
diversen
dans / literair / multimedia

do 27 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
finale kinderdichter van groningen; de 
kinderdichter wordt voor een jaar be-
noemd; tijdens de aanstelling schrijft hij/
zij iedere drie maanden minimaal één 
gedicht en doet diverse optredens; 
19.30-21.00 uur; gratis; reserveren niet 
nodig.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; medi-
tatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt door 
beeldende kunstenaars dan gregor en 
dalibor cée van initi studio; 20.00-21.00 
uur; € 10,-.
vr 28 juni 
boekhandel riemer, nwe ebbingestr 1;
hinke abbema presenteert haar young-
adultboek 'door jou ben ik mij'; met live 
muziek en een bijdrage van corien oran-
je; 19.30-22.00 uur.
za 29 juni 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
'human library'; mensen met verschillen-
de achtergronden vertellen bezoekers 
één op één een persoonlijk verhaal; 
13.00-17.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
leerlingen van het lucia marthas institute 
for performing arts presenteren 'the soul 
of performing arts'; choreografieën van 
oa bob fosse, jason gilkinson en ashley 
wallen; aanv 20.00 uur; 1ste rang 
€ 46,35 / 2de rang € 36,35 / 3de rang 
€ 23,85 / 4de rang € 13,85; ook op 30 
juni (19.30 uur).
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; medi-
tatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt door 
beeldende kunstenaars dan gregor en 
dalibor cée van initi studio; 22.00-23.00 
uur; € 10,-.
zo 30 juni 
noordelijk scheepvaartmuseum, brug-
straat 24-26;
keti koti met stadsdichter renée luth, fien 
kremer (spoken word), documentaires 
over het nederlandse slavernijverleden 
en vanaf 16.45 uur een stadswandeling 
langs sporen van slavernij in groningen; 
aanv 14.00 uur; toegang museum € 8,- 

(cjp/65+/7 tot 15 jaar € 4,50 / tot 7 jaar/
mjk gratis).
grand theatre, grote markt 35;
unfinished business (onaf werk van jon-
ge, noordelijke makers): joëlle de ruiter 
creëert een illustratieve installatie met 
verschuivende beelden, lichtanimaties 
en geluid; 13.00-16.00 uur; toegang: vrij-
willige bijdrage na afloop.
push & pull fitness, paradijsvogelstraat 
11f;
salon schnapps; kasper van hoek leest 
voor uit zijn boek 'geen sinecure', floor 
van meeuwen presenteert haar gezeef-
drukte zine 'zure melk' (geïnspireerd 
door en met teksten van kasper van 
hoek), marije sietsma (uitgeverij loopvis) 
komt vertellen over haar project 'kakker-
lakjes' en nick pruim presenteert zijn eer-
ste dichtblok 'haiku'; 15.00-18.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2;
leerlingen van het lucia marthas institute 
for performing arts presenteren 'the soul 
of performing arts'; choreografieën van 
oa bob fosse, jason gilkinson en ashley 
wallen; aanv 19.30 uur; 1ste rang 
€ 46,35 / 2de rang € 36,35 / 3de rang 
€ 23,85 / 4de rang uitverkocht.
wo 3 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
leden van de dichtclub dragen elk vijf mi-
nuten voor uit eigen werk, met minimaal 
één nieuw gedicht; met andré degen, re-
née luth, sylvia dragtstra, rik andreae, 
hubert klaver, lilian zielstra, esmé van 
den boom, maaike rijntjes, hanne stege-
man, richard nobbe, annegreet bos, ra-
chel raetzer, ileen rook en gastdichter iris 
myrthe wijmenga; aanv 20.30 uur; gratis.
vr 5 juli 
martiniplaza, l springerlaan 2;
dansleerlingen van sport- en dansschool 
sdm (marum) brengen 'droom'; gevari-
eerde dansshow; 19.45-22.30 uur (met 
pauze); € 12,50; kaartverkoop via 
www.s-d-m.nl; zie ook 6 juli.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; medi-
tatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt door 
beeldende kunstenaars dan gregor en 
dalibor cée van initi studio; 22.00-23.00 
uur; € 10,-.
za 6 juli 
martiniplaza, l springerlaan 2;
dansleerlingen van sport- en dansschool 
sdm (marum) brengen 'droom'; gevari-
eerde dansshow; 14.30-17.15 en 19.45-
22.30 uur (met pauze); € 12,50; kaartver-
koop via www.s-d-m.nl.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; medi-
tatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt door 
beeldende kunstenaars dan gregor en 
dalibor cée van initi studio; 22.00-23.00 
uur; € 10,-.
zo 7 juli 
boekhandel van der velde, grote markt 
54-55;
karin bloemen signeert haar boek 'mijn 
ware verhaal'; 12.15-13.45 uur; gratis.
vismarkt;
new attraction block jam; urban arts cul-
tuurfestival met muziek (jacin trill, mani 
aka mocromaniac, s10, rooks, alumni, 

host roberto tan en dj de lieve marok-
kaan), world bboy classic holland qualifi-
er 2019 (hosts arjuna vermeulen en 
maddy madpac en dj's deejay irie en s 
d), danscrews (tdc, tudc, mbs, sedap, 
dance division, etudes, host maddy mad-
pac en deejay irie) en graffiti jam met (in-
ter)nationale graffiti writers (weak, j dea-
throw, melk, @bert_mta, michel, sign, 
disco, waist, chas, reser, baek, egoïst, 
swok, puaks, clyde, doemzer, news, ruut 
nova, sher en dosed); 13.00-21.00 uur; 
gratis.
do 11 juli 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
poetry circle; 19.30-21.30 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verhalen, 
liedjes en mulimediapresentaties van 
meindert talma, igor wijnker, adriaan 
bosch en kees de vries; aanv 20.30 uur; 
gratis.
vr 12 juli 
puddingfabriek, viaductstraat 3a;
openingsavond poëziefestival 'dichters 
in de prinsentuin': geëngageerde dich-
ters uit het nederlandse en het engelse 
taalgebied presenteren hun kijk op de 
'interesting times' waarin we leven; on-
der begeleiding van jochem braat (toet-
sen) dragen tsead bruinja, simone 
atangana bekono, dominique de groen, 
radna fabias, michael tedja, julia lewis, 
verity spott en juha virtanen voor uit ei-
gen en vertaald werk; aanv 20.30 uur; 
€ 10,- / passe-partout 12 + 13 juli € 15,-; 
kaartverkoop via www.noordwoord.nl; 
zie ook 13 en 14 juli.
za 13 juli 
prinsentuin, turfsingel;
poëziefestival 'dichters in de prinsentuin': 
voordrachten door dichters obe alkema, 
isa altink, leonie barnier, gershwin bo-
nevacia, monica boschman, barbara van 
brug, anna de bruyckere, paul demets, 
maxime garcia diaz, steff geelen, babs 
gons, jonathan griffioen, gijs ter haar, ge-
rardo insua teijeiro, ânne de jong, wibo 
kosters, astrid lampe, renée luth, erik lu-
mens, krista middel, iduna paalman, 
sholeh rezazadeh, truus roeygens, rosa 
schogt, hanne stegeman, elly stolwijk, 
hans tentije, elisabeth tonnard, cora de 
vos, akim a j willems, dorien de wit en 
maaike de wolf; 13.00-17.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
poëziefestival 'dichters in de prinsentuin': 
'the conversation'; journaliste/schrijfster/
programmamaakster hassnae bouazza 
interviewt de engelstalige dichters verity 
spott en juha virtanen en de nederlandse 
dichters dean bowen en obe alkema 

over hun werk; aanv 20.00 uur; € 10,- / 
passe-partout 12 + 13 juli € 15,-; kaart-
verkoop via www.noordwoord.nl; zie ook 
14 juli.
zo 14 juli 
prinsentuin, turfsingel;
poëziefestival 'dichters in de prinsentuin': 
voordrachten door dichters asis aynan, 
mischa andriessen, demi baltus, asaph 
ben-menahem & tsafrira levy, sabine van 
den berg, norbert de beule, eelkje christi-
ne bosch, anna dijk, anne eekhout, han-
neke van eijken, elianne van elderen, 
willemijn van den geest, elice de gier, 
sander haccou, bernke klein zandvoort, 
heidi koren, wiel kusters, k michel, roelof 
ten napel, ello nik, richard nobbe, kasper 
peters, yanni ratajczyk, jürgen smit, leo-
nieke toering, onno-sven tromp, anne 
vegter, edward van de vendel, dorien de 
vylder, eugene rudo walker, martje we-
ijers en simone zwitserloot; 13.00-17.00 
uur; gratis.
vr 26 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; medi-
tatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt door 
beeldende kunstenaars dan gregor en 
dalibor cée van initi studio; 20.00-21.00 
uur; € 10,-.
za 27 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; medi-
tatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt door 
beeldende kunstenaars dan gregor en 
dalibor cée van initi studio; 22.00-23.00 
uur; € 10,-.
vr 2 aug 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; medi-
tatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt door 
beeldende kunstenaars dan gregor en 
dalibor cée van initi studio; 20.00-21.00 
uur; € 10,-.
za 3 aug 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; medi-
tatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt door 
beeldende kunstenaars dan gregor en 
dalibor cée van initi studio; 22.00-23.00 
uur; € 10,-.
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zie ook 
uit050.nl

Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

Indiaas restaurant TAJ MAHAL

Lekker buiten eten  
op ons zonnige terras!

Reserveren aanbevolen

Lekker buiten eten  
op ons zonnige terras!

