
jazz
vr 25 nov 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
40 jaar stichting jazz in groningen: jazz 
& art festival met oa club guy & roni's 
poetic disasters club, reinier baas (gi-
taar), ben van gelder (sax) en mete er-
ker (sax); samensmelting van jazz, 
dans, multimedia en elektronica; aanv 
20.30 uur; € 20,- (studenten € 15,-) / 
voorverkoop € 15,- (€ 10,-) bij swing-
master (pelsterstraat 20).
de graanrepubliek, kattendiep 11;
robino - belgrano duo; aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
tribute to miles davis; aanv 21.30 uur; 
gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
pasha scherbakov (trombone/composi-
ties), francisco deheza (viool), eugenia 
paniza (viool), melissa del be (altviool), 
rosie taekema (cello), andrea caruso 
(contrabas), antissia machneva (piano), 
david rock (drums) en speciale gast tol-
lak ollestad; aanv 22.00 uur; € 3,-.
za 26 nov 
huis de beurs, a-kerkhof 4;
jazzfanfare 20 jaar; met gasten en bal 
na; aanv 20.30 uur; € 10,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
la nuit du jazz met shjazz; sharon doel-
wijt (zang), hans lass (contrabas), se-
bastian demydzuk (drums) en felix de-
genaar (piano); aanv 21.30 uur.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
nacht van de jazz: benjamin herman 
(sax), bert van erk (contrabas) en steve 
altenberg (drums); aanv 22.00 u; € 5,-.
zo 27 nov 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
bé meiborg trio; 16.00-19.00 uur.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: renske de boer 
(zang), winfred buma (gitaar) en bert 
van erk (contrabas); aanv 16.30 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
jazz in de ellebogen: spindrift kwintet 
met oa judith van dijk (zang); aanv 
16.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;

al jarreau (zang) & ndr big band met 
'the duke ellington songbook'; aanv 
20.30 uur; € 45,-.
ma 28 nov 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door gene jack-
son (drums); 14.30-16.00 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
open jazzsessie olv bert van erk; ook 
voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; gratis.
di 29 nov 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
'new york comes to groningen': the trio 
of liberty; don braden (sax), gene jack-
son (drums) en joris teepe (bas); aanv 
20.30 uur; € 14,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 7,-).
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met harry van der laan (sax), 
diederik idema (piano), hans lass (bas) 
en dennis elderman (drums); aanslui-
tend open sessie; aanv 22.30 u; € 3,-.
wo 30 nov 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
do 1 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
jazzaborada; mirjam de bora (zang), 
thomas hilbrandie (gitaar) en oeds 
bouwsma (contrabas); 21.00-24.00 uur; 
gratis.
vr 2 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
de graanrepubliek, kattendiep 11;
the nutty hang en jamsessie; aanv 
21.00 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
new decoderzz; martien stienstra (sax), 
chiel wolrich (toetsen), george sopacua 
(gitaar), bert klein (drums) en rob watti-
mury (bas); aanv 21.45 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; sessie olv jeroen van 
olphen; aanv 22.00 uur; gratis.
za 3 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
dorantes trio, flamencojazz; aanv 20.30 
uur; € 20,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 u; 
€ 3,-.
zo 4 dec 
buckshot café, zuiderdiep 58;
aphranova, soul/pop/jazz; aanv 16.30 
uur; gratis.
ma 5 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door don bra-

den (sax); 14.30-16.00 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus jazzcombo olv win-
fred buma en josé zwerink, concert 
door zwerink, buma & van erk (tgv hun 
afscheid van de usva) en open jazzses-
sie olv bert van erk (ook voor 'begin-
ners'); aanv 19.30 uur; gratis.
di 6 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz express; joern anders (trompet), 
will jasper (sax), dirk piezunka (bariton-
sax), diederik idema (piano), ingo senst 
(bas) en christian schonefeldt (drums); 
aanv 22.30 uur; € 5,-.
wo 7 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
do 8 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
sun tae kim trio; sun tae kim (gitaar), ju 
min park (contrabas) en petr agapov 
(snare drum/percussie); 21.00-24.00 u; 
gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
random words (leipzig); aanv 21.30 uur; 
€ 5,-.
vr 9 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
de graanrepubliek, kattendiep 11;
stefan pleister trio; aanv 21.00 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
josé zwerink (zang), winfred buma (gi-
taar) & bert van erk (contrabas); aanv 
22.00 uur; € 3,-.
za 10 dec 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 u; 
€ 3,-.
zo 11 dec 
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
francien van tuinen (zang) & reinier 
baas (gitaar); aanv 15.30 uur; € 10,-; 
ism stichting jazz in groningen.
café mulder, gr kr elleboog 22;
jaap van der meere (sax), winfred buma 
(gitaar) & mr oosterhuizen (bas); aanv 
17.00 uur.

ma 12 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door todd cool-
man (bas); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
open jazzsessie olv bert van erk; ook 
voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; gratis.
di 13 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
het nederlands studenten jazz orkest + 
pete philly (zang/rap) + yoràn vroom 
(drums); hiphop/jazz; aanv 21.00 uur; 
€ 16,- / voorverkoop € 15,-; na afloop: 
wicked jazz sounds club night met dj 
phil horneman (jazz/dance).
café de smederij, tuinstraat 2;
big band van het conservatorium olv 
kurt weiss; aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 14 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
do 15 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
reyhan naufal trio; reyhan aufal (mond-
harmonica/zang), jon karyosumito (bas/
gitaar) en andra hernanda (snaredrum/
percussie); 21.00-24.00 uur; gratis.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
ben van den dungen (tenorsax), bert 
van erk (contrabas) & steve altenberg 
(drums); aanv 21.00 uur; € 3,-; ism 
stichting jazz in groningen.
vr 16 dec 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
de graanrepubliek, kattendiep 11;
suzana lascu; aanv 21.00 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
live jazz; aanv 22.00 uur.

verwacht
di 20 dec 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met freddie bryanr (gitaar), pa-
trice blanchard (bas) en steve altenberg 
(drums); aansluitend open sessie; aanv 
22.30 uur; € 3,-.

agenda voor groningen stad
nummer 15     jaargang 33 25 NOV - 16 DEC '16

GRATIS

Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

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

All You CAn EAt
onbeperkt eten voor een vast bedrag

Kerstdagen 2016
*** VERRASSInG StARtER ***

*** All You CAn EAt ***
*** DESSERt ***

€ 29,50 per persoon
Kinderen 4 - 10 jaar € 15,00

Reserveer tijdig !     Keuken open 16:00 - 22:30 uur
Geopend op za 24 dec, zo 25 dec, ma 26 dec + zo 1 jan

Gesloten op za 31 dec

www.tajmahalgroningen.nl

Vóór concert of voorstelling 
in De Oosterpoort of  

Schouwburg genieten van 
onze Indiase specialiteiten

STUDENT MENU € 12,50
vegetarian € 11,50

reserveren gewenst

restaurant / afhalen / bezorgen / catering
Veemarktstraat 94 (Oosterpoort) - 050-3147301 - Gratis parkeren

i  i  i

http://www.exclusivevibez.nl/
http://www.manolitos.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/


film
za 26 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'je me tue à le dire' (2016) van xavier 
seron; stijlvolle zwarte komedie over mi-
chel, een hypochondrische dertiger die 
denkt dat zijn einde nabij is; aanv 20.30 
uur; € 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); 
ook op 28 nov.
ma 28 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'je me tue à le dire' (2016) van xavier 
seron; stijlvolle zwarte komedie over mi-
chel, een hypochondrische dertiger die 
denkt dat zijn einde nabij is; aanv 20.30 
uur; € 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 29 nov 
vera zienema, oosterstraat 44;
vera filmquiz; aanv 20.30 uur; € 4,50 + 
maandkaart (€ 1,50); max. 5 pers. per 
team.
usva, munnekeholm 10;
usva film night tbv serious request; 
20.30-23.00 uur; € 5,-.
wo 30 nov 
dot, vrydemalaan 2;
dot filmavond: 'into the wild' (2007) van 
sean penn; biografisch drama over een 
jonge atleet die in de wildernis van alas-
ka gaat wonen; aanv 20.00 uur; € 5,-.
vr 2 dec 
geheime locatie;
kino klandestino met een scandinavisch 
drama waarin een niet onaantrekkelijke 
twintiger zijn demonen uit het verleden 
moet zien te bedwingen; aanv 20.30 u; 
€ 12,50 / voorverkoop € 10,- via www.
kinoklandestino.nl; bekendmaking loca-
tie op 2 dec 16.30 uur.
za 3 dec 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'miles ahead' (2015) van en met don 
cheadle; biopic over jazzlegende miles 
davis; engels gesproken, niet onderti-
teld; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/
studenten € 5,-); ook op 5 dec.
ma 5 dec 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'miles ahead' (2015) van en met don 
cheadle; biopic over jazzlegende miles 
davis; engels gesproken, niet onderti-
teld; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/
studenten € 5,-).
di 6 dec 
vera zienema, oosterstraat 44;
'unknown brood' (2016) van dennis 
alink; documentaire over rock & roll-mu-
zikant en schilder herman brood met 
niet eerder vertoonde beelden; aanv 
21.00 u; € 4,50 + maandkaart (€ 1,50).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
gay film night: 'beautiful something' 
(2015) van joseph graham; romantisch 
drama over vier verschillende mannen 
in philadelphia op zoek naar geluk; 
21.30-23.00 uur; € 9,50 (stadjerspas/
jongeren tot 25 jaar/studenten € 7,50 / 
kinderen tot 18 jaar € 6,50).
wo 7 dec 
dot, vrydemalaan 2;
dot filmavond; aanv 20.00 uur; € 5,-.
do 8 dec 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
boek & film: 'love & friendship' (2016) 
van whit stillman; kostuumkomedie met 
kate beckinsale en chloë sevigny, geba-
seerd op jane austens brievennovelle 
'lady susan'; 14.00-16.00 uur; € 9,50 
(stadjerspas/jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 7,50 / leden bibliotheek € 7,- / 
kinderen tot 18 jaar € 6,50); met inlei-

ding door filmkenner harry peters.
za 10 dec 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
happinez cinema: 'the history of love' 
(2016) van radu mihaileanu; romantisch 
drama over oude en nieuwe liefde; 
12.00-14.15 u; € 12,50 incl. koffie/thee.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'hedi' (2016) van mohamed ben attia; 
ingetogen drama uit tunesië over de be-
scheiden uitgehuwelijkte hedi; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 12 dec.
ma 12 dec 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'hedi' (2016) van mohamed ben attia; 
ingetogen drama uit tunesië over de be-
scheiden uitgehuwelijkte hedi; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
di 13 dec 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinemadiner: 'l'avenir' (2016) van mia 
hansen-løve; lichtvoetige film over seri-
euze vragen met isabelle huppert als fi-
losofiedocent; 18.30-22.30 uur; € 35,- 
incl. 3-gangendiner.
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'frame by frame' 
(2015) van alexandria bombach en mo 
scarpelli; oorlogsdocumentaire over 
vier dappere afghaanse fotojournalis-
ten; dari en engels gesproken, engels 
ondertiteld; aanv 21.00 uur; € 4,50 + 
maandkaart (€ 1,50).
wo 14 dec 
dot, vrydemalaan 2;
dot filmavond; aanv 20.00 uur; € 5,-.

verwacht
za 17 dec 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
'in utero' (2015) van kathleen man gyl-
lenhaal; documentaire over het ont-
staan van het menselijke leven in de 
baarmoeder; 20.30-22.00 uur; € 15,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'girls lost' (2015) van alexandra-therese 
keining; magisch realistisch zweeds 
drama over een stel vriendinnen die na 
een incident ontwaken als jongens; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook op 19 dec.
ma 19 dec 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
italiafilm: 'perfetti sconosciuti' (2016) 
van paolo genovese; komisch drama 
waarin een gezellig etentje met bevrien-
de echtparen uitmondt in pijnlijke situa-
ties; 19.00-21.00 uur; € 9,50 (stadjers-
pas/jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50); met 
inleiding door video-editor en docent 
italiaans vincenzo tabacco.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'girls lost' (2015) van alexandra-therese 
keining; magisch realistisch zweeds 
drama over een stel vriendinnen die na 
een incident ontwaken als jongens; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook op 19 dec.
di 20 dec 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
'mijlpalen in de film': 'le mépris' (1963) 
van jean-luc godard; franse klassieker 
met michel piccoli, brigitte bardot, fritz 
lang en jack palance; frans/engels/itali-
aans gesproken, engels ondertiteld; 
19.30-21.20 uur; € 9,50 (stadjerspas/
jongeren tot 25 jaar/studenten € 7,50 / 
kinderen tot 18 jaar € 6,50); 's middags: 
inleiding door filmjournaliste gerlinda 
heywegen (17.00-18.00 uur, € 15,- incl. 
film).
vera zienema, oosterstraat 44;
'les amours imaginaires' (2010) van xa-
vier dolan; romantisch drama over ma-
rie en haar beste vriend francis die bei-
de verliefd worden op de mooie nicho-
las; aanv 21.00 uur; € 4,50 + maand-
kaart (€ 1,50).
wo 21 dec 
dot, vrydemalaan 2;
dot filmavond: 'the goonies' (1985) van 
richard donner en steven spielberg; 
avonturenfilm over een groep kinderen 
op zoek naar een mysterieuze schat; 
aanv 20.00 uur; € 5,-.

GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

IDFa IN GrONINGeN
vr 25 + za 26 + zo 27 nov
Documentairefestival. Openingsfilm: the rOllING StONeS Olé Olé 
Olé: a trIp acrOSS latIN aMerIca (inleiding door Leo Blokhuis). 
Voorts talkshow en vele documentaires. Zie www.groningerforum.nl
I, DaNIel Blake a.l.
24 t/m 30 nov:  do 13.10 16.15 19.00 / vr 13.10 / za 11.15 16.15 21.10 / zo 16.00 /  

ma di wo 16.30 19.00
Daniel en Katie bevinden zich in een niemandsland en raken verstrikt in 
de bureaucratie van het huidige Groot-Brittannië. Regie: Ken Loach.
the waIlING 16
24 t/m 30 nov: do 21.30 / ma di wo 21.25 / vr 16.00 21.25 / zo 21.00
Bekroonde Zuid-Koreaanse horrorthriller over een rechercheur die per-
soonlijk betrokken raakt bij de bizarre moorden die hij onderzoekt.
DOwN tO earth 12
24 t/m 30 nov: vr 15.00 / zo 11.15 / Docs
Documentaire over een Nederlandse familie die gedurende vijf jaar de 
meest afgelegen plekken van de aarde bezoekt. Regie: Renata Heinen.
perFettI ScONOScIUtI a.l.
24 t/m 30 nov: do vr 13.00 19.10 / ma 21.15 / wo 16.15 / di 16.15 19.10
Komisch drama waarin een gezellig etentje met bevriende echtparen 
uitmondt in pijnlijke situaties. Regie: Paolo Genovese.
layla M. 12
24 t/m 30 nov: do 16.45 21.20 / vr 16.45 / ma 16.15 / di wo 21.15
Een 18-jarige Nederlandse vrouw van Marokkaanse afkomst sluit zich 
aan bij een groep fanatieke jonge moslims. Drama van Mijke de Jong.
tONI erDMaNN 12
24 t/m 30 nov: do 15.15 21.10 / vr 15.15 / ma di wo 21.05
Bitterzoete Duitse tragikomedie over een vader die probeert een nieuwe 
band op te bouwen met zijn volwassen dochter. Regie: Maren Ade.
the lIGht BetweeN OceaNS 12
24 t/m 30 nov: do vr 13.30 18.50 / za zo 13.15 18.25 / ma di wo 16.00 18.50
Meeslepend drama met Michael Fassbender en Alicia Vikander.  
Gebaseerd op de wereldwijde bestseller van M.L. Stedman.  
Regie: Derek Cianfrance.
hell Or hIGh water 16
24 t/m 30 nov: do di 20.30
Een sheriff jaagt op twee broers die hun schulden bij de bank proberen 
af te lossen met de buit van hun bankovervallen.
tONIO 12
24 t/m 30 nov:  vr za 14.00 / zo 17.00 / di 17.15 
Drama naar het bekroonde boek van A.F.Th. van der Heijden.
FlOreNce FOSter JeNkINS a.l.
24 t/m 30 nov: za 11.45
Florence (Meryl Streep) wil een groots zangeres worden maar kan abso-
luut niet zingen. Naar een waargebeurd verhaal. Regie: Stephen Frears.
captaIN FaNtaStIc 12
24 t/m 30 nov: vr 16.30
Een vader en zijn zes jonge kinderen leven geïsoleerd in de bossen.

