanv 
20.15 uur; € 16,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 10,-); toneel-op-toneel.
grand theatre, grote markt 35;
bovenzaal: de tekstsmederij presen-
teert 'zen en michiel'; testcase van scè-
nes uit het nieuwe theaterstuk 'de ver-
zoeker' van michiel westbeek; regie: 
zen roorda; aanv 20.30 uur; € 12,- (cjp/
collegekaart € 10,-).

klassiek
vr 23 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het ragazze quartet brengt 
'radio rusland'; theatraal concert met 
strijkkwarteten van sjostakovitsj, rach-
maninov en goebaidoelina en het 9de 
etherkwartet van mayke nas (componist 
des vaderlands); mmv ilja pfeijffer 
(schrijver) en noël s keulen (acteur); 
aanv 20.15 uur; € 26,50 (tot 30 jaar 
€ 12,50) incl. pauzedrankje en gardero-
be.
za 24 nov 
martinikerk, martinikerkhof 3;
organisten leo van doeselaar en erwin 
wiersinga spelen werk van bach; the-
ma: van klein naar groot, van jong naar 
oud; aanv 20.00 uur; € 10,-; vooraf 
speelt stadsbeiaardier auke de boer 
muziek van bach op het carillon van de 
martinitoren (19.30 uur).
zo 25 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
serie 'sunday morning classics' (vh 'kof-
fie klassiek'): recital door slagwerkstu-
denten van het conservatorium; aanv 
11.00 uur; € 15,- (jongeren tot 30 jaar 
€ 10,-).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: finale haydn muziek festival 

2018; concours voor talentvolle muzi-
kanten van 6 tot 13 jaar; 14.00-17.00 u; 
€ 17,50 (jongeren tot 30 jaar € 8,50).
st jozefkathedraal, radesingel 2;
'een uurtje eeuwigheid': kamerkoor pei-
ze olv cees leurs zingt gewijde muziek 
van engeland tot rusland, van ijsland tot 
noorwegen; 14.00-15.00 uur; gratis; 
collecte na afloop.
kerkje van engelbert, engelberterweg 
41;
gemengd koor de zingerij olv martijn ja-
ger brengt 'o magnum mysterium'; lie-
deren vol mysterie van oa da vittoria, 
caccini, dowland, schubert en rheinber-
ger; aanv 14.30 uur; € 10,- (kinderen 
€ 5,-).
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
projectkoor de noordelijke polyfonisten 
olv andré cats brengt '1518-2018 in me-
moriam pierre & loyset'; afwisselend 
programma met werken uit het veelzijdi-
ge repertoire van pierre de la rue en loy-
set compère, twee markante componis-
ten die in 1518 overleden; aanv 15.00 
uur; € 11,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vocaal ensemble a capelli olv david van 
roijen zingt het 'stabat mater' van per-
golesi en muziek van grieg, lassus, du-
ruflé, pachelbel, en rossini; mmv fardau 
van der woude (sopraan), hanneke ti-
chelaar (alt) en matthew schembri (or-
gel); aanv 15.30 uur; € 14,- (cjp/65+/
studenten € 12,-) / voorverkoop € 12,- 
(€ 10,-) via www.acapelli.nl.
wo 28 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door duo ebano (kla-
rinet en piano); aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
vr 30 nov 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vrouwenkoor wishful singing, wynanda 
zeevaarder (sopraan), marc pantus 
(bas/bariton), george dumitriu (altviool), 
steven kamperman (klarinetten), berry 
van berkum (pijporgel) en dion nijland 
(contrabas) brengen 'hildegard' van ste-
ven kamperman; kerkopera over een 
powervrouw uit de 12de eeuw; aanv 
20.00 uur; € 30,- (tot 30 jaar/stadjers-
pas € 15,-); kaartverkoop via www.mu-
sicaantiquanova.nl.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
het huygens vocaal ensemble olv hans 
tijssen brengt 'música celestial' met oa 
de 'misa criolla' van ramírez; mmv multi-
instrumentalisten fana martinez en da-
niel morcos en javier rodriguez (tenor); 
klassiek/argentijnse volksmuziek; aanv 
20.30 uur; € 25,- (cjp/studenten € 20,- / 
jongeren tot 17 jaar € 15,-) / voorver-
koop € 21,- (€ 15,- / € 10,-) via www.
huygensmusic.nl.
za 1 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: barokensemble l'arpeggiata 
(frankrijk) brengt 'händel goes wild'; mix 
van barok en jazz; met oa christina plu-
har (harp/luit), nuria rial (sopraan), gian-
luigi trovesi (klarinet) en valer sabadus 
(countertenor); aanv 20.15 uur; gouden 
rang € 47,50 / 1ste rang € 42,50 / 2de 
rang € 37,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht.
zo 2 dec 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
kamerkoor tiraña olv tymen jan bronda 
zingt de 'petite messe solenelle' van 
rossini; mmv judith pranger (sopraan), 
roelien van wageningen (mezzoso-
praan), leon van liere (tenor), henk tim-
merman (bas), jan de roos (piano) en 
gerwin hoekstra (harmonium); aanv 
15.00 uur; € 15,-; kaarten aan de kassa 
en via www.kamerkoortirana.nl.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: cantate consort, solisten 
en barokorkest olv jelte hulzebos bren-
gen 'schwingt freudig euch empor' van 
bach; aanv 17.00 uur; gratis; collecte bij 
de uitgang.
ma 3 dec 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
kamermuziekweek: concerten door en-
sembles van het conservatorium; aanv 
12.00 uur.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
kamermuziekweek: concerten door en-
sembles van het conservatorium; aanv 
19.00 uur; gratis.
di 4 dec 
brownies & downies, oosterstraat 40;

kamermuziekweek: concerten door en-
sembles van het conservatorium; aanv 
12.00 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
kamermuziekweek: concerten door en-
sembles van het conservatorium; aanv 
19.00 uur; gratis.
wo 5 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
kamermuziekweek: lunchconcert door 
ensembles van het conservatorium; 
aanv 12.00 uur; gratis; reserveren niet 
nodig.
do 6 dec 
academie minerva, praediniussingel 
59;
kamermuziekweek: concerten door en-
sembles van het conservatorium; aanv 
12.00 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
kamermuziekweek: concerten door en-
sembles van het conservatorium; aanv 
19.00 uur; gratis.
za 8 dec 
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
gemengd koor panta rhei olv andré cats 
brengt 'glass meets britten'; concert in 
kerstsfeer met 20ste-eeuwse muziek; 
mmv marije vijselaar (harp); aanv 20.00 
uur; € 12,- (kinderen tot 12 jaar gratis) 
incl. consumptie; reserveren via www.
koorpantarhei.nl; met borrel na.
zo 9 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
serie 'sunday morning classics' (vh 'kof-
fie klassiek'): recital door de jongtalent-
klas van het conservatorium; aanv 
11.00 uur; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
musica poetica olv jörn boysen en ac-
teurs michal bitan en joão luis paixão 
brengen 'ariadne auf naxos' van benda; 
18de-eeuws melodrama met barokmu-
ziek en poëzie; aanv 15.00 uur; € 25,- 
(tot 30 jaar/stadjerspas € 12,50); kaart-
verkoop: www.musicaantiquanova.nl.
wo 12 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: openbare repetitie van het 
noord nederlands orkest; aanv 12.00 u; 
gratis; reserveren niet nodig.
vr 14 dec 
martinikerk, martinikerkhof 3;
kerstconcert door erwin wiersinga (or-
gel), leo van doeselaar (orgel) en ka-
merkoor dualis olv geert-jan van beije-
ren bergen en henegouwen; met oude 
en moderne kerstmuziek van oa bach, 
händel, langlais en dupré en carols van 
lauridsen, holst en howell; aanv 20.00 
uur; € 12,50.
martinikerk, martinikerkhof 3;
kamerkoor dualis olv geert-jan van be-
ijeren bergen en henegouwen, leo van 
doeselaar (orgel) en erwin wiersinga 
(orgel) brengen een kerstconcert met 
muziek van oa bach, distler, whitlock en 
händel; aanv 20.00 uur; € 12,50; kaart-
verkoop alleen bij de kassa.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: arcadi volodos (piano) speelt 
muziek van schubert, rachmaninov en 
skrjabin; aanv 20.15 uur; gouden rang 
€ 42,50 / 1ste rang € 37,50 / 2de rang 
€ 32,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang uitverkocht.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
vocaal ensemble cantatrix olv hans 
leenders brengt 'christmas delight'; 
kerstmuziek van oa rutter, parry en brit-
ten; mmv jeugdkoor viva la musica 
(meppel); aanv 20.15 uur; € 17,50 (cjp 
€ 10,-); kaartverkoop: www.cantatrix.nl.