Reserveren aanbevolen

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

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

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

All YOu CAn EAt
Keuze uit meer dan 100 gerechten 

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

Japans Restaurant Imono voor een fantastische avond  
met de beste sushi, in een exclusieve ambiance

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

http://uit050.nl/
http://www.manolitos.nl/
http://www.peterdegrotefestival.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.imono.nl/


GRONINGER FORUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

YESTERDAY  9at
27 juni t/m 3 juli:  do 16.15 20.50 / vr 16.00 21.30 / za 16.45 21.15 / zo 17.00 21.15 

/ ma 16.45 21.30 / di 16.00 21.15 / wo 16.30 21.30 / do 27 juni 
50% premièrekorting

Komedie van Danny Boyle en Richard Curtis over een worstelende muzikant 
die de enige persoon op aarde is die zich The Beatles kan herinneren.

ApOllO 11  A.l.
27 juni t/m 3 juli:  do za 16.30 / zo 15.00 / wo 19.30 / do 27 juni 50% premièrekor-

ting
Spectaculaire documentaire over de eerste bemande Amerikaanse ruimtereis 
naar de maan in 1969. Met nog niet eerder vertoond 70 mm beeldmateriaal.

RAMEN ShOp  A.l.
27 juni t/m 3 juli:  do 16.45 18.45 / vr 21.00 (Expat Cinema, Engels ondertiteld) /  

za 13.15 19.30 / zo 13.00 18.45 / ma 16.30 19.00 / di 19.15 /  
wo 18.45 / do 27 juni 50% premièrekorting

Hartverwarmende culinaire film over een gepassioneerde kok op zoek naar 
zijn verleden in Singapore. Regie: Eric Khoo.

lA TERRA DEll'AbbASTANzA  12gastd
27 juni t/m 3 juli:  do 21.35 / vr 17.00 / za di 21.45 / zo 21.30 / ma 19.30
Mirko en Manolo wonen in de buitenwijken van Rome. Als ze iemand aanrij-
den raken ze betrokken bij de maffia. Het snelle geld verandert hun contact 
met de werkelijkheid. Regie: Damiano D'Innocenzo.

QUEEN OF hEARTS  16st
27 juni t/m 3 juli:  do 19.00 / vr 21.15 / za 13.45 21.30 / zo 16.00 20.45 / ma 18.40 

/ di wo 20.45
Anne lijkt haar leven op orde te hebben. Ze is getrouwd, heeft twee dochters, 
een goede baan en een mooi huis. Tot haar stiefzoon ineens opduikt en ze 
voor een keuze met onvoorstelbare gevolgen komt te staan. Deens drama.

ThE bIGGEST lITTlE FARM  9a
27 juni t/m 3 juli:  do 19.15 / vr 16.30 19.00 / za 15.15 19.00 / zo 11.00 19.30 /  

ma 16.15 / di 18.45 / wo 19.00
Inspirerende documentaire over een Amerikaans echtpaar dat het stadsleven 
achter zich laat en gaat bouwen aan een unieke boerderij met een ecosys-
teem waarin de natuur voor veel problemen zelf een oplossing biedt.

YUlI  6g
27 juni t/m 3 juli: za ma 16.00 / di 18.30 / € 6,-
Drama over de beroemde Cubaanse balletdanser Carlos Acosta, bijgenaamd 
Yuli. De rebelse Carlos groeit op in de straten van Havana maar wordt uitein-
delijk gegrepen door de wereld van het dansen. Regie: Icíar Bollaín.

CARMEN & lOlA  16st
27 juni t/m 3 juli:  do 21.15 / vr 19.15 / za 17.15 / zo 19.00 / ma 21.00 / di 16.30
Spaans drama waarin het diepreligieuze Roma-meisje Carmen verliefd wordt 
op de eigenzinnige Lola. Regie: Arantxa Echevarria.

TOlkIEN  12ga
27 juni t/m 3 juli:  za 13.30 / € 6,-
Biografisch drama over de vormende jaren van de Engelse schrijver J R R 
Tolkien (1892-1973), bekend van 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings'.

CAMINO, EEN FEATURE-lENGTh SElFIE  A.l.
27 juni t/m 3 juli:  zo 17.15 / ma 18.25 / di 16.15 / wo 16.45 / € 6,-
Tijdens de 1600 kilometer lange pelgrimstocht naar Santiago de Compostella 
in Spanje filmt filmmaker Martin de Vries zichzelf met zijn iPhone.

ROCkETMAN  12gstdh
27 juni t/m 3 juli:  vr 18.45 / za 19.15 / zo wo 16.15 / ma 21.15 / di 16.45
Fantasymusical over de small town boy die uitgroeide tot één van de grootste 
sterren in de popmuziek: Elton John, gespeeld door Taron Egerton.

ThE WIlD pEAR TREE  A.l.
27 juni t/m 3 juli:  za 13.00
Coming-of-age-verhaal over een Turkse jongen die afstudeert en terugkeert 
naar zijn disfunctionele familie in de provincie. Zijn problemen veranderen 
hem in een einzelgänger. Regie: Nuri Bilge Ceylan.

ThREE IDENTICAl STRANGERS  A.l.
27 juni t/m 3 juli:  do 16.00 / vr 21.45 / za di 21.00 / zo 20.00 / wo 19.15
Documentaire over een drieling die wordt gescheiden bij de geboorte en door 
drie verschillende families geadopteerd. Door een bizar toeval worden ze her-
enigd en beginnen uiteindelijk gezamenlijk een restaurant in New York.

lE GRAND bAIN  12tdh
27 juni t/m 3 juli:  vr 16.15 / za 18.30 / ma 20.30 / wo 21.15
Franse komedie over een hecht groepje mannen dat leert synchroonzwem-
men en als team uitkomt voor Frankrijk op het WK. Regie: Gilles Lellouche.

ThE END OF MEAT
vr 28 juni 19.00 / € 6,- / met nagesprek 
Documentaire over de vraag welk effect het stoppen van vleesconsumptie 
zou hebben op het milieu, de dieren en onszelf. Regie: Marc Pierschel.

ThE bEATlES: EIGhT DAYS A WEEk A.l.
zo 30 juni 11.15
Documentaire van Ron Howard over de live concerten van The Beatles.

AN ElEphANT SITTING STIll  16
zo 30 juni 11.30 / Engels ondertiteld
Diep melancholische drama dat vier ontevreden jongeren en kleine crimine-
len volgt in een voormalige industriestad in Noord-China. Regie: Hu Bo.

NOUS FINIRONS ENSEMblE 12ath
di 2 jul 19.00 / Ciné-club / ism Institut Français Groningen
Tragikomedie van Guillaume Canet over een groep bevriende veertigers op 
vakantie in Zuid-Frankrijk. Vervolg op lES pETITS MOUChOIRS (2010).

SNEAk pREvIEW  12gt
wo 3 juli 21.00 / € 7,50 / Engels gesproken, niet ondertiteld
Voorpremière van een film die nog niet in Nederland is uitgebracht.

MIjN bIjzONDER RARE WEEk MET TESS  A.l.
27 juni t/m 3 juli:  zo 14.00 / wo 16.00
Sam ontmoet tijdens zijn vakantie op Terschelling het bijzondere meisje 
Tess. Naar het boek van Anna Woltz.

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

kINEpOlIS GRONINGENBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

SpIDER-MAN: FAR FROM hOME  12g
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  wo 12.00 13.00 14.00 16.00 18.45 20.30 / 3D / voorpre-

mière
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  wo 11.00 15.00 17.00 / 2D / voorpremière
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli: wo 15.30 20.00 (Hero Night) / 3D / voorpremière
Peter Parker (Tom Holland) komt voor vakantie naar Europa. Maar zijn plan 
om het superheldenbestaan even achter zich te laten valt al snel in het water. 
Actiefilm met verder Jacob Batalon, Zendaya en Samuel L Jackson.

ANNAbEllE COMES hOME  16ga
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do ma di 11.30 16.15 21.30 / vr 11.30 13.30 16.15 21.45 / 

za 11.00 16.30 21.45 23.30 / zo 11.15 18.30 21.45 /  
wo 11.00 17.45 21.45

Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 14.30 19.00 21.55 / vr 15.45 19.00 21.45 /  
za 15.45 19.00 21.55 / zo 15.45 20.30 / ma 14.30 20.30 
/ di 14.30 21.30 / wo 15.45 21.30

Derde film over de bezeten pop Annabelle. Deze keer doet ze boze geesten 
ontwaken die het gemunt hebben op de 10-jarige Judy en haar vrienden.

ApOllO 11  A.l.
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do ma 14.00 / vr 11.00 / za 10.30 00.15 / zo 18.00 /  

di 11.00 14.00 / wo 10.45
Spectaculaire documentaire over de eerste bemande Amerikaanse ruimtereis 
naar de maan in 1969. Met nog niet eerder vertoond 70 mm beeldmateriaal.

bOOkSMART  12sth
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do ma di 13.00 19.30 / vr 15.30 19.30 / za 14.15 19.00 /  

zo 13.45 18.15 / wo 16.45 19.00
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 14.30 19.10 21.45 / vr za 13.00 19.10 21.45 /  

zo 13.00 19.45 / ma 14.30 19.45 / di 14.30 19.00 /  
wo 13.00 19.00

Komedie over twee vriendinnen die beseffen dat ze te veel hebben gestu-
deerd en veel te weinig hebben gefeest. Vlak voor de uitreiking van hun 
middelbare-schooldiploma besluiten ze dat eens even in te gaan halen.