De MatthäUS MISSIe  
vaN reINBert De leeUw 12
do 24 nov 15.00 / Docs / Film + Muziek
Cherry Duyns' portret van pianist/dirigent/componist Reinbert de Leeuw.
chaNte tON Bac D'aBOrD 12
ma 28 nov 19.30 / Ciné-club / Frans gesproken, Engels ondertiteld
Het tumultueuze leven van een groep vrienden in hun eindexamenjaar. 
Originele documentaire van David André waarin veel wordt gezongen.
IN pUrSUIt OF SIleNce 12
wo 30 nov 19.30 / Docs
Wereldwijde zoektocht naar stilte. Documentaire van Patrick Shen.
Verwacht  vanaf 1 dec: FraNtz / waterBOyS 

vanaf 8 dec:  the SaleSMaN / NerUDa

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

kINepOlIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

I aM BOlt a.l.
Pathé 24 t/m 30 nov:  ma 20.20 / World Premiere
Documentaire over de snelste atleet uit de geschiedenis: Usain Bolt.
UNDerwOrlD: BlOOD warS 16gat
Pathé 24 t/m 30 nov:  vr 22.30 / za 22.45 / zo 22.00 / 3D
Selene (Kate Beckinsale) probeert de eeuwige oorlog tussen de Lycan-
clan en de vampieren, die haar verraden hebben, te stoppen.
NOctUrNal aNIMalS 16gt
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 23.45 / zo 21.20
Thriller met Amy Adams en Jake Gyllenhaal als gescheiden echtpaar.
vaIaNa 6a
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 18.00 24.00 / ma di 13.00 18.20 / wo 12.00 15.45 / 3D /  

originele versie
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  za 19.00 / zo ma di wo 20.30 / 3D / originele versie
Disney-animatiefilm over de spannende missie van de avontuurlijke tie-
ner Vaiana en halfgod Maui in Oceanië.
De zeveNDe heMel a.l.t
Pathé 24 t/m 30 nov:  do zo 11.45 14.15 16.45 19.15 / vr 12.15 14.45 17.15 19.45 /  

za 11.45 15.30 19.15 / ma 11.30 14.15 16.45 19.15 /  
di 11.10 13.50 16.20 19.00 / wo 13.45 16.30 19.00

Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do ma wo 13.30 16.00 20.15 / vr za 13.30 16.00 19.00 /  
zo 11.00 13.30 16.00 20.15 / di 13.30 16.00 20.45

Muzikale ode aan liefde en familie, met liedjes van o.a. Nick & Simon, 
Boudewijn de Groot en Doe Maar. Met Huub Stapel, Thomas Acda,  
Halina Reijn, Noortje Herlaar, Ruben van der Meer en Tjitske Reidinga.
BaD SaNta 2 12gst
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 12.15 14.45 21.50 / vr 11.15 13.50 16.10 22.15 /  

za 21.45 00.10 / zo 21.45 / ma 10.45 13.20 16.30 21.50 /  
di 10.45 13.20 16.45 22.10 / wo 10.45 13.00 21.50

Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do zo ma di wo 20.45 / vr za 21.45
Komedie met Billy Bob Thornton als de grofste kerstman op aarde.
FaNtaStIc BeaStS  
aND where tO FIND theM 9a
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 11.15 12.30 15.30 20.00 21.30 / vr 11.00 12.30 14.00 17.00 

18.45 20.15 21.45 / za 14.00 15.45 17.10 19.00 20.15 22.00 23.30 
/ zo 11.00 14.00 15.30 17.00 18.30 20.00 / ma 12.30 14.00 15.30 
17.00 20.30 21.30 / di 12.15 14.00 15.15 17.15 20.15 21.30 /  
wo 12.30 15.30 18.30 21.30 / 3D

Pathé 24 t/m 30 nov:  do ma di 18.30 / vr 15.45 / za 12.30 / zo 21.30 / di 11.00 /  
wo 10.45 / 2D

Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do 16.30 20.00 / vr za 13.30 16.30 20.00 21.15 /  
zo ma di 13.30 16.30 20.00 / wo 13.30 16.30 20.15 / 3D

Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do 13.30 20.00 / vr za 18.45 / zo ma di 20.00 / 2D
Avontuurlijke fantasyfilm rond een magische koffer en ontsnapte fabel-
dieren. Van de makers van de Harry Potterfilms.
arrIval 12g
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 10.50 16.00 21.15 / vr 16.40 19.20 22.00 / za 16.45 18.30 21.15 

/ zo 13.20 20.45 / ma 11.45 21.10 / di 15.00 18.00 21.50 /  
wo 13.15 21.40

Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do ma di 13.30 16.15 19.30 / vr 13.30 16.15 18.40 /  
za 16.15 18.40 / zo 16.15 19.30 / wo 19.30

Sf-thriller met Amy Adams en Jeremy Renner.

layla M. 12gtd
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 18.50 / za 13.00 / NL
Een 18-jarige Nederlandse vrouw van Marokkaanse afkomst sluit zich 
aan bij een groep fanatieke jonge moslims. Drama van Mijke de Jong.
SNOwDeN 9ga
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 15.15 20.45 / vr 10.45 18.20 / za 13.15 19.45 / zo 15.45 /  

ma di 15.40 21.20 / wo 15.15
Thriller van Oliver Stone over Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt).
the accOUNtaNt 16gt
Pathé  24 t/m 30 nov:  do 13.30 17.15 21.40 / vr 13.50 16.20 21.30 / za 16.30 22.15 /  

zo 16.00 20.30 / ma di 13.10 21.40 / wo 15.00 21.20
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  vr za 18.45 21.40
Misdaaddrama met Ben Affleck als wiskundig genie en accountant.
harteNStrIJD 6gt
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 10.45 18.45 / vr 19.10 / za 18.45 / zo 18.40 / ma di 10.55 /  

wo 12.45
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do 13.45 16.15 20.30 / vr 13.45 16.15 18.55 21.30 /  

za 16.15 18.55 21.30 / zo ma di wo 16.15
Romantische komedie met Jennifer Hoffman en Tibor Lukács.
OUIJa: OrIGIN OF evIl 16ga
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 00.10
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  vr za 21.50
Horrorfilm waarin een meisje bezeten raakt door een genadeloze geest.
hackSaw rIDGe 16gat
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 11.30 14.30 17.30 20.30 / vr 12.00 17.30 21.00 / za zo 21.00 / 

ma 13.40 16.50 21.00 / di 17.30 21.10 / wo 11.30 16.45
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do 16.15 20.00 / zo ma di wo 20.00 / vr za 21.20
Het waargebeurde verhaal van de soldaat die tijdens de slag om Okina-
wa in de WOII 75 man redde zonder een wapen te dragen of af te vuren.
GeNIUS 12g
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 12.45 / vr 11.00 / ma 20.00
Drama over redacteur Max Perkins en schrijver Thomas Wolfe in de ja-
ren '20. Met Colin Firth, Jude Law, Guy Pearce en Nicole Kidman.
DOctOr StraNGe 12ga
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 16.20 19.00 / vr 13.30 19.30 / za 19.30 / zo 10.40 19.00 /  

ma di 16.10 18.40 / wo 18.40 / 3D
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 11.10 / 2D
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do 13.30 16.15 20.15 / vr 16.15 18.50 21.40 / za 16.15 21.40 / 

zo ma di wo 16.15 20.15 / 3D
Episch fantasy-avontuur vol mystiek en verborgen dimensies.
Jack reacher: Never GO Back 12ga
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 13.20 / vr 13.40
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do zo ma di 20.30 / vr za 19.00 21.45
Actiethriller met Tom Cruise, Cobie Smulders en Robert Knepper.
INFerNO 12ga
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 13.00 21.00 / vr 16.30 21.15 / za 13.45 21.30 / zo 10.30 17.45 / 

ma 14.30 / di 20.45 / wo 18.50
Kinepolis 24 t/m 30 nov: do zo ma di wo 20.15 / vr za 18.45 21.35
Mysterythriller naar Dan Browns succesvolle boeken. Met Tom Hanks.
the GIrl ON the traIN 16gt
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 10.45 18.10 / vr 18.10 / za 18.15 / zo 18.45 / ma 17.20 /  

di 12.30 / wo 10.45
Thriller met Emily Blunt, naar de bestseller van Paula Hawkins.
Deepwater hOrIzON 12at
Pathé 24 t/m 30 nov:  vr 11.30 / ma di 10.45
Actiethriller over een enorme olieramp in de Golf van Mexico in 2010.
BrIDGet JONeS'S BaBy 12st
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 20.15 / vr za 20.45 / zo 18.00 / ma di 18.50 / wo 16.00
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  vr za 18.55
Romantische komedie met Renée Zellweger en Colin Firth.
Dear zINDaGI
Pathé 24 t/m 30 nov:  zo 16.10 19.30
Romantische Bollywoodfilm over Kaira en haar zoektocht naar geluk.
SpOtlIGht 6gt
Pathé: ma 28 nov + ma 5 dec 13.30 / di 29 nov + di 5 dec 13.30 19.15 / 50Plus
Journalistiek drama van Tom McCarthy over een omvangrijke zeden-
zaak binnen de katholieke kerk van Boston. Winnaar Oscar Beste Film.
SNeak prevIew 16adghst
Pathé: di 21.00 / Elke dinsdag een verrassende voorpremière.

SOOF 2 6gt
Kinepolis: wo 30 nov 20.00 / Ladies Night
Romantische komedie over Soof en haar huwelijksproblemen.
alaDDIN 6ga
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 17.00 / ma 19.00 / Disney Prinsessenmaand / originele versie
Pathé 24 t/m 30 nov:  zo 14.00 / Disney Prinsessenmaand / NL
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  zo 13.30 / Disney Prinsessenmaand / NL
Animatiekomedie over de jonge prins Aladdin op zijn vliegende tapijt
vaIaNa 6a
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 11.20 14.15 15.15 / zo 10.50 12.30 13.30 / ma di 15.45 /  

wo 11.15 13.30 16.15 / 3D / NL
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 13.00 / zo 11.30 15.15 / ma di 10.50 / wo 14.45 / 2D / NL
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  za ma di wo 13.30 16.15 / zo 11.00 13.30 16.15 / 3D / NL
Disney-animatiefilm over de spannende missie van de avontuurlijke tie-
ner Vaiana en halfgod Maui in Oceanië.
hart Beat 6g
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 16.15 / zo 16.20 / NL
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do vr ma di 13.45 16.15 / za 13.00 16.15 / zo 11.15 16.15 /  

wo 16.15 / NL
Romantische en muzikale jeugdfilm met Vajèn van den Bosch.
De clUB vaN SINterklaaS  
& GeBlaF Op De pakJeSBOOt a.l.
Pathé 24 t/m 30 nov:  do ma 10.45 / vr 11.45 14.15 16.00 / za 11.30 13.30 /  

zo 10.30 13.45 / di 10.50 15.30 / wo 11.00 14.00 / NL
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do vr za ma di 14.00 16.00 / zo 11.30 14.00 16.00 / wo 16.15 

/ NL
Slechterikken Dokter Vleugelaer en Igor bespuiten de cadeautjes met 
'blafspray'. Lukt het de Sint en de Pieten alles op tijd te ontsmetten?
trOllS 6a
Pathé 24 t/m 30 nov: za wo 14.30 / zo 15.00 / 3D / NL
Pathé 24 t/m 30 nov:  do 16.10 / vr 15.15 / za 16.00 / zo 10.40 12.45 / 2D / NL
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do vr za ma di wo 13.30 16.00 / zo 11.00 13.30 16.00 / 3D / NL
Muzikale animatiefilm van de makers van Shrek.
StOrkS 6a
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 11.10 / zo 13.15 / 2D / NL
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do vr za ma di wo 14.00 16.15 / zo 11.30 14.00 16.15 / 3D / NL
Komische animatiefilm over ooievaars die pakketjes bezorgen.
hUISDIerGeheIMeN 6ga
Pathé 24 t/m 30 nov:  za 12.15 / zo 11.15 / 3D / NL
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  do za ma di wo 14.00 / vr 14.00 16.15 / zo 11.30 14.00 / 2D / NL
Wat spoken huisdieren uit zodra de baasjes weg zijn? Animatiefilm.
MeeSterSpION 6ga
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  za wo 14.00 / zo 11.30 14.00 / NL
De 11-jarige Tim helpt een oud-spion een oude misdaadzaak oplossen.
MeNeer plUIzeNBOl 6ga
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  zo 11.00 / wo 14.00 / NL
Komedie over een miljardair die terecht komt in het lichaam van een kat.
peter eN De Draak 6ga
Kinepolis 24 t/m 30 nov:  vr za ma di wo 13.30 / zo 11.00 13.30 / 3D / NL
Disneyfilm over weesjongen Peter en zijn beste vriend, een draak.
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amusement
vr 25 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
simone kleinsma solo; liedjesprogram-
ma; aanv 20.00 uur; € 36,- incl. garde-
robe en pauzedrankje.
holland casino, kattendiep 150;
men's night: sounds perfect, live pop/
jazz/soul; aanv 21.00 uur.
za 26 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
don kosakenchor met 'a russian sere-
nade'; aanv 20.00 uur; 1ste rang € 30,- / 
2de rang € 25,- incl. garderobe en pau-
zedrankje.
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest brengt 
'symphonic echoes of queen'; hits van 
rockgroep queen; aanv 20.15 uur; uit-
verkocht.
huis de beurs, a-kerkhof 4;
jazzfanfare 20 jaar; met gasten en bal 
na; aanv 20.30 uur; € 10,-.
zo 27 nov 
holland casino, kattendiep 150;
nieuwe helden, akoestisch muziektrio; 
aanv 16.30 uur.
ma 28 nov 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
di 29 nov 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
hoofdlocatie sint pannekoek; met pan-
nekoeken en allerlei activiteiten voor 
jong en oud; 12.00-20.00 uur.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
sint pannekoek; met pannekoeken en 
allerlei activiteiten; 16.00-19.00 uur; 
gratis; pannenkoek € 0,50.
dot, vrydemalaan 2;
live pianomuziek door ruben van der 
galiën; 18.00-22.00 uur; gratis.
do 1 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; 20.30-22.30 uur; gratis.
de silo, achterweg 47;
stranger things have happened; engels-
talige improvisatie en stand-up comedy; 
21.00-23.00 uur; € 6,50 / voorverkoop 
€ 5,- via www.strangerthings.nl.
vr 2 dec 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
oosterpoort, trompsingel 27;
het zuidelijk toneel en nieuw utrechts 
toneel brengen 'ouds en nieuws show 
2016'; alternatieve oudejaarsconferen-
ce met sketches, liedjes en poëzie; 
aanv 20.15 uur; € 17,50.
za 3 dec 
café cheers, turfsingel 94;
'cheers goes wild'; drag show met dee-
dee (host) en speciale gast patty lave-
detti; aanv 20.00 uur; gratis.
zo 4 dec 
binnenstad;
straattheater; 13.00-16.30 uur.
holland casino, kattendiep 150;
sunday royale: small talk, live muziek 
van de '60's tot heden; aanv 16.30 uur.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
talkshow 'new orléans live' olv shar-
mylet jansen; met oa george sopacua 
(gitarist/docent gitaar); 17.00-20.00 uur; 
gratis.
ma 5 dec 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
di 6 dec 
dot, vrydemalaan 2;
live pianomuziek; 18.00-22.00 u; gratis.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy (be-
ginners); aanv 20.30 en 22.00 uur; € 6,- 
(studenten € 5,-).
wo 7 dec 
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus musicalkoor; aanv 
21.00 uur; € 6,- (studenten € 5,-).
do 8 dec 
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus improv comedy (ge-
vorderden); aanv 20.30 en 22.00 uur; 
€ 6,- (studenten € 5,-).
vr 9 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
erik van muiswinkel en justus van oel 
vertellen een film; cabaret/kleinkunst; 
aanv 20.15 uur; € 18,-.
usva, munnekeholm 10;
zangzolder: presentatie zangcursus 
'solo met z'n allen'; aanv 20.30 uur; 
€ 4,- (studenten € 3,-).