verwacht
za 15 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv antony hermus speelt de 7de symfo-
nie van mahler; aanv 20.15 uur; gouden 
rang € 43,50 / 1ste rang € 35,50 / 2de 
rang € 25,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht incl. 
pauzedrankje en garderobe; met inlei-
ding door huib ramaer (19.00 uur).
zo 16 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: groninger studentenorkest 
mira (50 jaar) olv pieter bosma brengt 
een feestelijk concert met muziek van 
brahms, tsjaikovski en dvorák; solist: 
martin oei (piano); aanv 14.30 u; € 19,- 
(cjp/studenten/tot 19 jaar € 12,50).
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
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exposities
ann's art / vos interieur, laan corpus 
den hoorn 100; 
t/m 24 nov: barbara broekman, (wand)
tapijten; open di-vr 10.00-18.00, za 
10.00-17.00 uur; galeriehouders aan-
wezig do-za 12.00-17.00 uur en op af-
spraak (tel. 050-3122822).
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderij-
en; open op afspraak (tel. 06-
44146555) of als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 5 dec: video's en maquettes van 
meer dan 200 derdejaarsleerlingen van 
het h n werkman stadslyceum geïnspi-
reerd op het kunstwerk 'amoebe spiri-
tus' van peter zegveld; t/m 5 jan: atelier-
collectie met werk van simone albers, 
gam bodenhausen, irene berdine de 
boer, renske van enckevort, hans 
hoekstra, helena hoogenraad, klaas 
jonkman, gabrielle kroese, wessel mid-
delbos, erik pape, caroline penris, colin 
de rover en oscar venema; za 15 dec: 
talent-event 'wildvang' met oa prijsuit-
reiking hendrik de vriesstipendium, kun-
stenaars, veejays, literaire talenten en 
dj's (20.00 uur, gratis); 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; 
tot half dec: najaarsexpositie met kleur-
rijk nieuw werk van erik zwezerijnen; 
open do vr 12.00-18.00, za 12.00-17.00 
uur en op afspraak (tel. 06-22922601).
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62; 
tot eind dec: eigen werk in klein tot 
groot formaat en digiprints (figuratief, 
kleurrijk en low budget); open do vr za 
14.00-17.00 uur, indien aanwezig (deur-
bel) en op afspraak (tel. 06-36167686).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 9 dec: divers werk van walburgis 
meijers, sari piek en liesbeth bunnik; 13 
dec t/m 13 jan: jubileumexpositie van 
de holtgroep (hoogdruk); open do-zo 
13.00-17.00 uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 15 dec: 'seen!', schilderijen en teke-
ningen van herma van der borg en eeke 
kuiken; vr 30 nov 15.00 uur: feestelijke 
midisage met een borrel en een hapje; 
open wo-za 13.00-17.00 uur.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
t/m 23 nov: schilderijen van ewa miazek 
(realistisch) en anna trochim (abstract); 
25 nov (opening 16.30 uur) t/m 4 jan: fo-
tografisch werk van kg krishnan en mar-
co wiegers; open di-vr 11.00-16.30, za 
13.00-17.00 uur.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 6 jan: paul mulder en albert buring, 
'blocbirds' (kleurcomposities gebaseerd 
op het uiterlijk van vogels); open di-zo 
10.00-17.00 u; € 7,50 (cjp/65+/studen-
tenkaart/kinderen voortgezet onderwijs 
€ 5,- / kinderen basisschool € 3,- / stad-
jerspas/mjk/kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 
t/m 6 jan: 'een schop onder de ploeg', 
revolutionaire kunst van jan hamstra 
(zeefdruk), jannes bürkner (gemengde 
techniek), joyce ter weele (gemengde 
techniek op papier), lisa damstra (print 
op aluminium), mathieu keuter (olieverf 
op doek), zkumm (gemengde techniek), 
wim warrink (installatie), yana poppe 
(japans pigment op washi paper) en os-
car venema (mixed media); wo 12 dec: 
jikke van der spek en david veltman ge-
ven een lezing over opstand en ver-
nieuwingsdrang binnen kunstenaars-
kring de ploeg (groninger archieven, 
cascadeplein 4, 20.00 uur, gratis, gratis 
parkeren, melden bij de slagboom).
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8; 
t/m 13 dec: 'onverwachte schoonheid', 
fotografie van jeannet zwols en elly reu-
ter; open ma-vr 08.30-17.30 uur.
groninger museum, museumeiland; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit ei-
gen collectie; t/m 10 mrt: 'de wereld in 
huis', aziatisch porselein en delfts aar-
dewerk; t/m 20 jan: 'tendensen', werk 
van de ploeg na 1928 (van jan altink, 
jannes de vries, ekke kleima, jan wie-
gers, hendrik nicolaas werkman, jan jor-
dens, job hansen, wobbe alkema en jan 
van der zee); t/m 6 jan: 'van courbet tot 
israëls', schilderijen van oa willem basti-
aan tholen, odilon redon en isaac isra-
els uit de collectie arntzenius van het 
museum gouda; 23 nov t/m 31 mrt: 'grr-
rom! - een tentoonstelling met een 
staartje', kunst uit het depot van het mu-
seum waarin dieren een hoofdrol spe-