YESTERDAY  9at
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do ma 11.00 13.45 17.45 20.30 / vr 11.45 14.30 15.00 

17.45 20.30 / za 14.30 17.45 20.30 / zo 10.45 14.30 20.30 
/ di 11.00 13.45 20.15 / wo 11.45 14.30 20.45

Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 14.15 19.00 21.40 / vr za 15.30 19.00 21.40 /  
zo 15.30 20.15 / ma 14.15 20.15 / di 14.15 19.45 /  
wo 15.30 19.45

Komedie van Danny Boyle en Richard Curtis over een worstelende muzikant 
die de enige persoon op aarde is die zich The Beatles kan herinneren.

TOY STORY 4  6a
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do vr di 10.45 14.45 17.00 19.15 / za 11.00 17.00 19.15 

24.00 / zo 11.15 17.00 19.15 / ma 10.45 14.45 17.00 19.15 
20.45 / wo 11.30 17.15 / 3D / originele versie

Pathé 27 juni t/m 3 juli:  wo 19.15 / 2D / originele versie
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do vr za 19.15 / zo ma 19.45 / di wo 19.00 / 3D / origi-

nele versie
Animatiefilm. Tijdens een avontuurlijke rondreis met oude én nieuwe vrienden 
ontdekt Woody hoe groot de wereld van speelgoed werkelijk kan zijn.

MEN IN blACk: INTERNATIONAl  12
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do ma 13.15 18.30 21.15 / vr 14.15 18.30 21.30 /  

za 13.00 18.30 21.30 23.45 / zo 16.00 19.00 21.30 /  
di 13.15 18.45 21.15 / wo 21.30 / 3D

Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do vr za ma di 15.45 / zo 14.15 / wo 15.15 / 2D
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 14.30 21.45 / vr za 15.30 21.45 / zo 15.30 20.15 / 

ma di 14.30 20.15 / wo 20.15 / 3D
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do vr za 18.50 / 2D
The Men In Black hebben altijd de aarde beschermd tegen het uitschot van 
het universum maar krijgen nu te maken met een mol in hun organisatie. Ac-
tiekomedie met Chris Hemsworth, Tessa Thompson en Rebecca Ferguson.

ChIlD'S plAY  16gat
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do di 11.00 16.45 22.00 / vr 13.15 17.15 22.00 / za 17.15 

22.00 00.15 / zo 17.15 22.00 / ma 11.15 15.00 22.00 /  
wo 12.30 22.00

Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do vr za 22.00 / zo ma 20.20 / di 19.15 22.00 / wo 19.15 
21.30

Horror. De makers van de succesvolle reboot van IT zijn terug met een ver-
nieuwde kijk op de klassieker ChIlD'S plAY. Chucky is terug!

jOhN WICk 3 - pARAbEllUM  16gt
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do 15.00 21.00 / vr zo wo 21.00 / za 21.00 23.30 /  

ma 17.15 / di 15.00 19.00
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 14.00 19.00 21.30 / vr 21.30 / za 19.00 21.30 /  

zo wo 20.00 / ma di 14.00 20.00
John Wick is terug, met een bedrag van 14 miljoen dollar op zijn hoofd en 
een leger huurmoordenaars achter zich aan. Actiefilm met Keanu Reeves.

A DOG'S jOURNEY  12td
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do ma 10.45 / za 11.15 / zo 11.45 / di 17.45 / wo 18.15
Het hartverwarmende verhaal over de hechte band tussen hond Bailey en 
zijn baasje CJ. Ze zorgen voor elkaar in goede en in slechte tijden.

FIvE FEET ApART  9at
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do 16.30 19.00 / vr 13.00 19.00 / za 15.15 19.30 / zo 16.15 

19.30 / ma 15.15 18.00 / di 16.30 18.30 / wo 12.45 19.30
Romantisch drama. Stella is cystic fibrosis-patiënte en flirt met medepatiënt 
Will maar vanwege infectiegevaar moeten ze een veilige afstand bewaren.

ThE bIGGEST lITTlE FARM  9a
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do di 11.15 / ma 13.30
Inspirerende documentaire over een Amerikaans echtpaar dat het stadsleven 
achter zich laat en gaat bouwen aan een unieke boerderij met een ecosys-
teem waarin de natuur voor veel problemen zelf een oplossing biedt.

DE lIbI  12sth
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do 11.45 21.45 / vr 18.00 / za 16.15 / di 21.45 / wo 13.15
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do vr za 21.40 / di 21.30
Nederlandse komedie waarin drie vrienden (17/18 jaar) vierentwintig uur wor-
den gevolgd in Amsterdam. Ze worden uitgedaagd door een paar meisjes en 
proberen alles om nachtclub Jimmy Woo binnen te komen.

lONG ShOT  12atd
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do 12.00 20.45 / vr za zo 20.45 / ma 11.45 19.00 / di 12.15 

20.45 / wo 21.15
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  vr 21.30
Romantische komedie. Charlotte Field (Charlize Theron) stelt zich kandidaat 
voor het presidentschap van Amerika en neemt impulsief een oude bekende 
in dienst als speechschrijver. Hun affaire brengt haar ambities in gevaar.

X-MEN: DARk phOENIX  12gt
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do za ma 18.45 / vr 21.15 / di 18.15 / wo 18.30 / 3D
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  vr 12.30 / za 23.30 / zo 21.15 / 2D
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 14.00 / vr za 13.00 / zo 13.00 20.15 / ma 14.00 

20.15 / di 14.00 21.30 / wo 13.00 21.30 / 3D
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 19.00 / vr 15.35 19.00 / za zo 15.35 / 2D
Actiefilm met het verhaal van X-Men-karakter Jean Grey. Tijdens een levens-
gevaarlijke reddingsmissie in de ruimte wordt ze geraakt door een kosmische 
kracht die haar in de iconische Dark Phoenix verandert.

GODzIllA: kING OF ThE MONSTERS  12gt
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  di 11.15 / 3D
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do 11.45 / zo 12.15 / 2D
Episch actieavontuur. De leden van het cryptozoölogische instituut Monarch 
nemen het op tegen immens grote monsters, waaronder de machtige God-
zilla en de driekoppige koning Ghidorah.

ROCkETMAN  12gstdh
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do 13.15 20.00 / vr za 20.00 / zo 17.45 / ma 12.15 21.00 / 

di 13.15 20.30 / wo 20.15
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 21.30 / vr zo 15.30 / za 15.30 21.30 / di 21.15 /  

wo 15.30 21.15
Fantasymusical over de small town boy die uitgroeide tot één van de grootste 
sterren in de popmuziek: Elton John, gespeeld door Taron Egerton.

MA  16gath
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  za 00.15 / ma 21.45
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  vr za 19.15
Sue Ann biedt haar kelder aan tienerkinderen aan als bar maar haar gast-
vrijheid verandert in een obsessie en de tieners komen in een nachtmerrie 
terecht. Horrorthriller met Octavia Spencer, Diana Silvers en Juliette Lewis.

pOkÉMON DETECTIvE pIkAChU  9a
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  vr 11.15 / za 11.45 / zo 15.00 / 3D / originele versie
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do di 18.00 / 2D / originele versie
Live-action-avontuur. De jonge Tim en een pratende Pikachu vormen het 
enige mens-Pokemonduo dat elkaar kan verstaan. Samen ontdekken ze een 
duister plan dat de vrede tussen mens en Pokémon zou kunnen verstoren.

AlADDIN  9a
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do 14.15 20.15 / vr 11.45 13.45 20.15 / za 13.45 20.15 /  

zo 15.15 20.15 / ma 12.30 16.30 / di 14.15 20.00 /  
wo 20.00 / 3D / originele versie

Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do di 17.15 / vr za 16.45 / zo wo 13.30 / ma 20.15 / 2D / 
originele versie

Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 14.00 21.15 / vr za 15.30 21.15 / zo 15.30 20.00 / 
ma 14.00 20.00 / di 14.00 20.10 / wo 15.30 20.10 / 3D / 
originele versie

Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do vr za 19.05 / di 19.00 / 2D / originele versie
Live-action avonturenfilm van Disney over de charmante straatrat Aladdin, de 
moedige en zelfbewuste prinses Jasmine en de geest uit de fles.

ThE hUSTlE  12gt
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  vr 18.45 / za 21.15 / ma 14.30
Hilarische komedie over twee vrouwelijke oplichters (Anne Hathaway en Re-
bel Wilson) die wraak nemen op de foute mannen die hen hebben belazerd.

WIlD ROSE  12th
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  vr 12.00 / ma 20.00
Rose-Lynn woont in Glasgow maar droomt ervan om naar Nashville te ver-
huizen en countryster te worden. Hartverwarmend muzikaal drama.

SINGEl 39  9at
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  za 18.00
Romantische feelgoodfilm met Loes Visschedijk als succesvolle hartchirurg 
en Waldemar Torenstra als kunstenaar.

AvENGERS: ENDGAME  
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  za 11.30 / zo 17.30 / ma di 11.00 / 3D
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli: do vr za di wo 20.00 / 3D
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  vr za zo wo 15.45 / 2D
De overgebleven Avengers voelen zich genoodzaakt om nog één keer in 
actie te komen. Episch sf-actieavontuur met Robert Downey jr en Chris 
Hemsworth.

CAN YOU EvER FORGIvE ME 6at
Pathé 27 juni t/m 3 juli: do di 13.30 / 50plus Bios
Als biograaf Lee Israel haar boeken niet meer gepubliceerd krijgt, gebruikt ze 
haar schrijftalent om anderen te misleiden, opgehitst door haar loyale vriend 
Jack. Komisch drama van Marielle Heller.

ARTIClE 15 
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  za 22.45 / zo 16.45 20.00
Politiek Indiaas drama over discriminatie in India. Artikel 15 verbiedt discrimi-
natie op de grond van religie, ras, gender of geboorteplaat.