za 10 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest speelt mu-
ziek uit films en televisieseries, oa 'pulp 
fiction', 'amadeus', 'titanic', 'house of 
cards' en 'downtown abbey'; presenta-
tie: eric corton; aanv 20.15 uur; € 35,- 
(tot 30 jaar € 12,50).
zo 11 dec 
holland casino, kattendiep 150;
trio raak, akoestische live muziek; aanv 
16.30 uur.
ma 12 dec 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
di 13 dec 
dot, vrydemalaan 2;
live pianomuziek; 18.00-22.00 u; gratis.
wo 14 dec 
huize maas, vismarkt 52;
'entertaisty'; divers entertainment en 
zesgangendiner bestaande uit des-
serts; 18.00-23.00 uur; € 40,- / early 
bird € 30,- via www.entertaisty.nl; op-
brengsten tbv voedselbank groningen.
oosterpoort, trompsingel 27;
the doors alive, doors tribute band; 
mmv dj ray koocks; aanv 20.30 uur; 
€ 23,-.
simplon, boterdiep 69;
comedy night met silvester zwaneveld, 
jasper van kuijk, johan van gulik en 
adam fields; stand-up comedy; aanv 
20.30 uur; € 11,- / voorverkoop € 9,-.
do 15 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
pink floyd project; tribute band met oa 
durga mcbroom en bert heerink; aanv 
20.00 uur; € 35,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
dolf jansen met 'veilig'; oudejaarsconfe-
rence 2016; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 22,50 / 2de rang € 20,50 / 3de rang 
€ 18,- / 4de rang € 11,50.
usva, munnekeholm 10;
fuad hassen brengt 'pareidolia'; caba-
ret; aanv 20.30 uur; € 12,- (cjp/studen-
ten tot 30 jaar € 9,-); kaartverkoop via 
de oosterpoort.
vr 16 dec 
hoge en lage der a eo;
scheepvaartevenement winterwelvaart 
met oa historische vaartuigen, live mu-
ziek, theater, verhalen, poëzie, beel-
dende kunst, kerstmarkt en activiteiten 
voor kinderen; 12.00-24.00 uur; gratis; 
ook op 17 en 18 dec.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
harmonie patrimonium olv jan wijenberg 
brengt 'the nativity'; muzikaal kerstver-
haal met vertellers en animaties; aanv 
20.00 u; gratis; collecte bij de uitgang.
martiniplaza, l springerlaan 2;
weihnachtsfest; kerstshow in alpen-
sfeer met vele artiesten; presentatie: 
wijbrand van der sande; aanv 20.00 u; 
€ 38,50 incl. garderobe en drankje.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jakop ahlbom, ick amsterdam en alamo 
race track brengen 'swan lake'; dans-
spektakel met live muziek; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 24,- / 2de rang € 20,50 
/ 3de rang € 14,50 / 4de rang € 7,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
stephanie struijk (singer-songwriter); 
theaterconcert met nieuwe liedjes en 
anekdotes; aanv 20.30 uur; € 13,-.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
stichting peerd brengt 'hoes en heerd'; 
cabaretesk groningstalig muziektheater 
over hoop en het onvermijdelijke; 
20.30-22.45 uur; € 13,50 (cjp/stadjers-
pas/studenten € 12,50); reserveren via 
www.stichtingpeerd.nl; ook op 17 dec.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
talkshow 'stand van stad' olv bram dou-
wes; met oa societyjournaliste marjolein 
rover en wabbesch wabbesch; 21.00-
21.45 uur; toegangskaarten gratis af te 
halen.

verwacht
za 17 dec 
hoge en lage der a eo;
scheepvaartevenement winterwelvaart 
met oa historische vaartuigen, live mu-
ziek, theater, verhalen, poëzie, beel-
dende kunst, kerstmarkt en activiteiten 
voor kinderen; 12.00-24.00 uur; gratis; 
ook op 18 dec.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the 5th big ukulele xmas singalong met 
de groningen ukulele society, speciale 
gasten, open podium voor ukulelespe-
lers en xmas singalong; aanv 19.00 uur; 

gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
martiniplaza, l springerlaan 2;
fgmc kerstconcert met het provinciaal 
jeugd orkest groningen, popkoor the 
blue happy bacon, kinderkoor beloved 
en het koor leger des heils; aanv 19.30 
uur; € 6,50; kaartverkoop via tel. 06-
51978524 en kaartverkoop@muziek-
ingroningen.nl en bij primera mincke 
(nwe ebbingestraat).
martiniplaza, l springerlaan 2;
the chippendales, break the rules tour 
2016; aanv 20.00 uur; topseats € 44,50 
/ 1ste rang € 39,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
stichting peerd brengt 'hoes en heerd'; 
cabaretesk groningstalig muziektheater 
over hoop en het onvermijdelijke; 
20.30-22.45 uur; € 13,50 (cjp/stadjers-
pas/studenten € 12,50); reserveren via 
www.stichtingpeerd.nl.
zo 18 dec 
hoge en lage der a eo;
scheepvaartevenement winterwelvaart 
met oa historische vaartuigen, live mu-
ziek, theater, verhalen, poëzie, beel-
dende kunst, kerstmarkt en activiteiten 
voor kinderen; 12.00-18.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
wintercircus martin hanson; eigentijds 
circustheater met humor en muziek; 
aanv 15.00 u; € 20,- (tot 13 jaar € 18,-) 
incl. garderobe; met uitgebreide aan-
passingen voor slechtzienden en blin-
den.
holland casino, kattendiep 150;
de heeren van het goede leven, live 
jazz/rock & roll/pop; aanv 16.30 uur.
ma 19 dec 
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
marc's luisteravond: martijn van der 
zande (zang/gitaar) met liedjes en ver-
halen; aanv 20.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
steve-o (jackass), the end of the world 
tour; stand-up comedy; aanv 20.30 uur; 
€ 27,50.
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvi-
satie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
di 20 dec 
dot, vrydemalaan 2;
live pianomuziek; 18.00-22.00 u; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'notenkraker on ice'; ijsdansshow naar 
het bekende sprookje; aanv 20.00 uur; 
topseats € 69,50 / 1ste rang € 49,50 / 
2de rang € 44,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; ook op 21 en 22 dec.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bert visscher met 'zelden zoiets gezien' 
(reprise); cabaret; aanv 20.15 uur; uit-
verkocht; ook op 21, 22 en 23 dec.
wo 21 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'notenkraker on ice'; ijsdansshow naar 
het bekende sprookje; aanv 20.00 uur; 
topseats € 69,50 / 1ste rang € 49,50 / 
2de rang € 44,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; ook op 22 dec.
martinikerk, martinikerkhof 3;
grootkoor groningen geeft een traditio-
neel kerstconcert; aanv 20.00 u; kaart-
verkoop via zing@grootkoor.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
johan goossens brengt 'daglicht'; caba-
ret; aanv 20.15 uur; € 16,-.

diversen
dans / literair / multimedia

vr 25 nov 
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
'poëzie met'; poëzie en muziek met an-
nemarijn tamminga, loulou, mark opfer-
ruting, yoram hagens, anne bosveld, 
esmé van den boom, hubert klaver en 
myron hamming; aanv 20.30 u; gratis.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
40 jaar stichting jazz in groningen: jazz 
& art festival met oa club guy & roni's 
poetic disasters club, reinier baas (gi-
taar), ben van gelder (sax) en mete er-
ker (sax); samensmelting van jazz, 
dans, multimedia en elektronica; aanv 
20.30 uur; € 20,- (studenten € 15,-) / 
voorverkoop € 15,- (€ 10,-) bij swing-
master (pelsterstraat 20).
za 26 nov 
poortershoes, oosterweg 13;
10 jaar uitgeverij palmslag: feestelijk bij-
eenkomst met oa presentatie van de 
verhalenbundel 'ps nog even dit' en 
schrijvers; 15.00-19.00 uur.
zo 27 nov 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
coen peppelenbos spreekt met a f th 
van der heijden over zijn nieuwe boek 
'kwaadschiks'; aanv 15.30 uur; € 12,50; 
kaarten: www.blgroningen.nl/agenda.
de gym, oosterstraat 13a;
kasper van hoek presenteert zijn boek 
'de shopper's high'; met oa muziek van 
jan klug en poëzie van jan-willem dijk; 
16.00-19.00 uur.
supportershome fc groningen, bou-
maboulevard 41;
herman sandman presenteert zijn bio-
grafie over voetballer milko djurovski; 
16.30-19.00 uur.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
literaire middag met schrijfsters barbara 
henkes ('sporen van het slavernijverle-
den in groningen') en karin sitalsing 
('boeroes'), schrijver/dichter e rudo wal-
ker (column), glenn menke (piano) en 
het charles goudsmit trio (verhalen/live 
muziek); presentatie: geke de graaf; 
17.00-20.00 uur; gratis; caribische keu-
ken aanwezig.
ma 28 nov 
academiegebouw, broerstraat 5;
andreas blühm spreekt met schrijver 
navid kermani ('ungläubiges staunen'); 
20.00-21.30 uur; € 3,- (studenten/sg-
kortingspas gratis); kaartverkoop bij 
studium generale (o boteringestraat 13) 
en via www.sggroningen.nl.
wo 30 nov 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie van de bibliotheek; 12.30-
13.00 uur; gratis.
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
slotdebat 'nederland leest' olv hadas-
sah de boer met jacques wallage vs frits 
bolkestein; aanv 19.00 uur; uitverkocht.
do 1 dec 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
begane grond: 'dichters van geluk'; ren-
se sinkgraven spreekt met esmé van 
den boom (rug-dichter), philip rozema 
(vm rug-dichter) en hilbrand vinckers 
over hun favoriete poëzie en over ge-
luk; 12.30-13.30 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
'very now#1' dag 1 met werk van rodri-
go sobarzo (vliegjes in compost) en flo-
rentina holzinger & vincent riebeek 
(dansperformance); experimenteel the-
ater/dans/beeldende kunst; 19.30-
22.00 u; € 20,- (cjp/studenten € 12,50).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en kees 

de vries; 20.30-22.30 uur; gratis.
vr 2 dec 
grand theatre, grote markt 35;
'very now#1' dag 2 met werk van julian 
hetzel (performance over angst) en  
oneka von schrader (theeceremonie); 
experimenteel theater/dans/beeldende 
kunst; 19.30-22.00 uur; € 20,- (cjp/stu-
denten € 12,50).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nederlands dans theater 2 brengt 
'symbolen'; drie balletten van león & 
lightfoot, jiri pokory en johan inger geïn-
spireerd op het werk van jheronimus 
bosch; 20.15-22.10 u; 1ste rang € 26,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 13,-) / 2de 
rang € 22,- (€ 13,-) / 3de rang € 15,50 
(€ 13,-) / 4de rang uitverkocht; met inlei-
ding (19.15 uur, € 2,50).
wo 7 dec 
simplon, boterdiep 69;
podium new attraction spoken word met 
diversityday-productie 'en toch', perfor-
mances door eileen tara, desta matla, 
daley whisper, ileen rook, myron, sacha 
landkroon, josie miller en ingrid oomen 
en open podium; 20.00-22.30 u; € 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters presen-
teren oud en nieuw werk; met andré de-
gen, joost oomen, renée luth, sylvia 
dragstra, hubert klaver, hanne stege-
man, fieke gosselaar, lilian zielstra, rik 
andreae, richard nobbe, philip rozema, 
ileen rook en gastdichter; 20.30-22.30 
uur; gratis.
do 8 dec 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'the nutcracker'; sprookjesballet 
op muziek van tsjaikovski; live vanuit 
het royal opera house te londen; 20.15-
23.30 u; € 24,50 incl. hapje en drankje.
vr 9 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
isabelle beernaert ea brengen 'ne me 
quitte pas'; moderne dans, projecties en 
muziek van oa jacques brel, edith piaf, 
damien rice, adele, piazolla, satie en 
bach; aanv 20.00 uur; 1ste rang € 35,- / 
2de rang € 30,-.
za 10 dec 
cbk, trompsingel 27;
talent-event 'wildvang' met oa boekpre-
sentaties van marleen nagtegaal en sa-
cha visser, poëzie van luistervinkver-
zen, prijsuitreiking hendrik de vriessti-
pendium, live muziek, eten en dj's; aanv 

17.00 uur; gratis.
ma 12 dec 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
serie 'historische boeken': avond rond 
'de kinderkolonie' van wil schackmann; 
20.00-22.00 uur; € 15,-.
wo 14 dec 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie van de bibliotheek; 12.30-
13.00 uur; gratis.
do 15 dec 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppe-
lenbos en roos custers bespreken 
'radetzkymars' van joseph roth; 20.00-
22.00 uur; € 7,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zuider-
baan, lilian zielstra, josé cutileiro, lieke 
hofman ea dragen nieuwe columns of 
korte verhalen voor; 20.30-22.30 uur; 
gratis.
vr 16 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jakop ahlbom, ick amsterdam en alamo 
race track brengen 'swan lake'; dans-
spektakel met live muziek; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 24,- / 2de rang € 20,50 
/ 3de rang € 14,50 / 4de rang € 7,-.
grand theatre, grote markt 35;
schweigman& en slagwerk den haag 
brengen 'huid'; bewegingstheater over 
tastzin en contact maken; aanv 20.30 u; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-); ook op 
17 dec.

verwacht
za 17 dec 
grand theatre, grote markt 35;
schweigman& en slagwerk den haag 
brengen 'huid'; bewegingstheater over 
tastzin en contact maken; aanv 20.30 u; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
zo 18 dec 
grand theatre, grote markt 35;
urban house groningen presenteert 'ur-
ban sources' met mohamed yusuf boss, 
denden karadeniz en gianni grot; hip-
hop/urban-dans; met randprogramma; 
19.00-23.00 uur; € 15,-.
wo 21 dec 
grand theatre, grote markt 35;
acht jonge dansers brengen 'the dog 
days are over' van jan martens; mathe-
matische choreografie; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
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B
DE BASTILLE

GRAND CAFÉ 

Kerstmenu 2016
3 gangen € 39,50 

Velouté van eekhoorntjesbrood met Parmaham, 
 bosui en crostini met olijventapenade

of
Proeverijen uit de zee  Gravad lax, rivierkreeft,  

coquilles Saint-Jacques, structuren van komkommer,  
dillesaus, toast en gezouten boter

of
Salade Canard  Gerookte eendenborst en huisgemaakte bit-
terbal van eend op een frisse salade van appel en truffelsaus

****** 
Hertenbiefstuk  Malse hertenbiefstuk, brunoise van  

zoete aardappel en rozemarijn-spekjes-jus
of

Rouleau van tarbot en zalm  Gebakken in roomboter,  
geserveerd met een crème van biologische knolselderij  

en kreeftenbisque
of

Hartige taart met een vulling van witlof,  
walnoten, peer en roquefort, geserveerd op een spiegel  

van champignonroomsaus
****** 

Dessert  Surprise van de chef

Dit menu serveren we naast onze reguliere menukaart.
Voor kinderen is er een kindermenu.