len; 8 dec t/m 5 mei: 'chihuly', sensatio-
nele glascreaties van dale chihuly 
(amerika, 1941); elke zo: instaprondlei-
ding langs hoogtepunten van het ge-
bouw en de verschillende tentoonstel-
lingen (14.00 uur, € 3,- / tot 18 jaar gra-
tis); open di-zo 10.00-17.00 uur; t/m 7 
dec toegang € 5,- (studenten vanaf 19 
jaar/cjp € 2,50 / museumkaart/stadjers-
pas/groninger studenten/kinderen tot 
19 jaar gratis).
atelier henk kraayenzank, visserstraat 
40; 
t/m 30 dec: werk van arjo passchier (re-
cente schilderijen) en henk kraayen-
zank (gemengde techniek); open za zo 
13.00-17.30 uur en op afspraak (tel. 
050-3135798).
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van arda barten (keramiek), 
els brouwer (schilderijen), reny kramer 
(schilderijen), greetje hoving (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), koos bladt (glas) en 
may den arend (keramiek); open di-vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 25 nov: rein scholte, 'shashin' (land-
schappen, portretten en stillevens); 28 
nov t/m 30 dec: rein paalman, 'op zoek 
naar eulalia'; zo 2 dec (15.00 uur): ope-
ning expositie; ma 10 dec: muzikale kof-
fie-brunch tgv de naamdag van eulalia 
(10.00-12.00 uur); open wo-zo 12.00-
17.00 uur.
martinikerk, martinikerkhof 3; 
t/m 30 nov: foto-expositie 'weer toe-
komst!', over de integratie van vluchte-
lingen via studie en werk; open ma-do 
09.30-17.00 uur; tijdens verhuringen 
gesloten (zie www.martinikerk.nl); toe-
gang € 1,-; ingang via koffiehuis de kos-
terij.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 30 dec: (art foyer) ron glasbeek, 'ge-
woon mensen' (schilderijen); t/m 27 jan: 
(theaterlounge) 'mens in beweging', 
schilderijen van willy peetsma, paul la 
poutré, max de winter en joke schepers 
en foto's van ewoud broeksma, jaap de 
jonge en kees winkelman.
academie minerva, praediniussingel 
59; 
30 nov (opening 16.00 uur) t/m 14 dec: 
'the supreme exodus lab', kostuums, 
maskers en hoofddeksels van antonio 
josé guzman (artist in residence) en 
studenten; vr 14 dec: optocht door de 
binnenstad met de kostuums en muziek 
(start 15.00 aan de praediniussingel).
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 23 nov: 'sprong in het diepe', de 
vluchtelingencrisis in tekeningen van 15 
stripmakers uit binnen- en buitenland; 
24 nov t/m 2 mrt: 'wévé - plenty plaat-
jes', strips en illustraties van willem 
vleeschouwer; open di-vr 12.30-17.00, 
za zo 10.00-17.00 uur / tijdens vakan-
ties (regio noord) ma 12.30-17.00, di-zo 
10.00-17.00 uur; € 8,95 (60+/3 tot 12 
jaar € 7,50 / cjp variabele korting / stu-
denten € 5,- / mjk/tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerhaven-
straat 8; 
doorlopend: expositie fiets-protest (eta-
lage).
galerie noord, nieuwstad 6; 
24 nov t/m 27 dec: 'light meets dark' 
met werk van annemarie van buuren, 
mathilde van wijnen en zhixin liao; zo 
25 nov 17.00 uur: opening expositie; 
open wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 9 dec: 'een verrassing uit de onder-
grond', archeologische vondsten bij re-
cente graafwerkzaamheden in de brug-
straat; t/m 10 feb: 'made in stad - stoe-
len van meubelfabriek huizinga', ten-
toonstelling over de groningse meubel-
fabriek die werd opgericht in 1889; zo 
25 nov: fred ootjers geeft een lezing 
over leven en werk van jacobus abra-
ham huizinga (13.30 uur, € 7,50 incl. 
koffie/thee en rondleiding door de ten-
toonstelling, aanmelden noodzakelijk 
via info@noordelijkscheepvaartmuse-
um.nl); za 15 dec: stadswandeling 'spo-
ren van j a huizinga' (13.30-15.00 uur, 
start bij bleekerstraat 12, € 7,50 incl. 
toegang noordelijk scheepvaartmuse-
um, aanmelden noodzakelijk via info@
noordelijkscheepvaartmuseum.nl); 
open di-za 10.00-17.00, zo 13.00-17.00 
uur; op feestdagen gesloten; € 6,- 
(65+/7 tot 15 jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk 
gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 12; 
t/m 6 jan: ton broekhuis, 'terzijde' (re-
cent werk en een dwarsdoorsnede van 
vroegere foto's en boeken); open wo-zo 
12.00-18.00 uur; € 4,- (studenten € 2,- / 
stadjerspas/kinderen tot 13 jaar gratis).
noorderstation (kunstruimte), kastan-
jelaan 1; 
t/m 14 dec: joanna paszkiewicz, 'la 
guerre des images' (een ongewone 
overzichtstentoonstelling); dag en nacht 
van buiten te zien (licht aan dag. 11.00-
23.00 uur); binnen kijken kan op af-
spraak (tel. 06-23733317).
np3 bur0 gr0ningen, hofstraat 21; 
t/m 14 dec: 'science friction', onder-
zoeksinstallatie van smit & andersson 
(klaas hendrik hantschel en hannes ar-
vid andersson); open wo-za 12.00-
17.00 uur; elke do vanaf 17.00 uur sci-
ence friction event.
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichtsten-
toonstelling van foto-contourograaf theo 
knoope; elke za: presentatie voortgang 
nieuw groeiproject 'en dat fokt maar 

door' (over overbevolking); open di-zo 
13.00-18.00 uur.
kunsthandel peter ter braak, noorder-
haven 50; 
t/m 9 dec: 'art meets kjaerholm', ab-
stracte nederlandse kunst uit de jaren 
'50-'60 en meubeldesign van poul kjaer-
holm (1929-1980); open vr-zo 12.00-
18.00 uur.
philip elchers, o boteringestraat 41; 
vr 30 nov 17.00 uur: louise de vries 
lentsch presenteert haar boek 'geaard'; 
4 t/m 21 dec: louise de vries lentsch, di-
verse technieken; open di-vr 13.00-
17.00 uur en op afspraak.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 2 dec: antje stel, 'verbinding' (schil-
derijen); t/m 2 dec: kunstenaarsboeken 
van mariken wessels, laurence aegerter 
en andrea stultiens; t/m 2 dec: (witte 
doos) 'wit in het kwadraat' met werk van 
franco angelino, lammert boerma, jans 
muskee en erwin stienstra; open wo-zo 
13.00-17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
t/m 14 dec: regina broersma, recollecti-
ons [re]visited'; dag. te zien 11.00-23.00 
uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 25 nov: 'terzetto', audiovisuele in-
stallaties van domas van wijk, andreas 
sahl andersen en mina kim; 8 dec (ope-
ning 17.00 uur) t/m 30 dec: ingeborg 
entrop, 'borgtime stories' (audio-visuele 
installaties); open di-za 12.00-17.00, zo 
14.00-17.00 uur.
synagoge, folkingestraat 60; 
t/m 2 dec: 'world press photo 18' met de 
beste visuele journalistiek van het afge-
lopen jaar; open ma di wo vr 12.00-
18.00, do 12.00-22.00, za 24 nov 
14.00-18.00, za 1 dec 10.00-18.00, zo 
10.00-18.00 uur; € 7,50 (jongeren tot 18 
jaar/studenten € 5,- / kinderen 6 tot 12 
jaar/stadjerspas € 1,- / kinderen tot 6 
jaar gratis);
do 13 dec 19.00 uur: ploeg-jubileumvei-
ling olv richard ter borg; kijkdagen: vr 7, 
zo 9, ma 10 en di 11 dec 12.00-17.00 
uur.
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 14 dec: (poortweg en fonteinstraat) 
werk van alumni van de klassieke aca-
demie.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
23 nov t/m 14 apr: 'beyond the lab - the 
diy science revolution', zeven verhalen 
over doe-het-zelf-wetenschappers; 

open di-zo 13.00-17.00 uur; op feestda-
gen gesloten; gratis.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 24 nov: 'careful', werk van rob strick 
en kevin nieuwenhuijs; 1 dec t/m 5 jan: 
'cherry picking', conceptgroepstentoon-
stelling waarin hedendaagse kunste-
naars hun interpretatie geven van het 
typische 'schaaltje met kersen'; open 
wo do vr 12.00-17.00, za 11.00-17.00 u.
wout wessemius, voor 't voormalig 
klein poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurob-
jecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.