UNTOUChAblE  A.l.t
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  ma 16.45
Documentaire over de door schandalen omgeven filmproducent Harvey 
Weinstein, die jarenlang (de vrouwen van) Hollywood in zijn macht had.

SNEAk pREvIEW 16adghst
Pathé: di 21.00
Elke dinsdag een verrassende voorpremière.

MIjN bIjzONDER RARE WEEk MET TESS  A.l.
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  wo 15.45
Sam ontmoet tijdens zijn vakantie op Terschelling het bijzondere meisje 
Tess. Naar het boek van Anna Woltz.

NICk jR. zOMERSbIOS  A.l.
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  zo 10.30 / wo 10.45 / Kleuterbios
Met de nieuwe afleveringen van Blaze, Paw Patrol en Shimmer & Shine.

DUCk DUCk  6a
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  wo 14.45 / NL
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  wo 13.15 / NL
Animatiefilm over de uitbundige gans Ben en de eendjes Mo en Vie. Tijdens 
hun tocht komen ze allerlei obstakels tegen en ontmoeten nieuwe vrienden.

100% COCO NEW YORk  A.l.
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do ma 15.30 18.15 / vr 16.30 18.15 / za 13.30 16.00 18.15 

/ zo 11.00 13.00 15.45 / di 15.30 / wo 16.30 18.00
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do 14.45 19.05 / vr za 13.30 16.30 19.05 / zo 11.00 

13.30 16.30 19.30 / ma 14.45 19.30 / di 14.45 19.00 / 
wo 13.30 16.30 19.00

In dit vervolg op 100% COCO beleeft style-tiger Coco een zomer vol fashion-
avonturen op de New York Fashion School.

TOY STORY 4  6a
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  do ma di 16.00 / vr 14.00 / za 13.15 14.45 / zo 12.30 15.30 

/ wo 16.15 / 3D / NL
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  vr 11.15 16.00 / za 10.15 12.30 15.30 / zo 10.15 13.30 

14.45 / wo 10.45 13.45 / 2D / NL
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do ma di 14.45 / vr wo 13.30 16.00 / za 13.30 16.00 /  

zo 11.00 13.30 16.00 / 3D / NL
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  vr wo 14.00 / za 14.00 / zo 11.30 14.00 / 2D / NL
Animatiefilm. Tijdens een avontuurlijke rondreis met oude én nieuwe vrienden 
ontdekt Woody hoe groot de wereld van speelgoed werkelijk kan zijn.

hUISDIERGEhEIMEN 2  6ga
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  za 14.00 / zo 13.15 / 3D / NL
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  zo 10.15 / wo 15.45 / 2D / NL
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  do ma di 14.30 / vr 15.45 / za wo 16.05 / zo 10.50 16.05 

/ 3D / NL
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  vr za wo 13.15 / zo 10.45 13.15 / 2D / NL
Nieuwe vrolijke animatiefilm met de hilarische avonturen van de trouwe terriër 
Max, de slome kat Chloe, het snoezige dwergkeeshondje Gidget, mopshond 
en lady-killer Mel, de knorrige bastaard Duke en alle andere dieren.

CASpER & EMMA  
Op jAChT NAAR DE SChAT  A.l.
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  za zo 12.45 / ma 10.45 / wo 11.00
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli: vr za wo 13.25 / zo 11.00 13.25
Casper en Emma brengen samen de zomervakantie door aan zee. Op het 
strand vinden ze een oud kistje met daarin een mysterieuze rebus.

AlADDIN  9a
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  za 11.15 / 2D / NL
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  za wo 13.05 / zo 10.35 13.05 / 2D / NL
Live-action avonturenfilm van Disney over de charmante straatrat Aladdin, de 
moedige en zelfbewuste prinses Jasmine en de geest uit de fles.

pOkÉMON DETECTIvE pIkAChU  9a
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  za 10.30 / 2D / NL
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  vr za wo 13.00 / zo 10.35 13.00 / 3D / NL
Live-action-avontuur. De jonge Tim en een pratende Pikachu vormen het 
enige mens-Pokemonduo dat elkaar kan verstaan. Samen ontdekken ze een 
duister plan dat de vrede tussen mens en Pokémon zou kunnen verstoren.

WONDER pARk  6a
Pathé 27 juni t/m 3 juli:  zo 10.45 / 2D / NL
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  vr za zo 13.15 / 2D / NL
Animatiefilm over een bijzonder pretpark waar de fantasie van het creatieve 
meisje June werkelijkheid wordt.

CORGI  6ga
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli:  zo 11.00 / 2D / NL
Animatiefilm over Corgi Rex, de leukste  hond van het Britse koningshuis.

hOE TEM jE EEN DRAAk 3  A.l.g
Kinepolis 27 juni t/m 3 juli: zo 10.50 / 2D / NL
Animatiefilm over de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een jonge Viking 
en een echte Helleveeg-draak.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

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

 GRONINGER BIOSCOPEN donderdag 27 juni t/m woensdag 3 juli

http://www.groningerforum.nl/
https://kinepolis.nl/bioscopen/kinepolis-groningen
http://www.pathe.nl


film
do 27 juni 
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'a film unfinished' 
(2010, van yael hersonski, 'found foota-
ge'-documentaire over een nooit afge-
maakte nazipropagandafilm uit 1942) en 
'morituri' (1948, van eugen york, film 
over een ontsnapping uit een concentra-
tiekamp voor politieke gevangenen, met 
debuutrol van klaus kinski als een neder-
landse gevangene, engels ondertiteld); 
aanv 16.00 uur; € 4,-; zie ook 28 en 30 
juni en 1 juli.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'hanussen' (1988, van 
istván szabó, biopic over een joods-oos-
tenrijkse korporaal met paranormale ga-
ven die de nazi's van betrouwbare voor-
spellingen voorziet, met klaus maria 
brandauer en erland josephson) en 'eu-
ropa europa' (1990, van agnieszka hol-
land, een joodse jonge overleeft de 
tweede wereldoorlog als lid van de nazi-
jeugdbeweging in duitsland); engels on-
dertiteld; aanv 18.00 uur; € 4,-; zie ook 
28 juni.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'art and power - 1937' 
(1992, van erwin leiser, documentaire 
over de reconstructie in los angeles in 
1991 van de nazi-expositie 'entartete 
kunst' uit 1937) en 'the adventures of 
prince achmed' (1926, van lotte reiniger, 
de eerste lange animatiefilm, met scha-
duwbeelden, verhaal uit 1001 nacht, en-
gels ondertiteld); aanv 20.00 uur; € 4,-; 
zie ook 28 en 29 juni en 1 juli.
grand theatre, grote markt 35;
bovenzaal: de filmclub #10; terugblik op 
het afgelopen filmseizoen en vooruitblik 
op het nieuwe; aanv 20.30 uur; gratis; re-
serveren noodzakelijk.
vr 28 juni 
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'art and power - 1937' 
(1992, van erwin leiser, documentaire 
over de reconstructie in los angeles in 
1991 van de nazi-expositie 'entartete 
kunst' uit 1937) en 'the adventures of 
prince achmed' (1926, van lotte reiniger, 
de eerste lange animatiefilm, met scha-
duwbeelden, verhaal uit 1001 nacht); en-
gels ondertiteld; aanv 16.00 uur; € 4,-; 
zie ook 29 juni en 1 juli.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'europa europa' (1990, 
van agnieszka holland, een joodse jonge 
overleeft de tweede wereldoorlog als lid 
van de nazi-jeugdbeweging in duitsland) 
en 'a film unfinished' (2010, van yael her-
sonski, 'found footage'-documentaire 
over een nooit afgemaakte nazipropa-
gandafilm uit 1942); engels ondertiteld; 
aanv 18.00 uur; € 4,-; zie ook 1 juli.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'hanussen' (1988, van 
istván szabó, biopic over een joods-oos-
tenrijkse korporaal met paranormale ga-
ven die de nazi's van betrouwbare voor-
spellingen voorziet, met klaus maria 
brandauer en erland josephson) en 'die 
architekten' (1990, van peter kahane, 
oostduitse satire); engels ondertiteld; 
aanv 20.00 uur; € 4,-; zie ook 29 juni.
za 29 juni 
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'die mörder sind unter 
uns' (1946, van wolfgang staudte, eerste 
duitse speelfilm van na de tweede we-
reldoorlog) en 'the adventures of prince 
achmed' (1926, van lotte reiniger, de eer-
ste lange animatiefilm, met schaduw-
beelden, verhaal uit 1001 nacht); engels 
ondertiteld; aanv 18.30 uur; € 4,-; zie ook 
30 juni en 1 juli.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the moon' 
(1973) van ian emes; de psychedelische 
muziek van pink floyd met bijpassende 