Reserveer nu!
Beide kerstdagen geopend (2de Kerstdag vanaf 16.00 uur)
Oudejaarsdag open 13.00 - 21.00 uur / Nieuwjaarsdag gesloten

Damsterplein 2 Groningen   050-3646674   grandcafedebastille.nl

Elke dag geopend
van 11.00 tot

01.00 - 02.00 uur

Zondags vanaf
12.00 uur

 www.eetcafestadtlander.nl

Po e l e s t r a a t  3 5  G r o n i n g e n

De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

Waagplein 1  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

Kannietkiezenmenu
Proeverij van  

diverse voorgerechten

Vrije keuze uit onze 
hoofdgerechten  

(meerprijs XL-Steak € 2,50)

Selectie van onze  
heerlijke desserts

€ 27,50

http://www.viavecchia.nl/
http://www.grandcafedebastille.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.moghul.nl/
http://www.goudkantoor.nl/
http://www.goudkantoor.nl/


pop
vr 25 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
ub40, reggae/pop uit engeland; met 
voorprogramma; aanv 20.00 uur; uitver-
kocht.
usva, munnekeholm 10;
ben weaver, minimalistische country/
pop uit oregon; aanv 20.30 uur; € 10,-; 
kaartverkoop via de oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
audio adam en eleonor coco; pop; aanv 
20.30 uur; € 9,- / voorverkoop € 8,-.
vera, oosterstraat 44;
ortega, doom/sludge metal; plaatpre-
sentatie mmv menhir en 30.000 mon-
kies; aanv 20.30 uur; € 3,50 + maand-
kaart (€ 1,50).
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
new orléans jamz session; jamsessie 
olv reggie van den steen; 21.00-01.00 
uur; gratis.
de gym, oosterstraat 13a;
jonge harten festival: diouff, elektro-
nisch/nederlandstalig; 21.30-23.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
esn live music night; rock- en popco-
vers door 43 muzikale talenten uit de 
hele wereld; aanv 21.30 uur; € 5,- / 
voorverkoop € 3,-.
café de walrus, pelsterstraat 25;
'faktum 51' met the homesick (noisepop 
uit friesland) en the lumes (misantropi-
sche post-punk uit rotterdam); 22.00-
01.00 uur; € 5,-.
za 26 nov 
platformtheater, boterdiep 46;
30 jaar gitaarschool heddy van der 
laan: optredens van raymond van vliet, 
kill your darlings, queen grass, blue 
minds, caroline's crossing, hjk, laos, 
pancakes, gasolines en desert rose; 
aanv 15.00 uur; gratis.
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
the blues cowboys; popcovers met lex 
koopman en lourens leeuw; 16.00-
20.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
alex vargas, singer-songwriter uit dene-
marken; met voorprogramma; aanv 
20.00 uur; uitverkocht.
pakhuis hamburg, hoekstraat 42;
'shelter in the shade 9' met isis & the 
wolf, roos galjaard & sebastiaan wie-
ring, mydearestdear en lenny & junior; 
benefiet voor aidswezen en andere 
kwetsbare kinderen in swaziland; 
20.00-24.00 uur; € 10,- (of meer).
simplon, boterdiep 69;
bazart, nederlandstalige indiepop uit 
belgië; met voorprogramma; aanv 21.00 
uur; € 16,- / voorverkoop € 15,-.
de spieghel, peperstraat 11;
mf world music collective; latin hits/we-
reldmuziek; 22.00-24.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
zo nu en steely dan, steely dan-covers; 
aanv 22.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: break character (punkrock) 
en attack robot attack (noiserock); aanv 
23.30 u; toegang: maandkaart (€ 1,50).
zo 27 nov 
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
the stingers, jumpblues; aanv 16.00 u; 
gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
niki buzz, blues/rythm & soul; aanv 
16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
trefpunt, beijumerweg 17;
maf jam session; backline aanwezig; 
aanv 20.00 uur; gratis.
ma 28 nov 
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
marc's luisteravond: melvin bonnet, ca-
bareteske troubadour; aanv 20.00 uur; 
gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
con brio, soul/r&b uit san fransisco; 
aanv 21.00 uur; € 12,-; kaartverkoop via 
de oosterpoort.
wo 30 nov 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
calamity jane; aanv 22.00 uur.
do 1 dec 
dot, vrydemalaan 2;
'soulful sounds' met diverse bands; 
aanv 19.00 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
milow, singer-songwriter uit vlaanderen; 
voorprogramma: suzan & freek; aanv 
20.00 uur; € 25,-.
de spieghel, peperstraat 11;
bitter grounds en the sketchers; ska-
punk; 21.00-24.00 uur; € 5,-.
simplon, boterdiep 69;
'simplon up' met hackberry (progressie-
ve rock, ep release) en narrig (stoner-
rock); aanv 21.30 uur; € 3,-.
vera, oosterstraat 44;

shantel & bucovina club orkestar, fees-
telijke balkanpop; aanv 21.30 uur; 
€ 16,- + maandkaart (€ 1,50).
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 2 dec 
simplon, boterdiep 69;
emil landman, pop/folk; voorprogram-
ma: milo meskens; aanv 20.30 uur; 
€ 9,- / voorverkoop € 8,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
sea fire, rock & roll uit groningen; ep-
presentatie; aanv 22.00 uur.
za 3 dec 
simplon, boterdiep 69;
ivan & the parazol, '60's/'70's rock uit 
hongarije; voorprogramma: backgam-
mon; aanv 20.30 uur; € 11,- / voorver-
koop € 10,-.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met dj robert van der tol en 
live muziek; 21.00-03.00 uur; € 5,-.
de gym, oosterstraat 13a;
undergang en deiquisitor; 2x death me-
tal uit denemarken; 21.30-00.30 uur; 
€ 7,-.
de spieghel, peperstraat 11;
live muziek; aanv 22.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium met lou leeuw en de 
kroegvanklaashuisband; aanv 22.30 u; 
gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
akoestische live muziek of dj; aanv 
23.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: newmoon, shoegaze uit bel-
gië; aanv 23.30 uur; toegang: maand-
kaart (€ 1,50).
zo 4 dec 
buckshot café, zuiderdiep 58;
aphranova, soul/pop/jazz; aanv 16.30 
uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
selah sue, pop/soul uit belgië; met voor-
programma; aanv 20.00 u; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
tjing tjing (gitaarpop met roos rebergen 
en andré manuel) en tamino (zanger/gi-
tarist/pianist uit antwerpen); aanv 20.30 
uur; € 14,- + maandkaart (€ 1,50).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; songwriters spelen elk 
een nieuw en een eerder geschreven 
nummer; met oa c t heida, annemarieke 
coenders, lex koopman, george welling, 
josé cutileiro, remko nieuwman, eke 
koopman, robin ijzerman, bas schröder 
(swinder), mariska brink & chiron schut 
en gast van de maand: jacob veenstra; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ma 5 dec 
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
marc's luisteravond: nono & the sinking 
ship, one-women-trashfolkcountry-band; 
aanv 20.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
madness, ska uit engeland; voorpro-
gramma: mr wallace; aanv 20.00 uur; 
uitverkocht.
di 6 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
kocani orkestar, funky blaasorkest uit 
de balkan; aanv 20.30 uur; € 18,-.
wo 7 dec 
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
maandelijkse jamsessie mmv trillo brillo 
xl; alle stijlen welkom; aanv 20.00 uur; 
gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
terakaft, woestijnrock uit mali; aanv 
21.30 u; € 13,- + maandkaart (€ 1,50).
do 8 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
douwe bob, singer-songwriter; voorpro-
gramma: hans hannemann; aanv 20.00 
uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
vant (catchy indierock uit londen) en 
call it off (pop/punk); aanv 21.00 uur; 
€ 12,- + maandkaart (€ 1,50).
simplon, boterdiep 69;
'simplon up' met inside the artist's head 
en undawn; metal; aanv 21.30 u; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
live muziek; aanv 22.00 uur.
vr 9 dec 
simplon, boterdiep 69;
sofie letitre, elektronisch/pop; met voor-
programma; aanv 21.00 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 9,-.
vera, oosterstraat 44;
the bongo club, indierock uit zweden; 
voorprogramma: sonar; aanv 21.00 uur; 
€ 5,- + maandkaart (€ 1,50).

warhol, papengang 6;
city of life, rock; single release party 
mmv hollow men; aanv 21.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
falco benz, synthpop; voorprogramma: 
ambivalenz; aanv 23.00 uur; € 9,- / 
voorverkoop € 8,-.
za 10 dec 
cbk, trompsingel 27;
talent-event 'wildvang' met oa kira (sin-
ger-songwriter), o kutjes, edo de vlie-
ger, roelie vuitton (rap), boekpresenta-
ties, literatuur, eten, prijsuitreiking hen-
drik de vriesstipendium en dj's; aanv 
17.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
danny vera, rock & roll/pop; voorpro-
gramma: blue grass boogiemen; aanv 
20.30 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
sevn alias, nederlandstalige hiphop; 
voorprogramma: kevin; aanv 20.45 uur; 
€ 13,50 / voorverkoop € 12,50.
café singelier, coendersweg 44;
de groninger songwriter circle presen-
teert tied laces en timon abel; aanv 
21.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
skip&die, experimentele electro/beats; 
voorprogramma: oraclez; aanv 21.00 u; 
€ 13,- + maandkaart (€ 1,50).
orkz-bar, emmastraat 15;
chief of smoke (stonerrock uit gronin-
gen), spo0ken (regressieve doom uit 
groningen) en treurwilg (metal/sound-
scapes uit tilburg); aanv 22.00 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
live muziek; aanv 22.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
mannen met kleintjes, feestelijke ukele-
le-band; aanv 22.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
akoestische live muziek of dj; aanv 
23.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: any other, '90's indierock uit 
italië; aanv 23.30 uur; toegang: maand-
kaart (€ 1,50).
zo 11 dec 
dot, vrydemalaan 2;
ct heida, soul/pop; cd-presentatie mmv 
bas mulder, christof bauwens, marcel 
wolthof, ruud vleij, johan viswat, hj ver-
meulen, bart dalenoord, liesbeth tie-
land, mervyn gerds, adelbert van der 
meer, gabriel ter heegde, inki de jonge, 
harry niehof, wyno bruinsma en hans 
sulmann; afterparty met pushin wood 
soundsystem; 15.00-20.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
yellow grass, americana; aanv 16.30 u; 
gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
ma 12 dec 
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
marc's luisteravond: greyhead (erica) 
en azer cirrtan (azerbaidzjan); singer-
songwriters; aanv 20.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
a giant dog, garagepunk uit texas; met 
voorprogramma; aanv 20.30 uur; € 9,- + 
maandkaart (€ 1,50).
di 13 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
sam lee & friends, britse folk ; aanv 
20.30 uur; € 15,-.
de spieghel, peperstraat 11;
'strijd om stukafest'; muzikaal talent met 
eigen repertoire strijdt om een plaats op 
stukafest (studenten kamer festival) en 
in de voorrondes van popgroningen ta-
lent award; 21.00-24.00 uur.
wo 14 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
the doors alive, doors tribute band; 
mmv dj ray koocks; aanv 20.30 uur; 
€ 23,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
bauer, orkestrale pop uit amsterdam; 
aanv 21.30 uur; € 10,- + maandkaart.
do 15 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
pink floyd project; tribute band met oa 
durga mcbroom en bert heerink; aanv 
20.00 uur; € 35,-.
vera, oosterstraat 44;
t-99, rock & roll/country; met voorpro-
gramma; aanv 21.00 u; € 12,- + maand-
kaart (€ 1,50).
café de zolder, papengang 3a;

blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
live muziek; aanv 22.00 uur.
vr 16 dec 
hoge en lage der a eo;
scheepvaartevenement winterwelvaart 
met oa plunder (12.30 en 14.00 uur), 
chantal acda (17.15 en 21.00 uur), we 
used to be tourists, the new poor en 
brthr (19.30 uur), sexton creeps (20.00 
uur), the august list (20.15 uur), the 
epstein (22.00 uur), feral tides (22.00 
uur), historische vaartuigen, theater, 
verhalen, poëzie, beeldende kunst, 
kerstmarkt en activiteiten voor kinderen; 
12.00-24.00 uur; gratis; ook op 17 en 18 
dec.
oosterpoort, trompsingel 27;
stephanie struijk (singer-songwriter); 
theaterconcert met nieuwe liedjes en 
anekdotes; aanv 20.30 uur; € 13,-.
vera, oosterstraat 44;
hoppah!, folk/punk/ska; plaatpresenta-
tie mmv shoe eating rabbits en dj pu-
shin wood; aanv 21.00 uur; € 1,- + 
maandkaart (€ 1,50).
verwacht
za 17 dec 
hoge en lage der a eo;
scheepvaartevenement winterwelvaart 
met oa flowerbox (15.00 uur), poems 
for jamiro (16.00 uur), the obamas 
(16.15 uur), roos galjaard & sebastiaan 
wiering (19.00 uur), the spooks (19.00 
uur), meadowlake (19.30 uur), joanna 
weston (20.30 uur), drive-by wedding 
(20.45 uur), the t s eliot appreciation so-
ciety (21.00 uur), sväva (21.30 uur), 
mundo park (22.00 uur), tenfold (22.00 
uur), duo satan (22.45 uur), historische 
vaartuigen, theater, verhalen, poëzie, 
beeldende kunst, kerstmarkt en activi-
teiten voor kinderen; 12.00-24.00 uur; 
gratis; ook op 18 dec.
vera, oosterstraat 44;
bettie serveert, indierock; voorprogram-
ma: blackboxred; aanv 20.30 uur; € 14,- 
+ maandkaart (€ 1,50).
de gym, oosterstraat 13a;
canshaker pi, garagerock uit amster-
dam; voorprogramma: pip blom; aanv 
21.00 uur; € 5,-.
de spieghel, peperstraat 11;
live muziek; aanv 22.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
soul vibration, jaren '60/'70 soul ; aanv 
22.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
akoestische live muziek of dj; aanv 
23.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: avery plains (alternatieve 
rock) en karoushi (post-hardcore, plaat-
presentatie); aanv 23.30 uur; toegang: 
maandkaart (€ 1,50).
zo 18 dec 
hoge en lage der a eo;
scheepvaartevenement winterwelvaart 
met oa groningen ukelele society (14.00 
uur), isis&thewolf (14.30 uur), emiel ten 
brink, tim holehouse en a milion 
squeeks will do you no harm (14.30 
uur), stems (15.15 uur), port of call 
(16.00 uur), soviet grass (16.00 uur), 
tim holehouse (17.15 uur), historische 
vaartuigen, theater, verhalen, poëzie, 
beeldende kunst, kerstmarkt en activi-
teiten voor kinderen; 12.00-18.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
'homebase' met masta ace en prime-
tech; hiphop; aanv 15.30 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 14,-.
buckshot café, zuiderdiep 58;
marco cinelli, pop/rock; aanv 16.30 uur; 
gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
benjamin francis leftwich, singer-song-
writer uit engeland; voorprogramma: 
fenne lily; aanv 20.00 uur; € 15,-.
ma 19 dec 
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
marc's luisteravond: martijn van der 
zande (zang/gitaar) met liedjes en ver-
halen; aanv 20.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
hillbilly holler, bluegrass; aanv 22.00 u.
wo 21 dec 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.