amusement
vr 23 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
open podium van de grunneger sproak; 
voor alle disciplines; aanv 20.00 uur; 
toegang: vrijwillige gift.
usva, munnekeholm 10;
arjen lubach live (try-out); cabaret; aanv 
20.30 uur; uitverkocht; ook op 24 nov.
za 24 nov 
vrijdag, sint jansstraat 7;
jong vrouwenkoor roxie olv elzemien 
brouwer met 'roxie's cycle of elements'; 
gevarieerd concert met nummers over 
water, vuur, lucht en aarde; mmv muzi-
kanten steven bosch, charlotte de wolff 
en roelof kruisinga; aanv 15.30 uur; 
€ 10,- (kinderen van 5 tot 12 jaar € 5,- / 
kinderen tot 5 jaar gratis).
usva, munnekeholm 10;
arjen lubach live (try-out); cabaret; aanv 
20.30 uur; uitverkocht.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
jazzfanfare + winfred buma (gitaar); 

aanv 20.30 uur; € 10,-; na afloop: disco 
met dj marcel jong a pin.
wijkcentrum de schakel, rijksweg 15;
johnny dynamite & the 4 men, '60's rock 
& roll; met jaren '50/'60-modeshow; 
21.00-01.00 uur; voorverkoop bij albert 
heijn (rijksweg) en de schakel.
zo 25 nov 
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: talkshow 'onder de vul-
kaan'; roos custers en coen peppelen-
bos ontvangen peter bergsma (vertaler 
van malcolm lowry's roman 'onder de 
vulkaan'), maaike meijer (schrijfster van 
'hemelse mevrouw frederike', biografie 
over f harmsen van beek), bernard hee-
sen (glaskunstenaar) en carlo allegri 
(zuid-amerikaanse percussie) en verto-
nen de film 'under the volcano' (1984, 
niet ondertiteld) van john huston; aanv 
15.00 uur; € 8,50 (cjp/collegekaart 
€ 6,50).
martinikerk, martinikerkhof 3;
'jazzvesper'; experimentele vesper 
(avonddienst) mmv conservatoriumstu-
denten; thema: 'a love supreme'; aanv 
17.00 uur (muziek vanaf 16.40 uur).
ma 26 nov 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, improv 
comedy jam; aanv 21.00 uur; gratis.
di 27 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
sara kroos brengt 'zonder verdoving'; 
cabaret; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 23,- / 2de rang € 21,- / 3de rang 
€ 18,50 / 4de rang € 16,50 / 5de rang 
€ 11,50.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy (be-
ginners 1); 20.30-21.30 uur; € 6,- (stu-
denten € 5,-).
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy (be-
ginners 2); 22.00-23.00 uur; € 6,- (stu-
denten € 5,-).
wo 28 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: voorspeelavond opleiding do-
cent muziek; 19.30-21.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'soof - de musical', naar de bekende 
film; met oa maike boerdam (soof), noël 
van santen (echtgenoot kasper), juul 
vrijdag (moeder hansje), winston post 
(jim) en julia nauta (sascha); aanv 

20.00 uur; 1ste rang € 58,- / 2de rang 
€ 45,- / 3de rang € 38,- / 4de rang € 28,- 
incl. servicekosten, garderobe en koffie/
thee in de pauze; zie ook 29 en 30 nov 
en 1 en 2 dec.
usva, munnekeholm 10;
fuad hassen met 'held'; stand-up come-
dy; aanv 20.30 uur; € 12,- (cjp/studen-
ten tot 30 jaar € 9,-); kaartverkoop via 
de oosterpoort.
do 29 nov 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
begane grond: 'naked lunch'; rense 
sinkgraven ontvangt zanger/gitarist har-
men ridderbos (town of saints) voor een 
goed gesprek; 12.15-13.15 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'soof - de musical', naar de bekende 
film; met oa maike boerdam (soof), noël 
van santen (echtgenoot kasper), juul 
vrijdag (moeder hansje), winston post 
(jim) en julia nauta (sascha); aanv 
20.00 uur; 1ste rang € 58,- / 2de rang 
€ 45,- / 3de rang € 38,- / 4de rang € 28,- 
incl. servicekosten, garderobe en koffie/
thee in de pauze; zie ook 30 nov en 1 
en 2 dec.
grand theatre, grote markt 35;
circusgezelschap circa (australië) 
brengt 'humans'; vernieuwend circus-
theater met spectaculaire acrobatiek; 
voor alle leeftijden; aanv 20.30 uur; 
€ 18,- (cjp/collegekaart € 13,- / kinderen 
tot 12 jaar € 11,-); voorprogramma: 
'memo', duoperformance door evertjan 
mercier en zinzi oegema (19.30-20.00 
uur, € 5,- incl. pauzedrankje); zie ook 30 
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Café-restaurant Goudkantoor
Waagplein 1
9712 JZ  Groningen
Tel. 050-5891888
www.goudkantoor.nl 
Open:  di. t/m za. vanaf 10.00 uur 

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

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

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

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

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

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

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

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

De Kornuiten van Groningen
Paterswoldseweg 36
9726 BE  Groningen
Tel. 050-3131866
www.dekornuiten.nl
Open:  di. t/m zo. 16.00-23.00 uur
 
De Kornuiten van Groningen is een gezellig eetcafé nabij de 
Westerhaven en 5 minuten wandelen van het hoofdstation en 
Martini Plaza. En u heeft er al een daghap voor maar € 10,- !

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

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

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

Asian bar & restaurant. All You Can Eat: onbeperkt eten voor 
een vast bedrag. Keuze uit ruim 100 gerechten en desserts.
24 + 25 + 26 december geopend (beide kerstdagen met live 
muziek). Reserveer tijdig! 31 december en 1 januari gesloten.

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).