beelden; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'eine liebe in deutsch-
land' (1983, van andrzej wajda, drama 
naar een roman van rolf hochhuth over 
de relatie tussen een poolse dwangar-
beider en een getrouwde vrouw tijdens 
de tweede wereldoorlog) en 'die archi-
tekten' (1990, van peter kahane, oost-
duitse satire); engels ondertiteld; aanv 
20.00 uur; € 4,-; zie ook 1 juli.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mug' (2018) van malgorzata szumaows-
ka; komisch drama over een poolse 
bouwvakker die als eerste in zijn land 
een gezichtstransplantatie krijgt; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 1 juli.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
filmavond van de engelstalige improv 
comedy group front line; aanv 20.30 uur; 
gratis.
zo 30 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film over 
het leven van de sami, een eeuwenoud 
volk in lapland; engels gesproken, niet 
ondertiteld; 16.00-16.45 uur; € 10,-.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'morituri' (1948, van 
eugen york, film over een ontsnapping 
uit een concentratiekamp voor politieke 
gevangenen, met debuutrol van klaus 
kinski als een nederlandse gevangene) 
en 'die mörder sind unter uns' (1946, van 
wolfgang staudte, eerste duitse speel-
film van na de tweede wereldoorlog); en-
gels ondertiteld; aanv 19.00 uur; € 4,-; 
zie ook 1 juli.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'ruth' (1984, van jerzy 
hoffman, film over de vlucht van het 
13-jarige joods-poolse meisje ruth tij-
dens de tweede wereldoorlog) en 'der 
20. juli' (1955, speelfilm van falk harnack 
rond de mislukte poging van een aantal 
duitse officieren om hitler te doden op 20 
juli 1944); engels ondertiteld; aanv 20.30 
uur; € 4,-; zie ook 1 juli.
ma 1 juli 
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'die mörder sind unter 
uns' (1946, van wolfgang staudte, eerste 
duitse speelfilm van na de tweede we-
reldoorlog) en 'a film unfinished' (2010, 
van yael hersonski, 'found footage'-do-
cumentaire over een nooit afgemaakte 
nazipropagandafilm uit 1942); engels 
ondertiteld; aanv 16.00 uur; € 4,-.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'eine liebe in deutsch-
land' (1983, van andrzej wajda, drama 
naar een roman van rolf hochhuth over 
de relatie tussen een poolse dwangar-
beider en een getrouwde vrouw tijdens 
de tweede wereldoorlog) en 'ruth' (1984, 
van jerzy hoffman, film over de vlucht 
van het 13-jarige joods-poolse meisje 
ruth tijdens de tweede wereldoorlog); 
engels ondertiteld; aanv 18.00 uur; € 4,-.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
joods filmfestival: 'der 20. juli' (1955, 
speelfilm van falk harnack rond de mis-
lukte poging van een aantal duitse offi-
cieren om hitler te doden op 20 juli 1944) 
en 'the adventures of prince achmed' 
(1926, van lotte reiniger, de eerste lange 
animatiefilm, met schaduwbeelden, ver-
haal uit 1001 nacht); engels ondertiteld; 
aanv 20.00 uur; € 4,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mug' (2018) van malgorzata szumaows-
ka; komisch drama over een poolse 
bouwvakker die als eerste in zijn land 
een gezichtstransplantatie krijgt; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
di 2 juli 
vera zienema, oosterstraat 44;
wansmakelijk goed / cinematic: 'the ve-
locipastor' (2018) van brendan steere; 

een priester met superkrachten en een 
prostituee gaan in china de strijd aan 
met misdadigers en ninja's; engels ge-
sproken, engels ondertiteld; aanv 20.30 
uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
wo 3 juli 
dot, vrydemalaan 2;
'wildlike' (2014) van frank hall green; dra-
ma over een problematisch tienermeisje 
dat verdwaalt in het overweldigende 
landschap van alaska; met ella purnell, 
bruce greenwood en brian geraghty; 
20.00-21.45 uur; € 5,-.
do 4 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film over 
het leven van de sami, een eeuwenoud 
volk in lapland; engels gesproken, niet 
ondertiteld; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
za 6 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'long day's journey into the night' (2019) 
van bi gan; chinese neo-noir vol visuele 
hoogstandjes bestaande uit twee delen: 
een detectiveverhaal vol verborgen ver-
langens en onoplosbare intriges en een 
duizelingwekkende reis door de stad kai-
li; 15.30-18.00 uur; € 10,50 (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50).
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the moon' 
(1973) van ian emes; de psychedelische 
muziek van pink floyd met bijpassende 
beelden; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'el reino' (2018) van rodrigo sorogoyen; 
bekroonde thriller over een charismati-
sche politicus die op het punt staat door 
te breken in de nationale politiek van 
spanje; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-); ook op 8 juli.
zo 7 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'freek' (2019) van dennis alink; portret 
van cabaretier freek de jonge, mmv oa 
andré van duin, herman finkers, jacques 
klöters en vrouw hella; 16.00-18.00 uur; 
€ 6,-; na afloop q&a met hella en freek de 
jonge olv rense sinkgraven.
ma 8 juli 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'el reino' (2018) van rodrigo sorogoyen; 
bekroonde thriller over een charismati-
sche politicus die op het punt staat door 
te breken in de nationale politiek van 
spanje; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-).
di 9 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'persepolis' (2007) van vincent paron-
naud en marjane satrapi; grappige 
zwart-wit animatiefilm over een vrijge-
vochten iraans meisje tijdens de islamiti-
sche revolutie in de jaren '70; frans ge-
sproken, engels ondertiteld; 19.00-20.35 
uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studen-
ten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen 
tot 16 jaar € 7,50); met inleiding door 
elke maasbommel, docent engels aan 
het parcival college.
wo 10 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'cat stories' (2019) van carmen cobos; 
verzameling portretten van nederlandse 
katten en hun baasjes; 19.30-20.55 uur; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50).
dot, vrydemalaan 2;
'green book' (2019) van peter farrelly; 
hartverwarmende roadmovie rond de 
hechte vriendschap tussen een uitsmijter 
(viggo mortensen) en een concertpianist 
(mahershala ali); 20.00-22.10 uur; € 5,-.
do 11 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film over 
het leven van de sami, een eeuwenoud 
volk in lapland; engels gesproken, niet 
ondertiteld; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
vr 12 juli 
groninger forum, hereplein 73;
expat cinema: 'le jeune ahmed' (2019) 
van jean-pierre en luc dardenne; de 
13-jarige belg ahmed worstelt met de 
idealen van zijn geloof en de verleidin-
gen van het leven; frans/arabisch ge-
sproken, engels ondertiteld; 21.00-
22.40; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinde-
ren tot 16 jaar € 7,50).
za 13 + ma 15 juli 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'ága' (2018) van milko lazarov; melan-
cholisch liefdesverhaal over rendierjager 
nanook en zijn vrouw, het leven in het 
harde arctische noorden en hun eeu-
wenoude tradities; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 16 juli 
groninger forum, hereplein 73;
ciné-club: 'les valseuses' (1974) van ber-
trand blier; jean-claude en pierrot trek-
ken doelloos door het franse platteland 
en laten een spoor van vernieling, dief-
stal, mishandeling en aanranding achter; 
met gérard depardieu, patrick dewaere, 

miou-miou en isabelle huppert; 19.30-
21.35 uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/
studenten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kin-
deren tot 16 jaar € 7,50).
wo 17 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'the good terrorist' (2019) van robert oey; 
documentaire over de wereld van het 
moslimterrorisme en de dubbelzinnige 
houding van het westen tegenover 'ho-
megrown terrorism'; 19.30-21.00 uur; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50).
dot, vrydemalaan 2;
'first man' (2018) van damien chazelle'; 
het boeiende verhaal van de nasa-mis-
sie om mannen naar de maan te sturen, 
met de nadruk op astronaut neil arm-
strong en de periode 1961-69; met ryan 
gosling, claire foy en jason clarke; 20.00-
22.20 uur; € 5,-.
do 18 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film over 
het leven van de sami, een eeuwenoud 
volk in lapland; engels gesproken, niet 
ondertiteld; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
vr 19 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the moon' 
(1973) van ian emes; de psychedelische 
muziek van pink floyd met bijpassende 
beelden; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
za 20 juli 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'retablo' (2018) van alvaro delgado apari-
cio; ontroerend drama over de 14-jarige 
segundo en zijn ouders in een afgelegen 
dorpje in de peruaanse andes; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 22 juli.
zo 21 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film over 
het leven van de sami, een eeuwenoud 
volk in lapland; engels gesproken, niet 
ondertiteld; 16.00-16.45 uur; € 10,-.
ma 22 juli 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'retablo' (2018) van alvaro delgado apari-
cio; ontroerend drama over de 14-jarige 
segundo en zijn ouders in een afgelegen 
dorpje in de peruaanse andes; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
di 23 juli 
groninger forum, hereplein 73;
feminist film factory: 'thelma & louise' 
(1991) van ridley scott; twee vrouwen 
ontvluchten hun levens en hun relaties 
met een roadtrip door amerika; 19.00-
21.10 uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/
studenten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kin-
deren tot 16 jaar € 7,50); met inleiding 
door filmprogrammeur daphne de bruijn.
wo 24 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'what you gonna do when the world's on 
fire?' (2018) van roberto minervini; be-
kroonde documentaire over de protesten 
nav het doodschieten van de zwarte cd-
verkoper alton sterling in de amerikaan-
se staat louisiana door twee witte politie-
agenten; 19.00-21.15 uur; € 10,50 (jon-
geren tot 25 jr/studenten € 8,50 / stad-
jerspas € 8,- / kinderen tot 16 jr € 7,50).
dot, vrydemalaan 2;
'call me by your name' (2017) van luca 
guadagnino; op vakantie op het italiaan-
se platteland ontmoet de 17-jarige elio 
de knappe en intrigerende oliver; roman-
tische film met armie hammer, timothy 
chalamet en michael stuhlbarg; 20.00-
22.10 uur; € 5,-.
do 25 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the moon' 
(1973) van ian emes; de psychedelische 
muziek van pink floyd met bijpassende 
beelden; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
vr 26 juli 
groninger forum, hereplein 73;
expat cinema: 'tel aviv on fire' (2018); ko-
medie rond het decennialang durende 
arabisch-israëlisch conflict, luchtig uit-