theater
vr 25 nov 
't vinkhuys, diamantlaan 94;
project 'vrijdag is in de buurt!': theater-
voorstelling 'keukentafelgesprekken' 
met verhalen en ideeën rond de partici-
patiesamenleving en hoe het is om in 
deze tijd ouder te worden; 19.30-21.30 
uur; gratis incl. hapje en drankje; na af-
loop: gelegenheid om in te schrijven 
voor de theatercursus 'verhalen van 
vinkhuizen'.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
suburbia speelt 'winterbloemen' van 
peer wittenbols; aangrijpend en hila-
risch theater over vriendschap, levens-
drift en eindigheid; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 22,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 11,25) / 2de rang € 19,- (€ 11,25) / 
3de rang € 13,50 (€ 11,25) / 4de rang 
€ 7,-.
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
joeri heegstra en max wind brengen 'the 
normal cat = succes'; voorstelling over 
toeval; 19.30-20.30 uur; € 11,- (tot 30 
jaar € 8,- / dagkaart € 15,-); ook op 26 
nov (16.00 en 19.30 uur).
grand theatre, grote markt 35;
espen hjort ea brengen fragementen 
van shakespeares 'hamlet'; 19.30-20.45 
uur; € 15,- (tot 30 jaar € 11,- / dagkaart 
€ 15,-).
de gym, oosterstraat 13a;
erik van de wijdeven brengt 'oracle'; 
performance over het goddelijke en het 
banale; 19.30-20.15 uur; € 11,- (tot 30 
jaar € 8,- / dagkaart € 15,-); ook op 26 
nov.
oosterpoort, trompsingel 27;
daria bukvic brengt 'jihad - de voorstel-
ling'; drie vrienden op weg naar syrië 
om zich aan te sluiten bij de jihadisten; 
20.15-21.35 uur; € 17,50 (tot 30 jaar 
€ 12,-).
tent, vismarkt;
kompagnie kistemaker speelt 'missie 
márquez' deel 6: 'macht'; theaterserie 
naar het boek 'honderd jaar eenzaam-
heid' van gabriel garcía márquez; 
20.30-21.45 uur; € 15,- (tot 30 jaar 
€ 11,- / dagkaart € 15,-); deel 4, 5 en 6 
op 26 nov.
grand theatre, grote markt 35;
bosse provoost en kobe chielens (de 
polen) brengen 'moore bacon!'; bijzon-
dere visuele voorstelling; 21.30-22.15 
uur; € 15,- (tot 30 jaar € 11,- / dagkaart 
€ 15,-); ook op 26 nov.
za 26 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
sub rosa brengt longform-improvisatie-
theater; 20.00-22.00 uur; € 8,50.
JONGe harteN FeStIval
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
joeri heegstra en max wind brengen 'the 

normal cat = succes'; voorstelling over 
toeval; 16.00-17.00 en 19.30-20.30 uur; 
€ 11,- (tot 30 jr € 8,- / dagkaart € 15,-).
tent, vismarkt;
kompagnie kistemaker speelt 'missie 
márquez' delen 4, 5 en 6; theaterserie 
naar het boek 'honderd jaar eenzaam-
heid' van gabriel garcía márquez; 
19.00-22.45 uur; € 26,- (tot 30 jaar 
€ 21,-); dagkaart festival niet geldig.
de gym, oosterstraat 13a;
erik van de wijdeven brengt 'oracle'; 
performance over het goddelijke en het 
banale; 19.30-20.15 uur; € 11,- (tot 30 
jaar € 8,- / dagkaart € 15,-).
grand theatre, grote markt 35;
bosse provoost en kobe chielens (de 
polen) brengen 'moore bacon!'; bijzon-
dere visuele voorstelling; 21.30-22.15 
uur; € 15,- (tot 30 jaar € 11,- / dagkaart 
€ 15,-).
grand theatre, grote markt 35;
slotavond: club gewalt met 'karaoki kan-
ye'; feestelijk muziektheater in nacht-
clubsetting; engelstalig; aanv 21.30 uur; 
€ 15,- (tot 30 jr € 11,- / dagkaart € 15,-); 
aansluitend: feest (23.30-06.00 uur).
ma 28 nov 
usva, munnekeholm 10;
presentatie theatercursus 'acting class' 
(beginners); aanv 19.30 uur; € 4,- (stu-
denten € 3,-).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de warme winkel speelt 'de warme win-
kel'; eigenzinnig, energiek theater; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 19,- (cjp/studen-
ten tot 30 jaar € 10,-) / 2de rang € 16,- 
(€ 10,-) / 3de rang € 11,50 (€ 10,-) / 4de 
rang € 5,50; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50).
di 29 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater utrecht brengt 'westkaai' van 
bernard-marie koltès; zinderende en re-
levante voorstelling over het europa van 
nu; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 22,50 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 11,25) / 2de 
rang € 19,- (€ 11,25) / 3de rang € 13,50 
(€ 11,25) / 4de rang € 7,-.
wo 30 nov 
grand theatre, grote markt 35;
sophie van winden en eva marie de 
waal met 'holy f'; de toestand van femi-
nisme en emancipatie anno 2016; aanv 
20.30 u; € 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
do 1 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
huub stapel en cyriel guds spelen 'in-
touchables'; tragikomedie naar de be-
kende film; aanv 20.00 uur; 1ste rang 
€ 35,- / 2de rang € 30,- incl. garderobe 
en pauzedrankje; ook op 2 dec.
vr 2 dec 
martiniplaza, l springerlaan 2;
huub stapel en cyriel guds spelen 'in-
touchables'; tragikomedie naar de be-
kende film; aanv 20.00 uur; 1ste rang 
€ 35,- / 2de rang € 30,- incl. garderobe 
en pauzedrankje.
za 3 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater te water speelt 'de verbijstering 
voorbij'; afscheidsvoorstelling; aanv 
20.15 uur; uitverkocht; ook op 4 dec.
zo 4 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater te water speelt 'de verbijstering 
voorbij'; afscheidsvoorstelling; aanv 
14.30 uur; uitverkocht.
ma 5 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel brengt 'low 
yo yo stuff'; muziektheater gebaseerd 
op leven en werk van captain beefheart; 
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(19.00 uur, reserveren noodzakelijk).
vr 16 dec 
martinikerk, martinikerkhof 3;
the bach choir & orchestra of the ne-
therlands brengt 'christmas baroque 
concerts' met kerstmuziek van oa bach 
en händel; solisten: olga zinovieva (so-
praan), sytse buwalda (countertenor), 
martinus leusink (tenor) en andrew sla-
ter (bas); aanv 19.30 uur; voorverkoop 
€ 49,95 via www.kerst-concerten.nl.
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
harmonie patrimonium olv jan wijenberg 
brengt 'the nativity'; muzikaal kerstver-
haal met vertellers en animaties; aanv 
20.00 uur; gratis; met collecte.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
kerstconcert door studenten van het 
conservatorium; 20.15-22.00 uur.

verwacht
za 17 dec 
martinikerk, martinikerkhof 3;
de mastreechter staar olv frederik ver-
hooghe brengt 'kerstmis all over the 
world' met kerstmuziek uit veel verschil-
lende landen; solisten: syrinx jessen 
(sopraan), bèr schellings (bas-bariton) 
en fabio verga (tenor); aanv 20.00 uur; 
voorverkoop € 24,50 via www.
mastreechterstaar.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
de academy of ancient music olv ri-
chard egarr brengt de 'messiah' van 
händel; solisten: elizabeth watts (so-
praan), barbara kozelj (alt), andrew tor-
tise (tenor) en lukas jakobski (bas); 
aanv 20.15 uur; goud € 55,- / 1ste rang 
€ 50,- / 2de rang € 45,- (jongeren tot 30 
jaar € 12,50) / 3de rang uitverkocht.
zo 18 dec 
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
7de groot gronings kerstconcert door 
het noord nederlands opera- en operet-
tekoor en studentenpopkoor estrellas; 
opera/operette/musical/kerstliederen; 
14.45-17.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 12,50 oa via www.nnook.nl en tel. 

050-5415897.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
het luthers bach ensemble geeft een 
kerstconcert met de 'hohe messe' van 
bach; solisten: sara jäggi (sopraan), 
maria valdmaa (sopraan), robert kui-
zenga (altus), richard resch (tenor) en 
michiel meijer (bas); aanv 15.00 uur; 
1ste rang € 40,- / 2de rang € 30,- / stu-
denten € 15,-; voorverkoop bij boekhan-
del godert walter, via tel. 06-14922638 
(wo do 18.00-21.00 uur) of via www.lu-
thersbachensemble.nl.
martinikerk, martinikerkhof 3;
leo van doeselaar (orgel) en erwin wier-
singa (orgel) brengen een bont kerst-
programma met diverse orgelmuziek uit 
verschillende landen en uit verschillen-
de eeuwen; aanv 15.00 uur; €10,- incl. 
glas glühwijn of koffie.
di 20 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
groninger studentenorkest mira brengt 
een winterconcert met muziek van 
moessorgski, arutiunian en tsjaikovski; 
solist: frank braafhart (trompet); 20.15-
22.00 uur; € 15,- (cjp/studenten tot 30 
jaar € 10,-).
wo 21 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door gertjan adema 
(gitaar); 12.00-12.45 uur; gratis; reser-
veren niet nodig.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
kerstconcert door roden girls choristers; 
aanv 19.30 uur.
martinikerk, martinikerkhof 3;
grootkoor groningen geeft een traditio-
neel kerstconcert; aanv 20.00 uur; 
kaartverkoop via zing@grootkoor.nl.

aanv 20.15 uur; 1ste rang € 22,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 11,25) / 2de rang 
€ 19,- (€ 11,25) / 3de rang € 13,50 
(€ 11,25) / 4de rang € 7,-.
di 6 dec 
grand theatre, grote markt 35;
discordia speelt 'mevrouw macbeth'; 
voorstelling over vrouwen en macht; 
aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-).
wo 7 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel brengt 'fel-
lini' van ko van den bosch; biografisch 
spektakeltheater; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang uitverkocht / 2de rang € 20,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,-) / 3de rang 
€ 14,50 (€ 12,-) / 4de rang € 7,-.
grand theatre, grote markt 35;
laura van dolron brengt 'wij'; voorstelling 
rond de vraag 'waar staan wij voor?'; 
aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-).
vr 9 dec 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
geestkracht 11 (theatergroep vanuit len-
tis) speelt 'marsepijn'; multimediale 
voorstelling over maatschappelijke 
vraagstukken; 20.00-21.00 uur; € 4,-; 
zie ook 11 dec.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel speelt 'me-
dea' van euripides; eigentijdse tragedie; 
mmv max van den berg en noraly bey-
er; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 24,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,-) / 2de 
rang € 20,50 (€ 12,-) / 3de rang € 14,50 
(€ 12,-) / 4de rang € 7,-.
za 10 dec 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
de grunneger sproak theoaterfestival: 
de grunneger sproak, grunnegs goud 
ea spelen groningstalige voorstellingen 
van maximaal 30 minuten; 20.00-22.30 
uur; € 8,-.
zo 11 dec 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
geestkracht 11 (theatergroep vanuit len-
tis) speelt 'marsepijn'; multimediale 
voorstelling over maatschappelijke 
vraagstukken; 16.00-17.00 uur; € 4,-.
ma 12 dec 
usva, munnekeholm 10;
presentatie theatercursus 'acting class' 
(gevorderden); aanv 20.30 uur; € 6,- 
(studenten € 5,-).
di 13 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de verleiders brengen 'slikken én stik-
ken'; kritische voorstelling over ons 
zorgstelsel; aanv 20.15 uur; uitverkocht; 
ook op 14 dec.
wo 14 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de verleiders brengen 'slikken én stik-
ken'; kritische voorstelling over ons 
zorgstelsel; aanv 20.15 uur; uitver-
kocht.
do 15 dec 
grand theatre, grote markt 35;
joachim robbrecht brengt 'the great war 
machine'; voorstelling over oorlog en de 
betekenis ervan in ons dagelijks leven; 
aanv 20.30 uur; € 15,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-).
verwacht
za 17 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nationale toneel brengt 'race' van 
david mamet; grimmige komedie over 
advocaten, racisme en leugens; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 24,- (cjp/studen-
ten tot 30 jaar € 12,-) / 2de rang € 20,50 
(€ 12,-) / 3de rang € 14,50 (€ 12,-) / 4de 
rang € 7,-; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50).