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

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

restaurant vanaf 17.00 uur

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

Uit eten in Groningen

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


nov en 1, 2, 5, 6 en 7 dec.
vr 30 nov 
usva, munnekeholm 10;
presentatie zangcursus 'solo met z'n al-
len'; 17.30-18.30 uur; € 5,- (studenten 
€ 4,-).
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met stranger things have 
happened; comedy show; 18.30-22.30 
uur; € 5,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
het grote meezingfeest; muziekspekta-
kel voor de liefhebbers van het neder-
landse lied; aanv 19.00 uur; € 22,50.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'soof - de musical', naar de bekende 
film; met oa maike boerdam (soof), noël 
van santen (echtgenoot kasper), juul 
vrijdag (moeder hansje), winston post 
(jim) en julia nauta (sascha); aanv 
20.00 uur; 1ste rang € 61,- / 2de rang 
€ 51,- / 3de rang uitverkocht / 4de rang 
€ 31,- incl. servicekosten, garderobe en 
koffie/thee in de pauze; zie ook 1 en 2 
dec.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot ballad; 20.00-22.00 uur; 
gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium voor alle disciplines; max. 
10 minuten per act; aanv 20.00 uur; 
gratis; aanmelden is gratis en kan tot 26 
nov via podia@bijvrijdag.nl.
grand theatre, grote markt 35;
circusgezelschap circa (australië) 
brengt 'humans'; vernieuwend circus-
theater met spectaculaire acrobatiek; 
voor alle leeftijden; aanv 20.30 uur; 
€ 18,- (cjp/collegekaart € 13,- / kinderen 
tot 12 jaar € 11,-); voorprogramma: 
'memo', duoperformance door evertjan 
mercier en zinzi oegema (19.30-20.00 
uur, € 5,- incl. pauzedrankje); zie ook 1, 
2, 5, 6 en 7 dec.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus soulkoor & musical-
koor; 20.30-21.30 uur; € 6,- (studenten 
€ 5,-).
za 1 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'soof - de musical', naar de bekende 
film; met oa maike boerdam (soof), noël 
van santen (echtgenoot kasper), juul 
vrijdag (moeder hansje), winston post 
(jim) en julia nauta (sascha); aanv 
15.00 en 20.00 uur; 1ste rang € 58,- ('s 
avonds € 61,-) / 2de rang € 45,- (€ 51,-) 
/ 3de rang € 38,- (€ 41,-) / 4de rang 
€ 28,- ('s avonds uitverkocht) incl. ser-
vicekosten, garderobe en koffie/thee in 
de pauze; zie ook 2 dec.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: joost spijkers (één van de 
ashton brothers) brengt 'spijkers 2'; mu-
ziek/kleinkunst; aanv 20.15 u; € 17,50.
grand theatre, grote markt 35;
circusgezelschap circa (australië) 
brengt 'humans'; vernieuwend circus-
theater met spectaculaire acrobatiek; 
voor alle leeftijden; aanv 20.30 uur; 
€ 18,- (cjp/collegekaart € 13,- / kinderen 
tot 12 jaar € 11,-); voorprogramma: 
'memo', duoperformance door evertjan 
mercier en zinzi oegema (19.30-20.00 
uur, € 5,- incl. pauzedrankje); zie ook 2, 
5, 6 en 7 dec.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy (ge-
vorderden 1); 20.30-21.30 uur; € 6,- 
(studenten € 5,-).
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy (ge-
vorderden 2); 22.00-23.00 uur; € 6,- 
(studenten € 5,-).
zo 2 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'soof - de musical', naar de bekende 
film; met oa maike boerdam (soof), noël 
van santen (echtgenoot kasper), juul 
vrijdag (moeder hansje), winston post 
(jim) en julia nauta (sascha); aanv 
14.00 en 19.00 uur; 1ste rang € 61,- ('s 
avonds € 60,-) / 2de rang € 51,- (€ 47,-) 
/ 3de rang € 41,- (€ 40,-) / 4de rang 
€ 31,- (€ 30,-) incl. servicekosten, gar-
derobe en koffie/thee in de pauze.
dot, vrydemalaan 2;
'pé & rinus, the movie - het hele verhaal 
achter de halve waarheid' (2018); ont-
luisterende documentaire over het kei-
harde leven achter de facade van vro-
lijkheid en vriendschap van rooie rinus 
en pé daalemmer; 15.00-16.00 u; € 5,-.
grand theatre, grote markt 35;
circusgezelschap circa (australië) 
brengt 'humans'; vernieuwend circus-
theater met spectaculaire acrobatiek; 
voor alle leeftijden; aanv 15.00 en 20.30 
uur; € 18,- (cjp/collegekaart € 13,- / kin-
deren tot 12 jaar € 11,-); voorprogram-
ma: 'memo', duoperformance door 
evertjan mercier en zinzi oegema 
(14.00-14.30 en 19.30-20.00 uur, € 5,- 
incl. pauzedrankje); zie ook 5, 6 en 7 
dec.
ma 3 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
van der laan & woe met 'pesetas' (repri-
se); multimediaal cabaret; 20.15-21.45 
uur; 1ste en 2de rang uitverkocht / 3de 
rang € 16,- / 4de rang € 14,- / 5de rang 
€ 10,-; zie ook 4 dec.
di 4 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
van der laan & woe met 'pesetas' (repri-
se); multimediaal cabaret; 20.15-21.45 
uur; 1ste rang € 20,- / 2de rang € 18,- / 
3de rang € 16,- / 4de rang € 14,- / 5de 
rang € 10,-.
wo 5 dec 
grand theatre, grote markt 35;
circusgezelschap circa (australië) 

brengt 'humans'; vernieuwend circus-
theater met spectaculaire acrobatiek; 
voor alle leeftijden; aanv 20.30 uur; 
€ 18,- (cjp/collegekaart € 13,- / kinderen 
tot 12 jaar € 11,-); voorprogramma: 
'memo', duoperformance door evertjan 
mercier en zinzi oegema (19.30-20.00 
uur, € 5,- incl. pauzedrankje); ook op 6 
en 7 dec.
do 6 dec 
grand theatre, grote markt 35;
circusgezelschap circa (australië) 
brengt 'humans'; vernieuwend circus-
theater met spectaculaire acrobatiek; 
voor alle leeftijden; aanv 20.30 uur; 
€ 18,- (cjp/collegekaart € 13,- / kinderen 
tot 12 jaar € 11,-); voorprogramma: 
'memo', duoperformance door evertjan 
mercier en zinzi oegema (19.30-20.00 
uur, € 5,- incl. pauzedrankje); ook 7 dec.
vr 7 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
roué verveer met 'heppie de peppie'; 
cabaret/stand-up comedy; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 24,- / 2de rang € 22,- / 
3de rang € 19,50 / 4de rang € 17,- / 5de 
rang € 12,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: hadewych minis brengt 'mi-
nis plus'; solovoorstelling met theater, 
zang en dans; aanv 20.15 uur; € 22,-.
grand theatre, grote markt 35;
circusgezelschap circa (australië) 
brengt 'humans'; vernieuwend circus-
theater met spectaculaire acrobatiek; 
voor alle leeftijden; aanv 20.30 uur; 
€ 18,- (cjp/collegekaart € 13,- / kinderen 
tot 12 jaar € 11,-); voorprogramma: 
'memo', duoperformance door evertjan 
mercier en zinzi oegema (19.30-20.00 
uur, € 5,- incl. pauzedrankje).
di 11 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
jochem myjer brengt 'adem in, adem uit' 
(reprise); cabaret; aanv 20.00 uur; uit-
verkocht; ook 12, 13, 18, 19 en 20 dec.
wo 12 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
jochem myjer brengt 'adem in, adem uit' 
(reprise); cabaret; aanv 20.00 uur; uit-
verkocht; ook op 13, 18, 19 en 20 dec.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: comedy night met harry 
glotzbach, pieter breevoort, patrick me-
ijer en tobi kooiman; stand-up comedy; 
aanv 20.30 uur; € 12,50 (studenten 
€ 10,-) / voorverkoop € 12,50.
do 13 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
jochem myjer brengt 'adem in, adem uit' 
(reprise); cabaret; aanv 20.00 uur; uit-
verkocht; ook op 18, 19 en 20 dec.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en kees 
de vries; aanv 20.30 uur; gratis.
vr 14 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
jan smit, theatertour 'met andere woor-
den'; aanv 20.00 uur; 1ste rang € 39,50 
/ 2de rang uitverkocht incl. garderobe 
en pauzedrankje.
usva, munnekeholm 10;
stranger things have happened; engels-
talige comedy show; 21.00-23.00 uur; 
€ 7,- (studenten € 6,-).