vergroot tot meeslepende soap; 21.00-
22.45 uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/
studenten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kin-
deren tot 16 jaar € 7,50).
za 27 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the moon' 
(1973) van ian emes; de psychedelische 
muziek van pink floyd met bijpassende 
beelden; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'the wave' (2015) en 'the quake' (2018) 
van roar uthaug en j h andersen; in 'the 
wave' ontdekt een ervaren geoloog dat 
een aantal dorpen in noorwegen wordt 
bedreigd door een enorme vloedgolf en 
in 'the quake' voorspelt hij dat oslo zal 
worden getroffen door een grote aardbe-
ving; aanv 20.00 uur; € 7,- (stadjerspas/
studenten € 5,-); 2 films voor de prijs van 
1; ook op 29 juli.
zo 28 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film over 
het leven van de sami, een eeuwenoud 
volk in lapland; engels gesproken, niet 
ondertiteld; 16.00-16.45 uur; € 10,-.
ma 29 juli 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'the wave' (2015) en 'the quake' (2018) 
van roar uthaug en j h andersen; in 'the 
wave' ontdekt een ervaren geoloog dat 
een aantal dorpen in noorwegen wordt 
bedreigd door een enorme vloedgolf en 
in 'the quake' voorspelt hij dat oslo zal 
worden getroffen door een grote aardbe-
ving; aanv 20.00 uur; € 7,- (stadjerspas/
studenten € 5,-); 2 films voor de prijs van 
1.
groninger forum, hereplein 73;
pride cinema: 'the miseducation of ca-
meron post' (2018) van desiree akhavan; 
tiener cameron post wordt naar een af-
gelegen bekeringskamp voor andersge-
aarden gestuurd; naar de gelijknamige 
young-adultroman van emily m danforth; 
21.00-22.30 uur; € 10,50 (jongeren tot 25 
jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / 
kinderen tot 16 jaar € 7,50); met korte in-
leiding door coc groningen & drenthe.
di 30 juli 
groninger forum, hereplein 73;
ciné-club: 'la cérémonie' (1995) van clau-
de chabrol; thriller over een huishoudster 
met een duister geheim en een nieuws-
gierige postbode die ook iets te verber-
gen heeft; met sandrine bonnaire, jac-
queline bisset en isabelle huppert; 
19.30-21.30 uur; € 10,50 (jongeren tot 25 
jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / 
kinderen tot 16 jaar € 7,50).
do 1 aug 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the moon' 
(1973) van ian emes; de psychedelische 
muziek van pink floyd met bijpassende 
beelden; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
za 3 aug 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the moon' 
(1973) van ian emes; de psychedelische 
muziek van pink floyd met bijpassende 
beelden; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
zo 4 aug 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film over 
het leven van de sami, een eeuwenoud 
volk in lapland; engels gesproken, niet 
ondertiteld; 16.00-16.45 uur; € 10,-.
wo 7 aug 
groninger forum, hereplein 73;
landelijke sneak preview; aanv 21.00 u; 
€ 7,50.

vERWAChT
di 13 aug 
groninger forum, hereplein 73;
'la dentellière' (1977) van claude goretta; 
romantische film over een verlegen kap-
ster (isabelle huppert) die in contact 
komt met het intellectuele milieu van pa-
rijs; 19.30-21.25 uur; € 10,50 (jongeren 
tot 25 jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50).

theater
do 27 juni 
alfa-college, admiraal de ruyterlaan 2;
studenten brengen samen met theater-
maker gabriëlle glasbeek 'ambitie = tu-
muh'; een verhaal over hun dromen, am-
bitie en de toekomst; toneel/film/dans/
muziek; aanv 17.00 uur (première) en 
19.30 uur; gratis; reserveren noodzake-
lijk via secretariaat.tec.ruyt@alfa-colle-
ge.nl.
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'antigone'; muziektheater naar de klas-
sieke tragedie van sophocles; regie: 
maaike van den hoek; aanv 20.30 uur; 
€ 9,- (studenten € 8,-); ook op 28 en 29 
juni.
vr 28 juni 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'antigone'; muziektheater naar de klas-
sieke tragedie van sophocles; regie: 
maaike van den hoek; aanv 20.30 uur; 
€ 9,- (studenten € 8,-); ook op 29 juni 
(15.00 en 20.30 uur).
za 29 juni 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'antigone'; muziektheater naar de klas-
sieke tragedie van sophocles; regie: 
maaike van den hoek; aanv 15.00 en 
20.30 uur; € 9,- (studenten € 8,-).
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
vrij nuchter speelt 'lekker lachen impro'; 
improvisatie en humor; aanv 20.30 uur; 
gratis.
zo 30 juni 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
spot muziektheater brengt 'hou me vast'; 
martje belandt in de gevangenis en al-
leen glenn blijft in haar onschuld gelo-
ven; aanv 14.00 en 18.30 uur; € 10,- 
(jongeren tot 18 jaar € 7,-); kaartverkoop 
via www.spotmuziektheater.nl.
grand theatre, grote markt 35;
unfinished business (onaf werk van jon-
ge, noordelijke makers): theatercollectief 
illustere figuren brengt de eindpresenta-
tie van het illustere figuren weekend; 
16.00-16.45 uur; toegang: vrijwillige bij-
drage na afloop.
za 6 juli 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
kleine zaal: prinsentoernooi met de noor-
delijke theatersportverenigingen twister, 
sub rosa, kameleon, rambi en ulteam; 
improvisatie; 20.00-22.00 uur; € 7,50.
wo 10 juli 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
werktheater ookfijn & co speelt 'plastic 
soep', naar een idee van don duyns; ge-
speeld door acteurs met een verstande-
lijke beperking; 19.30-20.45 uur; € 10,-.
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pop
do 27 juni 
noorderplantsoen;
'usva at the park - bohemian summer' 
met oa sorry john, the lay, nora (singer-
songwriter), vera's charm, improv group 
front line, verhalen, workshop salsa en 
eten & drinken; 14.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: xavier rudd, singer-songwri-
ter/multi-instrumentalist uit australië; 
aanv 20.00 uur; € 41,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
cirrus minor (alternatieve stonerrock) en 
the ballet bombs (garage/stonerrock); 
aanv 21.00 uur; € 5,-.
bar smoke, grote markt 21a;
the mackayz, singer-songwritersduo; 
21.00-24.00 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met hilbrandt 
(nederlandstalige synthrock) en delore 
(nederpop); aanv 21.30 uur; € 3,- / voor-
verkoop € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
radio moscow, psychedelische bluesrock 
uit amerika; aanv 21.30 uur; € 16,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 28 juni 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
mary-elaine jenkins, singer-songwriter 
uit brooklyn; voorprogramma: robin ijzer-
man; aanv 20.00 uur; € 11,-.
simplon, boterdiep 69;
presentatie popbands van muziekschool 
vrijdag; met jupiter, lifft, shiver, blue yel-
low, mind fuji, glims, basement four, 
bring me the pencils, no sugah, wan-
deroo, the black lotus, build up to the 
end, the rising seconds en l e m o n at-
tack; van singer-sonhwriter tot stevige 
rock; aanv 20.00 uur; € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
model depose, new wave/synthpop uit 
groningen; plaatpresentatie mmv cynn 
(cynthia weiss); aanv 21.00 uur; € 2,50.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session met nathaniël van 
veenen (gitaar); blues/pop; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
pacific, oosterstraat 65;
shady lane, bluegrass; aanv 21.30 uur; 
gratis.
za 29 juni 
oosterstraat + carolieweg;
zomermarkt met tom's kitchen (blues), 
de mariachi's (mexicaans), zangduo de 
klevende liefde, dweilorkest de neut'n-
bieters, dj's coco & ingo, braderie en ac-
tiviteiten voor kinderen; 11.00-17.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: neighbours burning neigh-
bours, noisepop/postpunk uit rotterdam; 
aanv 23.00 uur; € 2,- (met vera clubkaart 
gratis).
café de zolder, papengang 3a;
the vibez hiphop-jamsessie / open mic 
met oa fhillybadass.com en dj waxcat; 
23.00-03.00 uur; gratis.
zo 30 juni 
trefpunt, beijumerweg 17;
maf jam session; backline aanwezig; 
15.00-18.00 en 20.00-24.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
timedrifters, rhythm & blues/rock/soul; 
15.30-18.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: drie 
uiltjes zomersessie; akoestische open 
sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
robert jay's up north, rhythm & soul/funk/
pop; aanv 16.30 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
e causa ignota, jazz/pop/funk; presenta-
tie ep 'fasttracker'; 19.30-21.00 u; € 3,-.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
slack bird, folkpunkduo uit finland met 
banjo en accordeon; aanv 20.30 uur; 
toegang: vrije gift voor de muzikanten.
vera, oosterstraat 44;
l a witch en levitation room; 2x donkere 
garagerock uit los angeles; aanv 20.30 
uur; € 11,- (met vera clubkaart gratis).
bar smoke, grote markt 21a;
potman jr en youri lentjes; singer-song-
writers; 21.00-24.00 uur; gratis.
wo 3 juli 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: sean paul, r&b/dancehall uit 
jamaica; voorprogramma: nitty wow; 
aanv 20.30 uur; € 51,10.
vera, oosterstraat 44;
no vacation, indie/dreampop uit amerika; 
aanv 21.30 uur; € 12,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session; aanv 22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; met huisband; 22.30-03.00 u.
do 4 juli 
simplon, boterdiep 69;