klassiek
vr 25 nov 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
capella groningen olv adrián rodríguez 
van der spoel brengt 'o zalig licht!'; hym-
nen van de victoria (ca. 1548-1611); 
mmv haytham safia (oed); aanv 20.15 
uur; € 14,- (cjp/studenten/tot 25 jaar 
€ 5,-) / voorverkoop € 12,- via www.ca-
pellagroningen.nl of tel. 050-3095698.
vrijdag, sint jansstraat 7;
gronings kamerorkest clemens schrö-
ner olv kees van der harst speelt wer-
ken van brahms, beethoven en ries; so-
liste: hanneke van ulsen (viool); aanv 
20.15 uur; € 10,- (stadjerspas € 5,-) incl. 
consumptie en programmaboekje.
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
het groninger mozart ensemble olv ma-
rinus verkuil speelt muziek van gounod, 
cherubini en franck; aanv 20.15 uur; 
€ 17,- / voorverkoop € 15,- (cjp/kinde-
ren € 10,-) via www.groningermozarten-
semble.nl.
za 26 nov 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
kamerkoor en orkest ars musica olv pa-

trick van der linden brengt 'broos be-
staan'; muziek van j s bach, j bach en j l 
bach; aanv 20.00 uur; € 20,-; kaartver-
koop via www.klassiekemuziek.nl.
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
projectkoor noord-nederland olv jan 
verbogt brengt 'hildegard von bingen 
ontmoet tomás luis de victoria'; a capel-
la het zesstemmige requiem van de vic-
toria en vijf bewerkte antifonen van von 
bingen; mmv lotte veltman (sopraan), 
strijkers en organist; aanv 20.15 uur; 
€ 15,- incl. consumptie; reserveren via 
reserverenprojectkoor@hotmail.com.
martinikerk, martinikerkhof 3;
het kamerorkest van het noorden speelt 
muziek van desprez, bruch, grieg en tu-
rina; feestelijk concert tgv het afscheid 
van cora labberté-hoedemaker en her-
man labberté van de stichting labberté-
hoedemaker; aanv 20.15 uur; gratis; 
beperkt aantal plaatsen.
zo 27 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: serie 'koffie klassiek'; recital door 
de jong talentklas van het conservatori-
um; 11.00-13.00 uur; € 12,50 (tot 30 
jaar € 7,50).
martinikerk, martinikerkhof 3;
concertkoor kov olv bram van der beek, 
pieter pilon (orgel), varvara tishina (so-
praan) en jan vermaning (trompet) 
brengen engelse liederen van oa hubert 
parry ('jerusalem'), edgar elgar ('great is 
the lord') en charles wood; aanv 16.00 
uur; € 12,50 (tot 30 jaar € 10,-); kaart-
verkoop via www.kov-groningen.nl en 
bij kunst en vliegwerk (o kijk in 't jat-
straat 10).
ma 28 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
simone lamsma (viool) en robert kulek 
(piano) spelen muziek van schubert, 
prokofjev en strauss; aanv 20.15 uur; 
€ 35,- (tot 30 jaar € 12,50).
wo 30 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door frans brekel-
mans (gitaar); 12.00-12.45 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
do 1 dec 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
opera zuid brengt 'le nozze di figaro' 
van mozart; mmv philharmonie zuidne-
derland; italiaans gezongen, met neder-
landse boventiteling; aanv 19.30 uur; 
1ste rang € 47,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 23,75) / 2de rang € 40,50 
(€ 23,75) / 3de rang € 28,50 (€ 23,75) / 
4de rang € 14,50; met inleiding door 
thomas de bruijn (18.30 uur, € 2,50).
vr 2 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest olv han-na 
chang brengt 'carmina burana' van orff 
en 'don juan' van strauss; feestelijk con-
cert mmv yaroslav abaimov (tenor), het 
noord nederlands concert koor, het ro-
der jongenskoor, klara ek (sopraan) en 
tobias greenhalgh (bariton); aanv 20.15 
uur; goud € 48,50 / 1ste rang € 40,50 / 

2de rang € 29,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 27,- (€ 12,50); 
met inleiding (19.00 uur, reserveren 
noodzakelijk).
za 3 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
het monteverdi choir en english ba-
roque soloists olv sir john eliot gardiner 
brengen het 'magnificat' en ander werk 
van bach; aanv 20.15 uur; goud € 69,50 
/ 1ste rang € 64,50 / 2de rang € 59,50 / 
3de rang uitverkocht.
zo 4 dec 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
jan kobow (tenor) en jan vermeulen 
(fortepiano) met de liederencyclus 'win-
terreise' van schubert; aanv 15.00 uur; 
€ 23,- (tot 30 jaar/stadjerspas € 10,-); 
kaartverkoop via www.musicaantiqua-
nova.nl.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: het cantate consort 
brengt 'christ unser herr zum jordan 
kam' van bach; solisten: david van laar 
(alt), mattijs hoogendijk (tenor) en roele 
kok (bas); aanv 17.00 uur; gratis; col-
lecte bij de uitgang.
wo 7 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
klassiek talent; 12.00-12.45 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
do 8 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
lenneke ruiten (sopraan) en thom jan-
sen (piano) brengen liederen van fauré, 
chausson, poulenc en r strauss; 20.15-
22.00 uur; € 29,-.
vr 9 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
cameron carpenter (orgel) speelt wer-
ken van oa bach, dupré, brahms en 
tsjaikovski, traditionals en improvisa-
ties; 20.15-22.00 uur; € 18,50 (tot 30 
jaar € 12,50); vooraf: interview met ca-
meron carpenter door hessel bij de leij 
(19.00 uur, gratis, reserveren niet no-
dig).
za 10 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest speelt mu-
ziek uit films en televisieseries, oa 'pulp 
fiction', 'amadeus', 'titanic', 'house of 
cards' en 'downtown abbey'; presenta-
tie: eric corton; aanv 20.15 uur; € 35,- 
(tot 30 jaar € 12,50).
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
kamerfilharmonie der aa olv jacob slag-
ter brengt een hamlet-concert met mu-
ziek van brahms, tsjaikovski en 
sjostakovitsj; met toelichting door 
shakespeare-kenner hans jansen; aanv 
20.15 uur; € 17,50 (voorverkoop € 15,- 
via www.deraa.nl en bij boekhandel go-
dert walter) / kinderen tot 12 jaar € 5,-.
zo 11 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: serie 'koffie klassiek'; recital door 
conservatoriumstudenten piano, klave-
cimbel, kistorgel, pianoforte en klavi-
chord; thema: dans; 11.00-13.00 uur; 

€ 12,50 (tot 30 jaar € 7,50).
vrijdag, sint jansstraat 7;
groninger studentenorkest mira olv pie-
ter bosma brengt een winterconcert met 
'nacht op de kale berg' van moessorg-
ski en de 4de symfonie van tsjaikovski; 
14.00-15.30 uur; € 15,- (cjp/studenten 
€ 10,-).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
orkest concerto d'amsterdam  en vocaal 
ensemble cantatrix olv hans leenders 
brengen de 'messiah' van händel; solis-
ten: elke janssens (sopraan), marion 
eckstein (alt), rudmer de vries (tenor) 
en david greco (bas); 15.00-17.30 uur; 
voorverkoop € 32,- (tot 1 dec € 29,-) via 
www.cantatrix.nl.
ma 12 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
yogadocent/gitarist jan kuiper presen-
teert 'yoga in concert'; yoga met muzi-
kale intermezzo's door pianiste loes van 
ras (werken van debussy en ravel); 
aanv 20.00 uur; € 18,50.
wo 14 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door miriam dirr 
(saxofoon) en carol ruiz gandia (piano); 
12.00-12.45 uur; gratis; reserveren niet 
nodig.
do 15 dec 
martinikerk, martinikerkhof 3;
the bach choir & orchestra of the ne-
therlands brengt 'the messiah' van hän-
del; solisten: olga zinovieva (sopraan), 
sytse buwalda (countertenor), martinus 
leusink (tenor) en andrew slater (bas); 
aanv 19.30 uur; voorverkoop € 49,95 
via www.messiahhandel.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest olv antony 
hermus brengt een kerstconcert met de 
vijfde symfonie van mahler en muziek 
van rutter, willcocks en mendelssohn; 
mmv het roder jongenskoor en het boys 
choir kampen; aanv 20.15 uur; goud 
€ 48,50 / 1ste rang € 40,50 / 2de rang 
€ 29,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50) / 
3de rang uitverkocht; met inleiding 
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Eetcafé
't Zwarte Schaap
Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur
Schuitendiep 52   Groningen
Tel. 050 - 311 06 91
info@hetzwarteschaap.nl                  www.hetzwarteschaap.nl
Parkeren voor de deur of in parkeergarages Holland Casino, Damsterdiep of Provinciehuis

Kerstmenu
Een enthousiaste kudde herders en herderinnen ontvangt u graag

Voorgerechten
Carpaccio met oude Texelse schapenkaas, pijnboompitten, pesto en balsamico

Salade van huisgerookte eendenborst, crostini met walnootpesto en appelstroopdressing
Huisgemaakte loempia's gevuld met geitenkaas, spinazie, hazelnoot en cranberry,  

geserveerd met een sinaasappelchutney
Soep van geroosterde paprika en tomaat met sesam-geitenkaasbonbons

In koffie gemarineerde zalm met avocadocrème en basilicumsorbet
Gegrilde coquilles met gele- en rode-bietencrème en een koekje van Italiaanse pancetta
Huisgemaakte kroketjes van wild zwijn met een mayonaise van Veluwse bosbessen

Spoom van yoghurtijs, vodka, prosecco en grenadine

Tussengerechten
Langzaam gegaard buikspek van het Livar-varken met waterkersmayonaise  

op een bedje van winterse salade
Aardappelsoepje met gegrilde coquille, kaantjes en roze peper

Stoof van wilde paddestoelen afgetopt met parelcouscous,  
in een krokant bakje van filodeeg

Hoofdgerechten
Kabeljauw krokant gebakken op de huid met linzen, roze biet en wintergroentes

Hertenbiefstuk met een crème van pastinaak, pistache,  
spekspruitjes en eekhoorntjesbrood

Rundertournedos op een puree van truffelaardappel  
met naar keuze een rode-wijnjus of een truffelsaus

Op de huid gebakken zalmfilet met een witte-wijnsaus,  
op een bedje van groene asperges

Hazenpeper met Groninger koek, geserveerd met zuurkool
Winterse saffraanrisotto met truffel, kastanjechampignons, witte ui, gepofte knoflook, 

groene asperges en Parmigiano Reggiano
Kaasfondue van jonge kaas, roquefort, Maaslander en licht pikante gorgonzola  

met verse groenten en pompoenbrood

Proeverij van desserts
Chocoladetaart, kaneelsabayon, panna cotta met citroengelei,  

appelsorbet en bosvruchten-cheesecake

Kaasplank

4 gangen € 37,00 / 3 gangen € 34,50 / 2 gangen €29,50
Wijnarrangementen: 4 gangen € 24,50 / 3 gangen € 19,50

Reserveren: (050) 311 06 91

dans
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http://uit050.nl/
http://www.hetzwarteschaap.nl/
http://www.hetzwarteschaap.nl/
https://urbanhousegroningen.com/
http://restaurant-feithhuis.nl/


wereldmuziek
za 26 nov 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
mf world music collective; latin hits/we-
reldmuziek; 22.00-24.00 uur; gratis.
zo 27 nov 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
ma 28 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schotse folk; aanv 
21.30 uur.
di 29 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
luciano, roots-reggae uit jamaica; mmv 
dj marco carretta; aanv 20.30 uur; 
€ 22,50.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 1 dec 
vera, oosterstraat 44;
shantel & bucovina club orkestar, fees-
telijke balkanpop; aanv 21.30 u; € 16,- + 
maandkaart (€ 1,50).
za 3 dec 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
dorantes trio, flamencojazz; aanv 20.30 
uur; € 20,-.
zo 4 dec 
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: theo bodewits (ac-
cordeon) & bert van erk (contrabas); 
aanv 16.30 uur; toegang: vrijwillige bij-
drage.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 6 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
kocani orkestar, funky blaasorkest uit 
de balkan; aanv 20.30 uur; € 18,-.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 7 dec 
oosterpoort, trompsingel 27;
dulce pontes, fado; aanv 20.30 uur; 
€ 37,50.
vera, oosterstraat 44;
terakaft, woestijnrock uit mali; aanv 
21.30 u; € 13,- + maandkaart (€ 1,50).
za 10 dec 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 11 dec 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (house 
of cooking);
marietta rust (zang) en erik huele (pi-
ano), fado; aanv 15.00 uur; € 5,-.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: los hermanos; rob 
zwaving (zang/gitaar), pascal binnen-
weg (gitaar), hans lass (bas) en raphael 
tapahary (latin percussion); aanv 16.30 
uur; toegang: vrijwillige bijdrage.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 13 dec 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.

verwacht
za 17 dec 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the 5th big ukulele xmas singalong met 
de groningen ukulele society, speciale 
gasten, open podium voor ukulelespe-
lers en xmas singalong; aanv 19.00 uur; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
robert pfeiffer & sidekick; irish party mu-
sic; aanv 22.00 uur.

zo 18 dec 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
ma 19 dec 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
hillbilly holler, bluegrass; aanv 22.00 u.
di 20 dec 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.

exposities
binnenstad;
t/m 26 nov: 'artquake', plotselinge 
kunstuitbarstingen ihkv jonge harten 
festival; dag. vanaf 12.00 uur.
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 24 dec: jet van oosten, 'jachttrofee-
en - haaksels in wol' (ruimtelijk werk); 
open vr za 13.00-17.00 uur en op af-
spraak (tel. 050-3132418 of 06-
41282015).
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderij-
en; open op afspraak (tel. 06-44146555) 
of als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 26 nov: 'made of sugar and salt', in-
stallaties en films over suiker en zout 
van kunstenaars uit binnen- en buiten-
land; za 26 nov 16.00 uur: finissage; za 
10 dec: talent-event 'wildvang' met oa 
prijsuitreiking hendrik de vriesstipendi-
um, live muziek, boekpresentaties, lite-
ratuur, eten en dj's (17.00 uur, gratis); 
open wo do vr 09.00-17.00, za zo 
13.00-17.00 uur.
dia, kreupelstraat 1; 
tot eind dec: caroline penris, 'het andere 
gezicht van de stad' (fototentoonstelling 
over armoede); open ma 13.00-17.00, 
di-vr 09.00-17.00 uur.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schilde-
rijen van erik zwezerijnen; open do vr 
za vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62; 
t/m 30 dec: willeke christiaans (ge-
mengde techniek), ella lassche (beel-
den naar model), erika stulp (acrylschil-
derijen) en de wilde engel (stenen en 
mineralen); open ma do vr za 14.00-
17.00 uur en op verzoek (erikastulp@
live.nl of tel. 050-3184651).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 11 dec: werk van veertien kunste-
naars, geïnspireerd op 'de muze in ki-
mono' van breitner; open do-zo 13.00-
17.00 uur; gratis.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
t/m 3 dec: irma balakauskaitë (litou-
wen), grafisch werk; open di-vr 10.00-
16.30, za 14.00-16.30 uur.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 15 jan: 'ode aan de lino', acht kun-
stenaars brengen een eerbetoon aan 
de linosnede; open di-zo 10.00-17.00 u; 
€ 7,50 (cjp/65+/studentenkaart/kinde-
ren voortgezet onderwijs € 5,- / kinde-
ren basisschool € 3,- / stadjerspas/mjk/
kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 
t/m 4 dec: world press photo met 
nieuwsfoto's en tekeningen gemaakt 
door groningse schoolkinderen; do 1 
dec: tweedehands-boekenmarkt (bega-
ne grond, 14.00-17.00 uur).
groninger museum, museumeiland; 
t/m 11 dec: 'breekbaar goed', aziatisch 
keramiek uit eigen collectie; permanent: 
'de collectie', wisselende tentoonstelling 
van hoogtepunten uit eigen collectie; 
t/m 29 jan: joost van den toorn, 'some-
thing to believe in' (beelden); t/m 29 jan: 
'capita selecta', keuze uit de collectie 
hedendaagse kunst van het museum; 
t/m 29 jan: zeefdrukken uit eigen collec-
tie van oa françois morellet, gerhard 
von graevenitz en hans koetsier; t/m 9 