verwacht
za 15 dec 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the 7th big ukulele xmas singalong met 
de groningen ukulele society, speciale 
gasten, open podium, singalong en buf-
fet; aanv 17.00 uur; gratis.
hanze plaza, protonstraat 16;
jaarlijks kerstconcert van de federatie 
groninger muziek corpsen; mmv de 
martini brassband en het gereformeerd 
mannenkoor groningen; presentatie: 
grietina nowee; 19.30-22.30 u; € 6,50; 
kaartverkoop bij minke primera (nwe 
ebbingestraat 2) en via 06-23652823 en 
kaartverkoop@muziekingroningen.nl.
martiniplaza, l springerlaan 2;
the chippendales, about last night tour; 
aanv 20.00 uur; topseats uitverkocht / 
1ste rang € 39,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
de lesbus speelt 'wie is maria?' (repri-
se); lichtvoetige poging tot een musical; 
aanv 20.00 uur; € 17,50; na afloop: mu-
sicalzingen met josé zwerink en dansen 
met dj hennie.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: emilio guzman met 'kom 
dan!'; cabaret; aanv 20.15 uur; € 16,-.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
de troebadoers brengen 'appeltoarde 
en rooie wien'; groningstalige liedjes en 
verhalen met jan henk de groot, edwin 
jongedijk en alex vissering; aanv 20.30 
uur; € 17,50; kaartverkoop via www.toe-
kantickets.nl.
zo 16 dec 
elim, barkstraat 5;
kerst sing-in mmv harmonie patrimoni-

um groningen olv arjen wassink, wim le-
ver (accordeon), jaap jan hoogstins 
(zang/gitaar), christelijk gemengd koor 
sursum corda hoogkerk olv caroline van 
der laan, kinderkoor eigenwijs ten boer 
olv gea van der heide en gjalt van der 
meulen (orgel); samenzang van traditio-
nele kerstliederen; 14.30-17.00 u; gratis 
incl. koffie/thee/fris; collecte bij de uit-
gang; kinderhoek met leiding aanwezig.
dot, vrydemalaan 2;
eemsmond big band + agnieta de bruin 
(zang); pop/funk/big band swing/soul/
latin/jazzrock; 15.00-17.30 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
ellen ten damme brengt 'paris - berlin'; 
muzikale ode aan chansonniers en 
topentertainers van de vorige eeuw, zo-
als edith piaf, bertolt brecht, kurt weill, 
yves montand, brigitte bardot en marle-
ne dietrich; aanv 20.15 uur; 1ste t/m 
4de rang uitverkocht / 5de rang € 14,50.
ma 17 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
een symfonieorkest en een koor olv 
raymond janssen brengen 'a christmas 
carol concert'; sprookjesachtig concert 
met bekende kerstmuziek; aanv 20.00 
uur; topseats € 69,- / 1ste rang € 59,- / 
2de rang € 54,- / 3de rang € 45,-.
di 18 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
jochem myjer brengt 'adem in, adem uit' 
(reprise); cabaret; aanv 20.00 uur; uit-
verkocht; ook op 19 en 20 dec.
wo 19 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
jochem myjer brengt 'adem in, adem uit' 
(reprise); cabaret; aanv 20.00 uur; uit-
verkocht; ook op 20 dec.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
dolf jansen met 'beeldenstorm'; oude-
jaarsconference 2018; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 23,- / 2de rang € 21,- / 3de 
rang € 18,50 / 4de rang € 16,50 / 5de 
rang € 11,50.

jeugd
za 24 nov 
dot, vrydemalaan 2;
bart & elise en de grote sinterklaas-
show; spannende en muzikale voorstel-
ling; 13.00-14.00 uur; € 10,-; ook op 25 
nov (10.00-11.00 en 13.00-14.00 uur).
martiniplaza, l springerlaan 2;
'pepernotenpret'; vrolijke, grappige en 
muzikale voorstelling met dirk scheele, 
sinterklaas, de pieten en de pieten rock 
& roll band; vanaf 2 jaar; aanv 13.30 en 
16.00 uur; € 19,-.
zo 25 nov 
dot, vrydemalaan 2;
bart & elise en de grote sinterklaas-
show; spannende en muzikale voorstel-
ling; 10.00-11.00 en 13.00-14.00 uur; 
€ 10,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'a je to!'; musical met het komische duo 
buurman & buurman; vanaf 3 jaar; aanv 
14.00 en 16.00 uur; € 19,50 incl. ser-
vicekosten en garderobe.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de toneelmakerij speelt 'de krijtkring'; 
knallend muziektheater naar bertolt 
brechts meesterwerk 'de kaukasische 
krijtkring'; mmv frédérique spigt & band; 
vanaf 10 jaar; 14.30-16.00 uur; 1ste 
rang € 16,- / 2de rang € 13,- / 3de rang 
€ 11,- / 4de rang € 8,- / 5de rang uitver-
kocht; vooraf: ouder/kind-workshop 
(12.45-14.15 uur, € 2,50).
wo 28 nov 
hoornse meer;
sinterklaasfeest met dj, sinterklaaslied-
jes, pietenshow en natuurlijk sinterklaas 
zelf; 13.30-15.15 uur.
do 29 nov 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 4 
jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
za 1 dec 
binnenstad;
pietenspektakel; 12.00-16.00 uur.
zo 2 dec 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'dichten en zingen' met dichter kasper 
peters en muzikant hans de troubadour; 
vanaf 4 jaar; 14.30-15.00 uur; gratis.

grand theatre, grote markt 35;
circusgezelschap circa (australië) 
brengt 'humans'; vernieuwend circus-
theater met spectaculaire acrobatiek; 
voor alle leeftijden; aanv 15.00 en 20.30 
uur; € 18,- (cjp/collegekaart € 13,- / kin-
deren tot 12 jaar € 11,-); voorprogram-
ma: 'memo', duoperformance door 
evertjan mercier en zinzi oegema 
(14.00-14.30 en 19.30-20.00 uur, € 5,- 
incl. pauzedrankje).
vr 7 dec 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
roald dahl toer; lees- en doefeest met 
verhalen van roald dahl; 15.00-17.00 u; 
gratis.
ma 10 dec 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
roald dahl toer; lees- en doefeest met 
verhalen van roald dahl; 15.00-17.00 u; 
gratis.
wo 12 dec 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
roald dahl toer; lees- en doefeest met 
verhalen van roald dahl; 15.00-17.00 u; 
gratis.
do 13 dec 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
roald dahl toer; lees- en doefeest met 
verhalen van roald dahl; 15.00-17.00 u; 
gratis.
vr 14 dec 
groninger forum locatie hoogkerk, 
jan ensinglaan 29;
roald dahl toer; lees- en doefeest met 
verhalen van roald dahl; 15.00-17.00 u; 
gratis.

verwacht
di 18 dec 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
roald dahl toer; lees- en doefeest met 
verhalen van roald dahl; 15.00-17.00 u; 
gratis.