kleine zaal: 'simplon up' met koibito (mul-
ti-instrumentaal duo uit californië), 
springveer (noise-/krautrock), breekbaar 
(synthpop), sauna boys (rauwe gitaren 
en humor) en zomerse tunes door lokale 
dj's coco & ingo, størm en print credits; 
aanv 21.30 uur; € 3,- / voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
los kamer (mexico), swing/jazz/ska/bal-
kan; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
flat worms, punk/garagerock uit los an-
geles; aanv 22.00 uur; € 10,-.
vr 5 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.30-00.30 uur; € 3,-.
za 6 juli 
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
overuren festival van studentenvereni-
ging dizkartes met oa ruben annink (sin-
ger-songwriter), flu fighters (covers) en 
reaching north (grunge/hardcore/am-
bient); 14.00-04.00 uur; € 20,-; kaartver-
koop via www.overuren.dizkartes.nl.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv erik de jonge met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 22.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: uniform, industrial/noise uit 
amerika; aanv 23.00 uur; € 2,- (met vera 
clubkaart gratis).
zo 7 juli 
vismarkt;
new attraction block jam; urban arts cul-
tuurfestival met muziek (jacin trill, mani a 
k a mocromaniac, s10, rooks, alumni, 
host roberto tan en dj de lieve marok-
kaan), world bboy classic holland qualifi-
er 2019 (hosts arjuna vermeulen en 
maddy madpac en dj's deejay irie en s 
d), danscrews (tdc, tudc, mbs, sedap, 
dance division, etudes, host maddy mad-
pac en deejay irie) en graffiti jam met (in-
ter)nationale graffiti writers (weak, j dea-
throw, melk, @bert_mta, michel, sign, 
disco, waist, chas, reser, baek, egoïst, 
swok, puaks, clyde, doemzer, news, ruut 
nova, sher en dosed); 13.00-21.00 uur; 
gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
terras: kentucky grasshoppers, country; 
15.00-18.00 uur; gratis.
em2, suikerlaan 6;
terras en tuin: 'secret garden' met dj's 
niks (sander davids & thomas mauser), 
guido schrandt, yomi en matson; minimal 
& mimosa; 15.00-23.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: drie 
uiltjes zomersessie; akoestische open 
sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
groove department, soul/funk; aanv 
16.30 uur; gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
mississippi kings, deltablues; 21.00-
24.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
thema-avond 'wind en storm'; george 
welling nodigt een groot aantal muzikan-
ten uit om nummers rond dit thema te ko-
men spelen; aanv 22.00 uur; gratis.
ma 8 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
grindhouse (punkrock uit oostenrijk) en 
the drippers (action rock uit göteborg); 
aanv 20.30 uur; € 7,- / voorverkoop € 6,-.
di 9 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
electric frankenstein, energieke punk/
rock & roll uit amerika; voorprogramma: 
the gravediggers (groningen); aanv 
21.30 uur; € 10,-.
wo 10 juli 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session; aanv 22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; met huisband; 22.30-03.00 u.
do 11 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
mullet monster mafia, surf/thrash may-
hem uit brazilië; met voorprogramma; 
aanv 21.30 uur; € 6,- / voorverkoop € 5,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 12 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
inferum, mechanical death metal uit 
eindhoven; voorprogramma: despicable 
heroes (barneveld), crazed (ijsselstein) 
en oceans turn red (leeuwarden); aanv 
20.30 uur; € 8,- / voorverkoop € 7,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;

blop concert & session olv job posthuma 
(gitaar); blues/pop/soul; 21.30-00.30 uur; 
€ 3,-; laatste blop concert & session van 
het seizoen.
za 13 juli 
binnenstad;
rumbling earth festival met veertig 
akoestische acts, oa arnold veeman, 
cynn, waiting for the sun, martijn vd zan-
de, moon almighty, shabby cabs, untold 
stories, mary confurius, j r bathoorn, het 
kanaal, rick frans, d o r, woe blind birds, 
else schreur, abel de kam, daisy, black 
lotus band, isa zwarts, the samuels, 
open podium en jamsessie; locaties: 
zwanestraat, grand theatre, herestraat, 
waagplein, brugstraat, grote markt (jam-
sessie), westerhaven, werkmanbrug 
(open podium) en poelestraat; 12.00-
20.00 uur; gratis; afterparty met drie 
bands (warhol, papengang 6, 22.00-
04.00 uur, gratis).
em2, suikerlaan 6;
bloody roots festival met oa james hunni-
cutt (amerika), philip bradash (duitsland), 
moon almighty, lisa wanloo en hans han-
nemann; americana/roots; 17.00-23.00 
uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
evening architect, pop/folk (eigen werk); 
aanv 22.00 uur; gratis.
cocktailbar seven, hoogstraatje 9;
the vibez of hiphop new wave showcase 
met primetech, celtjo, stinos, dasha mu-
sic, jay waldo, mevia fatale, ea twins en 
rofaro m & kidd luca; oa hiphop, latin 
trap, moombahton en new wave; 22.00-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: rays, indierock uit californië; 
aanv 23.00 uur; € 2,- (met vera clubkaart 
gratis).
zo 14 juli 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met tarab (arabische 
blues) en soul vibration ('60's/'70's soul); 
aanv 14.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: drie 
uiltjes zomersessie; akoestische open 
sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
ma 15 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the briefs ('70's punkpop uit seattle) en 
spit pink (punkrock uit het ruhrgebied); 
aanv 20.30 uur; € 12,- / voorverkoop 
€ 10,-.
wo 17 juli 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session; aanv 22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; met huisband; 22.30-03.00 u.
do 18 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
la armada, hardcore/punk/metal uit de 
dominicaanse republiek; voorprogram-
ma: meddler (friesland); aanv 21.30 uur; 
€ 7,- / voorverkoop € 6,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 19 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
kaasschaaf party grind (grind/groove/
gore uit arnhem) en mouflon (death/
doom metal uit arnhem); aanv 21.30 uur; 
€ 5,- / voorverkoop € 4,-.
za 20 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
raw medicine, rock & roll met rudy engle-
bert, dirk vermeij en arthur bont; voorpro-
gramma: the blues cowboys; aanv 22.00 
uur; € 10,- / voorverkoop € 7,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
shady lane, bluegrass; aanv 22.00 uur; 
gratis.
zo 21 juli 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: drie 
uiltjes zomersessie; akoestische open 
sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the casualties (pure punkrock uit new 
york), total chaos (punkrock/hardcore uit 
los angeles), justify all means (hardcore 
punk uit deventer) en the heart monitors 
(punkrock/hardcore punk uit rotterdam 
eo); aanv 20.30 uur; € 10,- / voorverkoop 
€ 7,50.
bar smoke, grote markt 21a;
ruud fieten, folk/americana; 21.00-24.00 
uur; gratis.

ma 22 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
d i, punk uit californië; voorprogramma: 
two two 79; aanv 21.00 uur; € 10,- / voor-
verkoop € 8,-.

wo 24 juli 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session; aanv 22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; met huisband; 22.30-03.00 u.
do 25 juli 
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 26 juli 
pacific, oosterstraat 65;
out of tha box, akoestische pop/soul/r&b 
met jordy en larissa; aanv 21.30 uur; gra-
tis.
za 27 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
noise in the north band aid met ducking 
punches (punkrock uit engeland), soul 
theft (stoner), oceans turn red (deathco-
re), the real mccoy (hardcore punk uit 
assen) en ray verb & pablo del tonez; 
18.00-24.00 uur; toegang: vrijwillige gift 
voor stichting noise in the north booking.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the blues cowboys; pop/country met oa 
lex koopman (gitaar/zang) en lou leeuw 
(bas/zang); aanv 21.30 uur; gratis.
zo 28 juli 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: drie 
uiltjes zomersessie; akoestische open 
sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
ma 29 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/r&b 
met jordy en larissa; aanv 19.30 uur; gra-
tis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
c j ramone (punk uit new york), dee 
cracks (punkrock uit oostenrijk) en latte+ 
(punkrock uit italië); aanv 20.15 u; € 12,- 
/ voorverkoop € 10,-.
wo 31 juli 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session; aanv 22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; met huisband; 22.30-03.00 u.
do 1 aug 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
cigar (punk uit amerika), primetime failu-
re (skatepunk/poppunk uit duitsland), 
sun-0-bathers (punkrock uit leeuwarden) 
en straightline (skatepunk/thrash uit 
münchen); aanv 20.00 uur; € 8,- / voor-
verkoop € 7,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 2 aug 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
cthuluminati (stoner/doom), jahmean 
(stoner/doom) en chief of smoke (psy-
chedelische metal); aanv 20.30 uur; € 8,- 
/ voorverkoop € 6,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
za 3 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 22.00 uur; 
gratis.
zo 4 aug 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: drie 
uiltjes zomersessie; akoestische open 
sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
wo 7 aug 
bar smoke, grote markt 21a;
town of saints, folkpop; 21.00-24.00 uur; 
gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session; aanv 22.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; met huisband; 22.30-03.00 u.
do 8 aug 
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 9 aug 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.

vERWAChT
za 10 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
zo 11 aug 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: drie 
uiltjes zomersessie; akoestische open 
sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kleintje songclub; songclubleden die niet 
op vakantie zijn spelen hoogtepunten uit 
vorige edities; aanv 22.00 uur; gratis.