apr: ruloff manuputty (1926-2002), teke-
ningen en schilderijen; t/m 30 apr: 'rodin 
- genius at work' beelden en werken op 
papier van auguste rodin (1840-1917); 
t/m 30 apr: erwin olaf, 'after rodin' (foto's 
van dansers van het nationale ballet); vr 
25 nov: prof dr dick swaab geeft de le-
zing 'ons creatieve brein' ihkv de rodin-
tentoonstelling (19.00 uur, uitverkocht); 
elke zo: instaprondleiding langs hoogte-
punten van het gebouw en de verschil-
lende tentoonstellingen (14.00 uur, € 3,- 
/ tot 16 jaar gratis); vr 2 dec: jasper 
krabbé geeft een lezing over de rodin-
tentoonstelling (19.00 uur); di 6 dec: 
kunstspreekuur, bezoekers kunnen hun 
(kunst)objecten laten beoordelen 
(14.00-16.00 uur); vr 9 dec: els buiten-
dijk geeft een lezing over de rodin-ten-
toonstelling (19.00 uur); vr 16 dec: ann 
demeester geeft een lezing over de ro-
din-tentoonstelling (19.00 uur); open di-
zo en op feestdagen 10.00-17.00 uur; 
€ 13,- (cjp € 10,- / studenten/kinderen 
tot 19 jaar/museumkaart gratis).
atelier henk kraayenzank, visserstraat 
40; 
t/m 18 dec: rix wierenga, recent werk op 
papier; open za zo 13.00-17.30 uur en 
op afspraak (tel. 050-3135798).
atelier horneman, kajuit 326; 
t/m 3 dec: 'groninger grafiek'; za 3 dec 
17.00 uur: finissage; open di-vr 09.00-
18.00, za 09.00-17.00 uur.
kunst en zo, oosterstraat 55; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van hilde van popta (vrouwen 
van klei), els brouwer (schilderijen), 
margriet de vries (schilderijen), rar kra-
mer (schilderijen), arda barten (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), sija brouwer (glas-
kunst), ella lassche (beelden) en may 
den arend (keramiek); open di-vr 12.00-
17.00, za 11.00-17.00 uur.
kunstruimte noorderhaven zz 48;
9 t/m 18 dec: 'kunstenaars op het wad', 
werk van twintig noord-nederlandse 
kunstenaars, gemaakt tijdens een schil-
derweek aan boord van zeilschip mars; 
do 8 dec 17.00 uur: opening tentoon-
stelling door alex kalverboer; open 9, 
10, 11 + 18 dec 12.00-18.00, 16 + 17 
dec 12.00-22.00 uur; zie ook zeilschip 
mars.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 27 nov: 'fragiel', werk van lichtzone-
fotografen rond dit thema; 30 nov t/m 1 
jan: rein paalman, 'antica e nuovo' (fo-
to's van italië); open wo-zo 12.00-17.00 
uur.
zeilschip mars, hoge der a t.o. nr. 6; 
9 dec t/m 18 dec: 'kunstenaars op het 
wad', werk van twintig noord-nederland-
se kunstenaars, gemaakt tijdens een 
schilderweek aan boord van zeilschip 
mars; open 9, 10, 11 + 18 dec 12.00-
18.00, 16 + 17 dec 12.00-22.00 uur (16 
+ 17 + 18 dec: scheepvaartevenement 
winter welvaart); zie ook kunstruimte 
noorderhaven zz 48.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 30 nov: 'de kracht van kwetsbaar-
heid', kwetsbare mannen in schilderijen 
en fotowerk van paul la poutré, peter 
colstee, peter munnik, martin-jan van 
santen, wim de roo, rick wezenaar, niels 
scheurwater en jaap de jonge; t/m 31 
dec: '@ard.app.el', werk van internatio-
naal bekende kunstschilders en foto-
grafen, geïnspireerd door de aardap-
pel.
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 27 nov: 'duplex', grafische gedich-
ten van nederlandse, belgische en en-
gelse dichters en striptekenaars; t/m 27 
nov: 'de schilder getekend', biografieën 
over beroemde nederlandse kunste-
naars als vincent van gogh, rembrandt 
van rijn en jeroen bosch; t/m 31 mrt: 
'willem retour', overzichtstentoonstelling 
van cartoonist willem (bernhard hol-
trop); di 29 nov: sint pannekoek met oa 
striptekenaars, tekentafel en spelletjes; 
open di-vr 12.30-17.00, za zo 10.00-
17.00 uur / tijdens vakanties (regio 
noord) ma 12.30-17.00, di-zo 10.00-
17.00 uur; € 8,95 (60+/3 tot 12 jaar 
€ 7,50 / cjp variabele korting / studenten 
€ 5,- / mjk/tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerhaven-
straat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; open op af-
spraak (tel. 06-22617929).
galerie noord, nieuwstad 6; 
26 nov (17.00 uur) t/m 22 dec: tineke 
demmer, verzichtstentoonstelling 'ik 
heb alle tijd' (gemengde techniek); open 
wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 1 juli: 'de pelgrim & de dame - 20 
jaar hervonden stad', archeologische 
vondsten en historische bouwmateria-
len; open di-za 10.00-17.00, zo 13.00-
17.00 uur; op feestdagen gesloten; € 6,- 
(senioren/7 tot 15 jaar € 3,50 / tot 7 jaar/
mjk gratis).

noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
10 dec t/m 29 jan: lasse hoile (fotogra-
fie, collages en film) en atelier jùnn (col-
lodion-portretten); open wo-zo 12.00-
18.00 uur; gratis; do 1 t/m zo 4 dec: fo-
toboeken-sale (do 17.00-21.00, vr za zo 
12.00-18.00 uur).
noorderstation (kunstruimte), kastan-
jelaan 1; 
tot eind dec: henk puts, 'huis van hey' 
(installatie).
np3 bur0 gr0ningen, hofstraat 21; 
t/m 17 dec: berndnaut smilde (winnaar 
www.ranking-the-arts.com), 'quasi'; 
open wo-za 12.00-17.00 uur en op af-
spraak (tel. 050-3138260); gratis.
np3 emma, emmaplein; 
doorlopend: rem koolhaas videobus-
stop met animaties van bente wester-
huis.
pictura, st. walburgstraat 1; 
t/m 4 dec: maarten robert, houtsnijwerk 
en beelden; t/m 4 dec: 'groninger gra-
fiek'; open wo-zo 13.00-17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
t/m 30 nov: liesbeth kok, olieverf op ei-
tempera; dag. te zien 11.00-23.00 uur.
remonstrantse kerk (entreegebouw), 
coehoornsingel 14; 
t/m 16 dec: emma smids (fotowerk), kim 
hunnersen (diverse technieken) en ali-
ne de jonge (fotografie); open ma-vr 
09.00-16.30 uur; gratis; aanbellen voor 
toegang; do 1 dec: lezing over architec-
tuur in de litouwse stad kaunas (19.30-
21.30 uur, € 12,50, voorverkoop bij 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47 of via www.kunstinzichtgronin-
gen.nl); wo 7 dec: lezing over beeldhou-
wer auguste rodin (19.30 uur, € 12,50, 
voorverkoop bij boekhandel van der vel-
de, a-kerkhof 45-47, via tel. 050-318 86 
51 of via www.kunstinzichtgroningen.
nl).
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 18 dec: 'paintings & more', schilder-
kunst op de grens van design, graffity, 
comics en 3d met werk van thomas ro-
gier westphal, lou buche, koen de graaf 
en magnus blichfeldt; open di-za 12.00-
17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot begin jan: mark van laren, foto's.
studioh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 25 nov: f m hutchison, 'ecce femina' 
(nieuwe schilderijen van vrouwen); t/m 
3 dec: 'duo one', brons en grafiek van 
harry klunder en rachel van balen; 7 t/m 
30 dec: hr wimpe, cartoons; open wo-za 
13.00-17.00 uur en op afspraak (tel. 06-
50552522).
synagoge, folkingestraat 60; 
t/m 11 dec: world press photo 2016 met 
prijswinnende persfotografie en rand-
programma; thema: leren kijken; open 
dag. 10.00-18.00, do tot 21.00 uur; za 3 
dec: theatrale rondleidingen (aanv 
19.45, 20.30 en 21.15 uur); open dag. 
10.00-18.00, do tot 21.00 uur; za 26 nov 
+ za 10 dec 14.00-18.00 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten/kinderen tot 18 
jaar € 5,- / tot 12 jaar gratis); rondleiding 
€ 1,- pp;
elke zo tot eind dec: wandeling olv een 
gids door de voormalige joodse buurt 
van groningen (aanv 13.00 en 15.00 
uur, € 5,- / kinderen tot 17 jaar gratis).
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 12 dec: (blauwe patio) guus slauer-
hoff, schilderijen; t/m 9 jan: (personeels-
restaurant) nelly nolta, schilderijen; t/m 
7 dec: (vitrines poortweg) roelie santing, 
keramiek; t/m 11 jan: (poortweg) elisa-
beth schelvis, 'brca-2 - een familiever-
haal' (foto's).
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 31 dec: 'copying the world', gips-
kunst 1860-1960; tot half jan: 'draken-
bloed en heilig vuur', kleine expositie 
over de rol van planten in de genees-
kunde; open di-zo 13.00-17.00 uur; op 
feestdagen gesloten.
vera, oosterstraat 44; 
t/m 15 dec: 'pontiac forever - a tribute to 
peter pontiac' (strips, concertposters en 
illustraties).
vrijdag, walstraat 34; 
25 nov t/m 23 dec: fotoclub westerkwar-
tier, 'reitdiep'; vr 25 nov 16.30 uur: ope-
ning tentoonstelling door jos knijft; open 
ma-vr 09.00-22.00, za 10.00-13.00 uur.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 10 dec: erik mattijssen, 'conserveer-
middelen' (werk op papier); 17 dec t/m 
21 jan: 'lessons of adolescense', werk 
van albert westerhoff (beelden en werk 
op papier) en esmay groot koerkamp 
(tekeningen); open wo do vr 12.00-
17.00, za 11.00-17.00 uur; gratis.
wout wessemius, voor 't voormalig 
klein poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurob-
jecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.

jeugd
za 26 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'pepernotenpret'; vrolijke en muzikale 
sinterklaasvoorstelling met dirk schee-
le, sinterklaas en zijn pieten; aanv 11.00 
uur; € 18,- incl. garderobe; na afloop: 
meet&greet in de foyer.
zo 27 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
oorkaan brengt 'meneer tobias en het 
zwarte monster'; humoristisch muziek-
theater voor kinderen vanaf 4 jaar ; 
aanv 14.30 uur; € 12,50.
di 29 nov 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
hoofdlocatie sint pannekoek; met pan-
nekoeken en allerlei activiteiten voor 
jong en oud; 12.00-20.00 uur.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
sint pannekoek; met pannekoeken en 
allerlei activiteiten; 16.00-19.00 uur; 
gratis; pannenkoek € 0,50.
wo 30 nov 
allendeplein;
sinterklaas en zijn pieten bezoeken het 
hoornse meer; kinderfeest met dj, lied-
jes, pepernoten en warme chocolade-
melk; 13.30-15.30 uur.
za 3 dec 
binnenstad;
pietenspektakel; 12.00-16.00 uur.
zo 4 dec 
binnenstad;
pietenspektakel; 12.00-16.00 uur.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met brommerdichter 
kasper peters; vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 
uur; gratis incl. limonade/koffie/thee.
zo 11 dec 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met striptekenaar dim ju-
nius; vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 uur; gra-
tis.

uitgaan
vr 25 nov 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj maestro & freinds; 
17.00-24.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
1ste etage: eindeseizoensfeest van 
dansschool el son cubano; aanv 22.00 
uur.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
vm drukpershal dagblad van het 
noorden, lübeckweg 2;
'warehouse weekender' met dj's call su-
per, manamana, luc mast en tjade b2b 
nathan homan; techno/house/minimal; 
23.00-07.00 uur; voorverkoop € 22,50 
via www.kopjek.com / weekendticket 
uitverkocht.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'soixante neuf' met oa dj's prime, jaël en 
ordio mareno en live: i am aisha; 23.00-
05.00 uur; voorverkoop € 10,- (lady tic-
ket € 17,50) via ticketscript.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj's dr rubinstein en mickey munday; 
techno; 23.00-06.00 uur; € 5,-; geen 
voorverkoop.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; 
aanv 23.30 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
dj's jan liefhebber en jurgen kuiterman; 
techno/acid; 24.00-05.00 uur; gratis.
za 26 nov 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj rohbadobh; 19.00-
23.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
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Inlijsten?
Een omlijsting kiezen is
een persoonlijke aangelegenheid.
Met de honderden modellen en ontelbaar
mogelijke combinaties gaat dat bij
De Lijstenmakerij Groningen altijd lukken.
Kom gerust vrijblijvend langs en laat u
inspireren door de verrassende
mogelijkheden.

Grote Leliestraat 47  Groningen
Tel.  050 3642088  /  06 407 835 41
www.delijstenmakerijgroningen.nl
Open: wo., do., vr.: 10-18 u., za.: 10-17 u.

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

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

o’cEallaIGh
traditional
music bar

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

Beide Kerstdagen geopend vanaf 18.00 uur (à la carte, geen Kerstmenu's)
31 december en 1 januari gesloten / 2 januari geopend

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

Bij

online reservering

GratIS pannetje 

stokbrood!

http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/
http://www.oceallaigh.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.kroegvanklaas.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.caveoporto.nl/


martiniplaza, l springerlaan 2;
'saturday night fever xxl' met oa dj's oor-
tje en corné klijn en live: o'g3ne, ruth ja-
cott, new timeless en mike peterson; 
'70's-'00's dance classics; 22.00-05.00 
uur; € 23,50.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
vm drukpershal dagblad van het 
noorden, lübeckweg 2;
'warehouse weekender' met dj's peter 
van hoesen, j p enfant en stefan vin-
cent; techno/house/minimal; 23.00-
07.00 uur; voorverkoop € 22,50 via 
www.kopjek.com / weekendticket uit-
verkocht.
simplon, boterdiep 69;
'vunzige deuntjes - r&b special' met dj's 
brooxx, jack jameson, gurney-champi-
on, raywell, claudio & mella mm, mr 
nice guy en noa jae; r&b/urban; 23.00-
05.00 uur; € 14,- / voorverkoop € 12,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
dj dave kan; '90's en hits; 23.00-02.00 
uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites faya; 23.00-05.00 
uur; € 3,- (tot 24.00 uur gratis).
paradigm, helsinkistraat 6;
'convoi exceptionnel' met dj's thrasher, 
the outside agency vs dither, krtm en 
380 volt en live: mindustries en sei2ure; 
hardcore/crossbreed/techno; 23.00-
06.00 uur; voorverkoop € 15,- via ticket-
script.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
1ste etage: bo party met dj jucel en live: 
immorales; 23.00-04.00 uur; € 25,- / 
voorverkoop € 20,- via ticketscript.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's emil srush, mr chong 
en fabian freudenthal; house/funk/afri-
can/groove; 23.00-06.00 uur; € 4,- (tot 
01.00 uur gratis); alleen deurverkoop.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj nordface; aanv 
23.30 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
'submerge liv revival' met dj's fre4knc, 
silvahfonk, tom wilcox en f kabaal; drum 
& bass; 24.00-06.00 uur; € 3,- (tot 01.00 
uur gratis).