uitgaan
vr 23 nov 
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van wouter kuyper (doedel-
zak/trekzak); aanv 20.30 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage (voor de muzikant); 
vooraf: dansuitleg (19.30 uur); na af-
loop: open sessie.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'turn the table'; dj-contest; house/tech-
no; 20.45-03.00 uur; € 10,- / voorver-
koop € 6,- (excl. sevicekosten) via www.
benschoots.nl.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
em2, suikerlaan 6;
'skeefrave' met oa dj's skeve hindoe, 
skeef en shisha's en buikdanseressen; 
balkan/arabisch; 22.30-04.00 u; € 7,50 / 
voorverkoop € 5,- via yourticketprovi-
der.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'terug naar toen'; '90's/'00's party; 
23.00-04.30 uur; voorverkoop € 12,50 
(early bird € 9,50) via eventix.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'sputnik - the launch' met dj's 
uamee, blyatsquad, phonetic, spectriv, 
synapse en the slavic squat; russian 
hardbass; 23.00-05.00 uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
'break-fast - invisible recordings label 
night' met dj's nickbee, kiril, mindmap-
per b2b fre4knc en the outsiders; drum 
& bass; 24.00-05.00 uur (kassa sluit om 

03.30 uur); € 10,- / voorverkoop € 8,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's or:la, christian thomas 
en will jr; 24.00-06.00 uur; € 7,-; alleen 
deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
za 24 nov 
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj yarun; dans/me-
ditatie; 19.30-22.00 uur; € 15,-; kaart-
verkoop via www.judithsfavorites.com; 
met openings- en sluitingsceremonie.
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
'050 danst door' met dj eric; dansfeest 
met pop, rock, disco, funk house etc 
vanaf de jaren '60 tot nu; aanv 21.00 u; 
€ 4,- (tot 22.00 uur € 2,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 u; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
eindfeest jonge harten festival: 
'clash#5'; met performances, dj's en 
beeldende kunst; 22.00-04.00 u; € 15,- 
(jongeren tot 30 jaar € 10,-); kaartver-
koop via www.jongeharten.nl.
dot, vrydemalaan 2;
'ladi dadi' met diverse dj's; hiphop/r&b 
classics; 22.00-03.00 uur; voorverkoop 
€ 10,- / voorverkoop € 8,50 incl. service-
kosten.
all round, a-kerkhof 4a;
'het foute '90's feest'; 22.00-04.00 uur; 
€ 8,- / voorverkoop € 6,50.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'execute - 3rd edition' met diverse dj's; 
hardcore; 23.00-06.00 uur.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites puri; 23.00-05.00 u; 
€ 3,- (tot 24.00 uur gratis).
paradigm, energieweg 10;
'spectrum' met dj's joris voorn, âme, 
malbetrieb, edwin oosterwal en stran-
ger; techno/house; 23.00-08.00 uur; uit-
verkocht.
vera, oosterstraat 44;
poo poo platter party met dj's stip en 
puch; rock & roll/sixties/seventies punk; 
23.15-04.00 uur; € 1,-.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'roodkopje x encore' met dj's 
prime djennah, odin en thiago mereilles; 
r&b/hiphop; 23.45-05.00 u; voorverkoop 
€ 12,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's tv.out en da-
vid elimelech; 24.00-06.00 uur; € 5,- (bij 
aanmelding via facebook vóór 14.00 u 
gratis).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
zo 25 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 26 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@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 27 nov 
vera zienema, oosterstraat 44;
vera filmquiz; aanv 20.30 uur; € 2,50 
p.p; max. 5 pers. per team.

wo 28 nov 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
café de koffer, nwe blekerstraat 1;
international quiznight (engelstalig); 
20.00-23.00 uur; € 2,50 pp, max. 5 per-
sonen per team; reserveren gewenst 
via info@dekoffer.nl of aan de bar.
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 29 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'dot hop' met dj lost perfection; smooth 
instrumental hip-hop/jazz/soul/funk (uit-
sluitend vinyl); aanv 18.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
t-men bday bash met team rush hour, 
donfetti, dirrty berry, robba rovega, pete 
emric, marc vano, rick chase, angie mill 
en jimmy james; 23.00-05.00 uur; € 3,- 
(tot 24.00 uur gratis).
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 30 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj bojan aleksan-
der; aanv 17.00 uur; gratis.
buurtcentrum stadspark, lorentzstraat 
11;
afrikaans benefietfestival met dj afrik 
ambiance, dramali & idrissa magassa 
(live) en workshop dans/percussie door 
issiaga soumah; 18.00-24.00 uur; € 10,- 
(stadjerspas € 7,50) tbv stichting pen-
duka.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
pubquiz olv quality quiz; aanv 19.30 u; 
deelname € 17,50 per team (max. 4 
pers.); opgave bij de balie (ma t/m vr 
09.00-12.00 uur) of via www.wijkcen-
trumhetdok.nl.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot ballad; 20.00-22.00 uur; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 u; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'soixante neuf' met dj's freddy moreira, 
johnny 500, impulz, artoebi en nicky 
jane en live: equalz; urban; 23.00-05.00 
uur; voorverkoop € 10,- via www.soi-
xante-neuf.nl.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
kopjek met dj's central b2b dj sports, juri 
miralles en do nothing club; house; 
24.00-06.00 uur; € 7,-; alleen deurver-
koop.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
za 1 dec 
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj rohbadobh; aanv 
19.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
'80's/'90's party; aanv 22.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'saturday night fever xxl - flower power' 
met oa dj pharrel en live: fab morvan 
(ex- millie vanilli) en jennie lena; '60's-
'70's; 22.00-04.00 uur; € 24,-.
't feithhuis, martinikerkhof 10;
fiesta in 't feithhuis xxl edition met oa 
dj's caramelo (salsa), padrino (bachata/
merengue), mary la sandunguera (sem-
ba/afrohouse) en d'maduro (caribbean) 
en workshops; 22.30-03.00 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 7,50 cia www.plazadan-
za.nl/inschrijven.
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Argentijnse tango

         
Lekker dansen, leuke lessen, gratis uitproberen!

Gratis proeflessen:
• Zondag 2, 9, 16 en 23 december in  
Het HeerenHuis (Spilsluizen 9) te Groningen 

Aanvang 14.00 uur. Opgave/reserveren via tango@rob-inez.com
www.rob-inez.com

Restaurant

De Gulzige
Kater

7 dagen per week  
(h)eerlijk dineren van onze 

gevarieerde menukaart

Bovenverdieping 
ideaal voor groepen

Groepsdiners vanaf 
€ 25,- p.p.