zo 27 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj joop; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
platformtheater, boterdiep 46;
salsafeest 'con sabor de cuba' met dj 
con sabor; 19.30-23.30 uur; € 6,-.
ma 28 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 29 nov 
vera zienema, oosterstraat 44;
vera filmquiz; aanv 20.30 uur; € 4,50 + 
maandkaart (€ 1,50); max. 5 pers. per 
team.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 30 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); 
aanv 20.00 uur; € 2,50 pp, max. 5 per-
sonen per team; reserveren gewenst.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p.; max. 5 pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;

wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 1 dec 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
rolling stones release party ('blue & lo-
nesome') met dj-act swoolish; 18.00-
21.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team.
plaza danza, boterdiep 20a;
'i love old school salsa' met dj rett boel; 
aanv 21.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
dj ulst & friends; aanv 24.00 uur.
vr 2 dec 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj eepee; 17.00-24.00 uur; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'90's & 00's reunion' met oa mc's berto 
en babak, dj's blaze, reflexx & b-short 
en amit en live: immorales en yes-r; 
22.00-05.00 uur; voorverkoop vanaf 
€ 10,- via yourticketprovider of info@
ontourevents.nl.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
paradigm, helsinkistraat 6;
'entity' met oa dj's day.din, tesla princi-
ple en djuma en live: arhetip; psytrance/
progressive; aanv 23.00 uur; voorver-

koop vanaf € 10,- via ticketscript.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
indigo aera showcase met dj's jasper 
wolff & maarten mittendorff en deniro; 
soul/techno; 23.00-06.00 uur; € 5,-; 
geen voorverkoop.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
peter's bday bounce met oa dj's peter 
evers, tahko en battage; techno; 24.00-
06.00 uur; gratis.

za 3 dec 
zernike college, van schendelstraat 1;
'milonga 007' met dj albert; neotango/
nontango en klassieke tango; 17.30-
22.00 uur; € 3,-.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj popta; 19.00-23.00 u; 
gratis.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met dj robert van der tol en 
live muziek; 21.00-03.00 uur; € 5,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
vm suikerfabriek, van heemskerck-
straat 101;
'rawfare' met dj's radical redemption, e-
force, deetox, delete, jack of sound, re-
belion, act of rage, sub sonik, malice, 
invector en twin towers; raw hardstyle; 
22.00-07.00 uur; voorverkoop € 25,- via 
ticketconnect.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
'machtig' met oa dj's kasra, hyroglifics, 
signal en fre4knc; drum & bass; 23.00-
05.00 uur; € 16,- / voorverkoop € 1,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's steve motto en pim-
bo; house; 23.00-06.00 uur; € 4,- (tot 
01.00 uur gratis); alleen deurverkoop.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's rich medina, duke hugh, 
pushin wood en black dynamite sound-

system; club/funk/soul; 23.00-05.00 
uur; toegang: maandkaart (€ 1,50).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'bruut!' met oa dj's zefanio, hato, george 
felix, manon jazmin en impluz en live: 
jayh jawson; urban/dancehall/afro-
house; 24.00-05.00 uur; voorverkoop 
vanaf € 7,50 via ticketscript.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
'manual doet subsonic' met dj's paul ha-
zendonk en qbical; house/techno; 
24.00-06.00 uur; € 3,- (tot 01.00 uur 
gratis).
zo 4 dec 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj bart; 15.00-18.00 u.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 5 dec 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 6 dec 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
lounge: pubquiz; aanv 20.00 uur.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 7 dec 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p.; max. 5 pers. per team.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeest met dj's glenn en 
zoukerro; 22.00-02.00 uur; € 4,-.

ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 8 dec 
plaza danza, boterdiep 20a;
'i love old school salsa' met dj rett boel; 
aanv 21.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'nachtcollege - vierjarig bestaan tour' 
met dj's juan sanchez, prunk en luuk 
van dijk en live: ringo; house/techno; 
23.00-05.00 uur; uitverkocht.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'mikmak - b-day bash pete emric & dan-
ny da costa' met oa dj's pete emric, 
danny da costa, robbá rovega, praia del 
sol, pyrodox, stefan lafontaine, sebasti-
an davidson, tommy green, phunk le 
chique, gidion, jeroen mars en milla; 
23.00-05.00 uur; € 3,- (vanaf 24.00 u).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
subsonic meets traumeinheit; aanv 
24.00 uur.
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Grand Café De Bastille
Damsterplein 2 
9711 SX  Groningen 

DE BASTILLE
GRAND CAFÉ 

www.grandcafedebastille.nl
Beide kerstdagen geopend (2de kerstdag vanaf 16.00 uur) 
À la carte en natuurlijk een speciaal menu.
Bekijk ons Kerstmenu op pagina 3 in deze krant!

Reserveer nu! Bel 050 364 66 74

High tea
Ontvangst met een glas bubbels, daarna 

diverse hartige en zoete lekkernijen

24, 25 en 26 december 2016 

Van 12.00 tot 15.00

Diner
 4-gangen menu voor € 34,50 p.p.   

Voor inhoud High Tea & Diner kijk op
www.charmehotels.eu/groningen

info@schimmelpenninckhuys.nl of  Tel : 050 31 89 502

Reserveren kan via 

voor € 19,50 p.p. 

Restaurant Tekinev
   F i n e  T u r k i s h  c u i s i n e

Be i de kers tdagen geopend met  een 
spec iaa l  kers tmenu en à  la  car te

Ti jd ig reserveren aanbevolen!

Gelkingestraat 24   050 3111230   www.tekinev.nl

TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
ant 

 •  Y
em

ek

ev
i

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

Eet- & drinkhuis

De
Gulzige
Kater

Beide Kerstdagen 
geopend met een  

speciaal Kerstmenu
Kijk op  

www.gulzigekater.nl

7 dagen per week  
(h)eerlijk dineren van onze  

gevarieerde menukaart

Bovenverdieping ideaal 
voor groepen!

Groepsdiners vanaf € 25,- p.p.

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

Gedempte Kattendiep 33
Telefoon (050) 318 43 02

Kerst-keuze-menu 2016
2 gangen € 29,50 / 3 gangen € 34,50 / 4 gangen € 37,00

• Koninklijke amuse
                                                • Voorgerechten

Proeverij de Paris  of  Proeverij de Versailles (vegetarisch)   
of  Proeverij de Marseille

• Soepen
Heldere ossenstaartbouillon met geplukte ossenstaart  of   
Heldere bospaddenstoelenbouillon met chiffonade

                                                • Tussengerechten
Biefstukje van hert met Coppa di Parma  of  Kalfswang met  

linzen  of  Zeewolf met risotto  of  Gebraden kalkoen

• Spoom van passievrucht met Cava Mas Mascort

                                                • Hoofdgerechten
Kabeljauw & gamba’s   of  Grainfed runder-entrecote  of   

Tarte Tatin met artisjok en zoete aardappel (veg.)  of   
Duo van eend  of  Cocotte met hazenpeper en chocolade

• Proeverij van desserts

Beide kerstdagen geopend vanaf 17.00 uur
Reserveren gewenst

Restaurant  Louis XV                                www.louisxv.nl
Oude kijk in 't Jatstraat 47-51                      050 3116951

't Zwarte Schaap
Schuitendiep 52 Groningen
Tel. 050-3110691
www.hetzwarteschaap.nl

Beide Kerstdagen geopend.
Stel uw eigen Kerstmenu samen! 
Zie pagina 5 voor de menukaart.

Grand Café Time Out
Poelestraat 34-36
9712 KB Groningen
www.grandcafetimeout.nl
Reserveer nu! 050 3131535 

1e Kerstdag geopend v.a. 15u00 voor diner en borrel
2e Kerstdag geopend v.a. 12u00 voor lunch, borrel en diner
31/12 geopend tot 23u00, 1/1 geopend v.a. 12u00.

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.
Beide kerstdagen geopend vanaf 18.00 uur (à la carte, geen 
kerstmenu's). Oud- en Nieuwjaarsdag gesloten.

Uit eten tijdens de kerstdagen

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

All You Can Eat tijdens de feestdagen!

Keuken open 16.00 - 22.30 uur
Reserveer tijdig !

Geopend op za 24 dec, zo 25 dec, ma 26 dec + zo 1 jan
Gesloten op za 31 dec

http://www.zinnebeeld.info/
www.grandcafedebastille.nl
http://hetpakhuisgroningen.nl/
http://www.charmehotels.eu/nl/groningen
http://www.tekinev.nl/
http://www.gulzigekater.nl/
http://louisxv.nl/
www.hetzwarteschaap.nl
http://www.grandcafetimeout.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.imono.nl/


vr 9 dec 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
club40+ met diverse dj's; soul/funk/dis-
co/house grooves; 19.00-01.00 u; € 15,- 
/ voorverkoop € 10,-.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
karaoke party (alle genres); 21.00-
01.00 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
'subscription' met oa dj's posij en flark; 
aanv 24.00 uur.
za 10 dec 
paradigm, helsinkistraat 6;
'loodsrave' #21 met diverse dj's; rave; 
16.00-07.00 uur (tot 18.00 uur meene-
men eigen drank toegestaan); € 5,- (tot 
23.00 uur gratis).
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj rohbadobh; 19.00-
23.00 uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj ingrid; thema: silence; 21.00-
01.00 uur; € 10,-; vooraf: circle of love-
meditatie (19.30 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
that '90's party met devolution dj's; 
23.00-05.00 uur; € 6,- / voorverkoop 
€ 5,- bij plato.
huize maas, vismarkt 52;
'execute' met dj's dr peacock, wars in-
dustry, spitnoise, nsd, lunatic, omistettu 
en wolf; uptempo hardcore; 23.00-
06.00 uur; voorverkoop € 16,50 via tic-
ketconnect.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'oost saturdays' met dj tom trago; tech-
no/urban/ecelctic; 23.00-06.00 uur; 
€ 7,-; geen voorverkoop.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
rocknrolla soundsystem; funk/soul/hip-
hop/rock; 23.30-04.00 uur; toegang: 
maandkaart (€ 1,50).
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'roodkopje' met dj's kenzo alvares, dri-
vah, slick en melo; hiphop/r&b/afro-
beats; 24.00-05.00 uur; € 12,50 / voor-
verkoop € 10,-.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
tag am meer presenteert: tagträumer & 
cassio; aanv 24.00 uur.
zo 11 dec 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj rogier; 15.00-18.00 
uur.
café de boer, nwe ebbingestraat 117;
eindejaarspubquiz; aanv 16.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
corps de garde, o boteringestraat 74;
souterrain: tangosalon 'pi' met dj joost 
brunsting; 18.00-21.30 uur; € 6,-.

café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 12 dec 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 13 dec 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (trivia); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / team 
max. 5 personen; opgave via kroegvan-
klaasquiz@gmail.com.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 14 dec 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 15 dec 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
bovenfoyer: italiaans taalcafé; aanv 
20.30 u; gratis; aanmelden niet nodig.
plaza danza, boterdiep 20a;
'i love old school salsa' met dj rett boel; 
aanv 21.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
deephouse donderdag met dj's poler en 
addme; aanv 24.00 uur.
vr 16 dec 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj sowieso; 17.00-24.00 u; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
paradigm, helsinkistraat 6;
zeezout clubtour met dj's midland, opti-

mo, palms trax, young marco, nachtbra-
ker en jim lok; house/techno/disco; 
23.00-07.00 uur; voorverkoop vanaf 
€ 17,- via ticketscript.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
'technostate' met dj's bass collectors, 
kipa en oscar seinen; underground 
techno; 24.00-05.00 uur; gratis.
verwacht
za 17 dec 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; 19.00-23.00 u; 
gratis.
kaap hoorn, kaapse baan 1;
'royal aspen - après chique editie' met 
dj's en entertainment; deephouse/tech-
no/house; 21.00-04.00 uur; voorver-
koop € 17,50 via yourticketprovider; 
dresscode: winterchique.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 

aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
paradigm, helsinkistraat 6;
'suvernuver' met dj's cabanne, ion lud-
wig en gerrit de boer; techno/minimal; 
23.00-07.00 u; voorverkoop vanaf € 8,-.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'chaos & evil - only the hardest' met oa 
dj's bass facker, unproven, f!xx-it en 
miss rosaa; hardcore; 23.00-06.00 uur; 
€ 5,-.
platformtheater, boterdiep 46;
the riddim club met million vibes; origi-
nal reggae & dancehall party; aanv 
23.00 uur; € 5,-.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's venz, duke hugh, pushin 
wood en black dynamite soundsystem; 
club/funk/soul; 23.00-05.00 uur; toe-
gang: maandkaart (€ 1,50).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 23.30 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 

24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
'submerge'; drum & bass; 24.00-06.00 
uur.
zo 18 dec 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met djosz; 15.00-18.00 uur; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 19 dec 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.

di 20 dec 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas popquiz olv sandra kort 
en boy van basten; jaren '50 tot heden; 
aanv 20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / 

team max. 5 personen; opgave via 
kroegvanklaasquiz@gmail.com.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 21 dec 
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); 
aanv 20.00 uur; € 2,50 pp, max. 5 per-
sonen per team; reserveren gewenst.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p.; max. 5 pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.

8   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

uitgaan (vervolg)

Restaurant De Biechstoel
Damsterdiep 20-22-24
9711 SK  Groningen
Tel. 050-3116028      
www.debiechtstoel.com

Zaalgrootte: diners tot 50 personen / borrels tot 80 personen.
Diners, feesten, recepties en borrels. 
All-in prijzen. Geen zaalhuur.

Huize Maas Zaalverhuur
Vismarkt 52
9711 KV  Groningen
Tel. 050-3123621 
www.huizemaas.nl

Zaalgrootte:  50 tot 750 pers., lunch/diner/buffet tot 500 pers.
Prijs-indicatie: geen zaalhuur.
Voor bruiloften, studenten-, school- en bedrijfsfeesten,  
concerten (podium aanwezig!) etc. 
Alles is mogelijk bij Huize Maas! Kom langs of bel even.

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

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.

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

Beachclub Ocean 41
Grote Markt 41
9711 LV  Groningen
Tel. 06-50528693
info@ocean41.nl 

Feesten 150 tot 300 pers. / cocktailtrainingen tot 50 pers.
Gratis zaalhuur. Mogelijkheden tot aankleding!

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.

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

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

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

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

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

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

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.

Grand Café De Bastille
Damsterplein 2
9711 SX  Groningen
Tel. 050-3646674 

DE BASTILLE
GRAND CAFÉ 

www.grandcafedebastille.nl

Zaalgrootte: tot 80 personen.
Ideaal voor feesten, recepties, borrels en diners.
Neem contact met ons op, wij denken graag met je mee.

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

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

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

Z a a l V e r h U U rZ a a l V e r h U U r

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

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

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

Simplon Jongerenhotel
& Eetcafé 73-2

zie ook: www.uit050.nl

http://www.debiechtstoel.com/
http://www.huizemaas.nl/
http://kokomogroningen.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.ocean41.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.platformtheater.nl/
http://louisxv.nl/
http://oblomovgroningen.nl/
http://www.neworleansgroningen.nl/
http://www.cafededoos.com/
http://www.grandcafedebastille.nl/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
http://www.cafedekeyzer.com/
http://www.simplonjongerenhotel.nl
http://www.roezemoes.nu/
http://uit050.nl/