Kijk op www.gulzigekater.nl 
voor jouw mogelijkheden

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

Gedempte Kattendiep 33
Telefoon (050) 318 43 02

KROEG van KLAAS
oosterweg 26     oosterpoort

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

ELKE zAtERdAG LIvE mUzIEK zie www.kroegvanklaas.nl

http://www.rob-inez.com/
http://www.gulzigekater.nl/
http://www.kroegvanklaas.nl/
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ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'boevenpad' met dj joey ferre; dance-
hall/disco/hiphop/house/r&b; 23.00-
05.00 uur; € 5,-; geen voorverkoop.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'lovers of house' met dj's steff da cam-
po, asino, revil, mickey t, willbeat en de-
fine; house/techno/deephouse; 23.00-
06.00 uur; € 19,- / voorverkoop € 15,- 
via www.eventree.nl.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'hard paradise - 5 year anniversary' met 
dj's jason payne, in between, scala vs 
hexagon, ricky boom, basscontroller vs 
crystalize en hard paradise euphoria; 
hardstyle; 23.00-05.00 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's tenzers, duke hugh, pushin 
wood soundsystem en black dynamite 
soundsystem; funk/hiphop/soul; 23.00-
05.00 uur; € 3,-; geen voorverkoop; in 
de kelderbar: 'ongehoord' met resident-
dj's (bass/house/techno).
huize maas, vismarkt 52;
'remind me' met dj's jeftuz, luchini, re-
mind me soundsystem, rno en pellie; 
'80's-'00's hiphop/r&b/funk/soul/disco; 
24.00-05.00 uur; € 12,50 / voorverkoop 
€ 10,- (early bird € 5,-) via www.remind-
meculture.com.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'oost saturdays' met dj's detroit swindle 
(lars dales) en fafi abdel nour; disco/
funk/house; 24.00-06.00 uur; € 10,-; al-
leen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
zo 2 dec 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur; vooraf: gratis proefles argen-
tijnse tango (14.00 uur, opgave/reserve-
ren via tango@rob-inez.com).
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 3 dec 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 4 dec 
usva, munnekeholm 10;
usva quiz night: disco fever; 20.30-
23.00 uur; € 5,- (studenten € 4,-).
café kult, steentilstraat 36/1;
bingo! met fantastische prijzen en ge-
weldige muziek; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 5 dec 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeestje met 2 dj's en 2 za-
len (salsa/kizomba); 22.00-02.00 uur; 
€ 4,-; vooraf: workshop ladystyling 
(20.00 uur).
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 6 dec 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team.
café the crown, zuiderdiep 2;
boven: 'upstairs swing', lindy hop; 
20.00-22.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 7 dec 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj rohbadobh; 
aanv 16.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
live-introquiz; de band vieux speelt live 
60 intro's en tussendoor twee sets pop-
covers; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 p.p. / team max. 5 personen; op-
gave via kroegvanklaas2@gmail.com.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
dot, vrydemalaan 2;
'dot dance department'; van classics tot 
hits van nu; 21.00-02.00 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 8,50 incl. welkomst-
drankje.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 

shots; aanv 22.00 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'girls love urban' met dj's miguell kaidel, 
charissa jong, wef, kelly stephanie, lan-
ge sjaak en enzio en live: poke, young 
ellens en bollebof; 23.30-05.00 uur; 
voorverkoop € 13,50 via www.girlslo-
veurban.nl.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'homoost - queer night'; gay night met 
dj's lauren hansom, miss jay en fafi ab-
del nour; 24.00-06.00 uur; € 7,-; alleen 
deurverkoop.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'ongehoord' met dj addison 
groove; electro/beats/techno/drum & 
bass; 24.00-05.00 uur; € 10,- / voorver-
koop € 10,-.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
za 8 dec 
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj bojan aleksander; 
aanv 19.00 uur; gratis.
mfc de wijert, p c hooftlaan 1;
sweet saturday swing met live: pierre et 
les optimistes (franse gypsyjazz); lindy 
hop; 20.00-24.00 uur; € 10,-; overdag: 
workshops aerial en lindy hop (10.00-
16.00 u, opgave via www.sugarspin.nl).
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj arkasan, hapjes en boekentafel; 
21.00-01.00 uur; € 10,-; vooraf: sama-
sati-meditatie (19.30 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party; aanv 22.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'indicator' met oa dj's noisecontrollers, 
b-front, frontliner, warface, e-force, n-vi-
tral, keltek, d-sturb, crypsis vs chain re-
action, malice, myst, kuzak, rejecta, the 
purge, mind dimension, zany, luna, d-
attack, low-e, twstd, silvio aquila, adjuzt, 
a-limit, twin towers, kalas, benedito en 
live: act of rage en rvage; hardstyle; 
22.00-07.00 uur; voorverkoop € 39,50 
via www.indi-cator.nl.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'boevenpad' met dj joey ferre; dance-
hall/disco/hiphop/house/r&b; 23.00-
05.00 uur; € 5,-; geen voorverkoop.
simplon, boterdiep 69;
'viva latino' met de viva latino soundsys-
tem & friends; latin hits/reggaeton/ba-
chata/salsa/merengue; 23.45-05.00 u; 
€ 15,- / voorverkoop € 10,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
eclectic theory met dj's lux, christoph en 
luis deipenbrock; house/techno; 24.00-
06.00 uur; € 7,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
zo 9 dec 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur; vooraf: gratis proefles argen-
tijnse tango (14.00 uur, opgave/reserve-
ren via tango@rob-inez.com).
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 10 dec 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@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.
wo 12 dec 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 u; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 

23.00-05.00 uur; gratis.
do 13 dec 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.

vr 14 dec 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met klein europa digital re-
lease party; 18.30-22.30 uur; € 5,-.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'club40+ the evening party - christmas 
edition' met gdansk- en surprise-dj's en 
acts; soul/funk/disco/'80's tot heden; 
19.00-01.00 uur; € 16,- / voorverkoop 
€ 12,50 (vanaf 3 dec), € 10,- (tot 3 dec) 
via gdansk.avayo.nl.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;

cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'de danshal - 5 jaar'; dancehall/soca/
reggaeton/moombahton; 23.00-04.00 u; 
€ 10,- (early bird € 7,50).
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'clash' met dj's leonie van der laag en 
long bram en live: legowelt music; 
24.00-06.00 uur; € 7,-; alleen deurver-
koop.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.

verwacht
za 15 dec 
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj martyn; dans/
meditatie; 19.30-22.00 u; € 15,-; kaart-
verkoop via www.judithsfavorites.com; 
met openings- en sluitingsceremonie.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
back to the '90's party; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 

gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'zoete zin - tropical christmas'; latin/reg-
gaeton/caribisch; 23.00-05.00 u; voor-
verkoop € 11,- via eventix.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 u; tot 24.00 
uur gratis toegang.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'boevenpad' met dj joey ferre; dance-
hall/disco/hiphop/house/r&b; 23.00-
05.00 uur; € 5,-; geen voorverkoop.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'high tea' met dj's feint, t & sugah, zazu, 
james portland, arch origin en bassface 
community crew; drum & bass/dubstep; 
23.00-06.00 uur; € 16,- / voorverkoop 
€ 13,- via www.chipta.com.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's zachte man, 
long bram en nathan homan; house; 
24.00-06.00 uur; € 5,- (bij aanmelding 
via facebook vóór 14.00 uur gratis).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
zo 16 dec 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-

18.00 uur; vooraf: gratis proefles argen-
tijnse tango (14.00 uur, opgave/reserve-
ren via tango@rob-inez.com).
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 17 dec 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 18 dec 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
popkwiz (1955 tot heden) olv lotte meier 
en peter meindertsma; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p. / team max. 5 per-
sonen; opgave via kroegvanklaas2@
gmail.com.
wo 19 dec 
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.

8   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

uitgaan (vervolg)

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.

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!

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

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.

Z A A L V E R H U U RZ A A L V E R H U U RLekker slapen en/of eten 
aan het Boterdiep 73-2

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

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

Simplon Jongerenhotel
& Eetcafé 73-2

https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.ocean41.nl/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.huizemaas.nl/
https://www.facebook.com/BorrelcafeOblomov/
http://www.tekinev.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://kokomogroningen.nl/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
http://www.cafededoos.com/
https://www.facebook.com/Lola050
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-de-Keyzer-179028908787811/
http://www.louisxv.nl/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/