amusement
do 27 juni 
noorderplantsoen;
'usva at the park - bohemian summer' 
met oa live muziek (sorry john, the lay, 
nora en vera's charm), improv group 
front line, verhalen, workshop salsa en 
eten & drinken; 14.00-22.00 uur; gratis.
de wolkenfabriek, suikerlaan 18;
randprogramma van de eindexamenten-
toonstelling van academie minerva (22 
t/m 27 juni in de vm suikerfabriek) met oa 
talkshow, live muziek, kunstgrappen en 
eten; aanv 18.00 uur.
waagplein;
zomeravondconcert door drumfanfare 
avanti (19.00 uur) en harmonie patrimo-
nium (20.00 uur); gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
studievereniging panacea brengt de mu-
sical 'grease' van jim jacobs en warren 
casey; de cast bestaat volledig uit ge-
neeskundestudenten; aanv 20.15 uur; 
€ 16,- (leden panacea € 14,50); kaartver-
koop via www.panacea.nl; met afterparty 
in club kiwi (poelestraat 19); ook op 28 
juni.
vr 28 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 u; 
gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
studievereniging panacea brengt de mu-
sical 'grease' van jim jacobs en warren 
casey; de cast bestaat volledig uit ge-
neeskundestudenten; aanv 20.15 uur; 
€ 16,- (leden panacea € 14,50); kaartver-
koop via www.panacea.nl; met afterparty 
in club kiwi (poelestraat 19).
za 29 juni 
oosterstraat + carolieweg;
zomermarkt met live muziek van tom's 
kitchen (blues), de mariachi's (mexi-
caans), zangduo de klevende liefde, 
dweilorkest de neut'nbieters, dj's coco & 
ingo, braderie en activiteiten voor kinde-
ren; 11.00-17.00 uur.
vrijdag, sint jansstraat 7;
'singers on stage'; presentatie door 
zangleerlingen van josé zwerink; mmv 
diederik idema (piano); 16.00-18.00 uur; 
€ 5,-.
lust, o kijk in 't jatstraat 58;
moa (mit offenen armen) charity night 
met oa stranger things have happened 
(improv comedy), veiling, live muziek en 
eten; aanv 18.00 uur; € 3,50; opbrengst 
tbv computerles voor vluchtelingen in 
groningen.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ulteam brengt een muzikale improvisa-
tievoorstelling op suggesties van het pu-
bliek; van ingetogen liedjes tot onver-
valste meebrullers; 20.00-22.00 uur; 
€ 7,50.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
filmavond van de engelstalige improv co-
medy group front line; aanv 20.30 uur; 
gratis.
em2, suikerlaan 6;
club bavarois; live radioshow met oa wil-
lem kolvoort (illustrator/postermaker), 
stadsdichter renée luth, chris garrit 
(em2), lenny & junior (live country/blues), 
minervastudenten, radiocartoon en boe-

kenrubriek door barbara stok; thema: 
zelf doen; aanv 21.00 uur; € 3,-.
zo 30 juni 
kattendiep;
'chilling & tasting'; foodfestival met oa 
live muziek, dj timothy ravor, outdoor ci-
nema ('the old man and the sea'), proe-
verij van hapjes en drankjes en cocktail-
workshop; 14.00-20.00 uur; gratis.
ma 1 juli 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
pop- en showkoor prestige olv joram de 
rijk brengt nieuwe hits; met begeleiding 
door live band; aanv 20.00 en 21.15 uur; 
€ 7,50; kaartverkoop via www.popkoor-
prestige.nl.
wo 3 juli 
kerkgebouw de cirkel, korreweg 47;
vrouwenkoor mrs johnson olv tobias 
bethlehem brengt 'songbird'; zomers 
programma met een mix van klassieke, 
lichte, oude en nieuwe muziek; mmv ro-
nald kedra (piano); aanv 20.00 u; gratis.
do 4 juli 
waagplein;
zomeravondconcert door showband ex-
celsior (19.00 uur) en fanfareorkest de 
bazuin (20.00 uur); gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
timo septer brengt 'met beleid'; cabaret; 
20.30-21.30 uur; € 7,50.
vr 5 juli 
noorderplantsoen;
'de culinaire verleiding'; food & music 
festival met oa live muziek, dj's, work-
shops en activiteiten voor kinderen; 
17.00-23.00 uur; gratis; zie ook 6 en 7 
juli.
za 6 juli 
noorderplantsoen;
'de culinaire verleiding'; food & music 
festival met oa live muziek, dj's, work-
shops en activiteiten voor kinderen; 
12.00-23.00 uur; gratis; zie ook 7 juli.
vrijdag, sint jansstraat 7;
pianoleerlingen van debora prins sluiten 
het seizoen af met een feestelijk concert; 
19.00-20.15 uur; € 5,-.
zo 7 juli 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
voorstellingen door musicalschool gro-
ningen en kindertheatergroepen van mu-
ziekschool marjon geldof; 12.00-18.00 u; 
€ 10,- / voorverkoop € 7,50 via www.mar-
jongeldof.nl.
noorderplantsoen;
'de culinaire verleiding'; food & music 
festival met oa live muziek, dj's, work-
shops en activiteiten voor kinderen; 
12.00-21.00 uur; gratis.
do 11 juli 
waagplein;
eemsmond big band; aanv 19.00 uur.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
fresh dates brengt een 'roaring twenties 
dinnershow' (try-out); spectaculaire 
show in een geheime jazzclub uit de ja-
ren '20; 19.30-22.00 uur; € 26,50; kaart-
verkoop via www.freshdates.nl.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verhalen, 
liedjes en mulimediapresentaties van 
meindert talma, igor wijnker, adriaan 
bosch en kees de vries; aanv 20.30 uur; 
gratis.
zo 14 juli 
vismarkt;
vintagemarkt 'dingen 050' met diverse 
activiteiten; 11.00-17.00 uur.
di 16 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'dolly's dazzling karaoke'; karaokeshow 
olv ms dolly wood; 20.00-24.00 uur; gra-
tis; inschrijving voor deelname karaoke 
vanaf 19.00 uur.

vERWAChT
zo 11 aug 
vismarkt;
vintagemarkt 'dingen 050' met diverse 
activiteiten; 11.00-17.00 uur.
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www.orgelzomer.nl).
martinikerk, martinikerkhof 3;
openingsconcert orgelzomer groningen: 
leo van doeselaar (orgel) en erwin wier-
singa (orgel) spelen werken van organis-
ten-componisten die schnitger-orgels 
bespeeld hebben (lustig, lübeck, weck-
mann, bach, van beek en danksagmül-
ler); aanv 20.00 uur; € 10,- (studenten 
€ 8,- / 13 tot 18 jaar € 5,- / kinderen tot 13 
jaar onder begeleiding van tenminste 
één betalende bezoeker gratis); voorver-
koop via www.orgelzomer.nl.
di 30 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgelzomeracademie: openbare master-
classes door theo jellema (09.30-12.30 
uur) en pavel cerny (14.00-17.00 uur); 
gratis.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
orgelzomeracademie: openbare master-
class door tobias willi; 14.00-17.00 uur; 
gratis.
wo 31 juli 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
orgelzomeracademie: openbare master-
class door erwin wieringa; 09.30-12.30 

uur; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgelzomeracademie: openbare master-
classes door wolfgang zerer (09.30-
12.30 uur) en rie hiroe en jisung kim 
(14.00-17.00 uur); gratis.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
orgelzomeracademie: openbare master-
class door erwin wieringa; 14.00-17.00 
uur; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgelzomer groningen: jisung kim (orgel) 
en rie hiroe (orgel) spelen muziek van 
bruhns, leyding, steffens, bach, buxtehu-
de en scheidemann; aanv 20.00 uur; 
€ 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 18 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 13 jaar onder begelei-
ding van tenminste één betalende be-
zoeker gratis); voorverkoop via www.or-
gelzomer.nl.
do 1 aug 
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgelzomeracademie: openbare master-
classes door rie hiroe (09.30-12.30 uur) 
en jisung kim (14.00-17.00 uur); gratis.

klassiek
vr 28 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door matthew 
schembri (orgel); aanv 12.45 uur; € 1,-.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: eindexamenconcert door fiona 
van der marel (fluit); 19.30-21.00 uur; 
gratis.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
grootkoor en orkest van groninger stu-
dentenmuziekgezelschap bragi brengen 
een feestelijk zomerconcert met de 'mes-
sa di gloria' van puccini en de 2de symfo-
nie van brahms; aanv 20.00 uur; € 15,- 
(cjp/65+/studenten € 10,-) / voorverkoop 
€ 14,- (€ 9,-) via www.bragi.nl .
za 29 juni 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
groninger studentenkoor gica olv david 
van roijen zingt 'ein deutsches requiem' 
van brahms; solisten: douwe kamminga 
(bariton) christy luth (sopraan); mmv 
hannah tomasini en ellyne wieringa (pi-
ano à quatre mains); aanv 20.15 uur; 
€ 12,50 (stadjerspas/studenten/kinderen 
tot 18 jaar € 10,-) / voorverkoop € 11,50 
(€ 9,-) via www.studentenkoor.nl.
martinikerk, martinikerkhof 3;
plenum brengt 'only in sleep'; zomer-
nachtconcert naar het gelijknamige stuk 
van eriks esenvalds; meerstemmige 
koormuziek door gevorderde amateur-
zangers olv peter de groot; aanv 23.00 u; 
€ 12,50 (studenten/jongeren tot 18 jaar 
€ 10,-); er zijn geen stoelen, neem zelf 
een kussen, luchtbedje, matrasje, tuin- 
of klapstoeltje mee.
wo 3 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
peter van der zwaag (orgel) speelt mu-
ziek van sweelinck, beeftink, de klerk, 
buxtehude, welmers en bach; aanv 
20.00 uur; € 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 
18 jaar € 5,- / kinderen tot 13 jaar onder 
begeleiding van tenminste één betalen-
de bezoeker gratis).
vr 5 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door liana dolgopolo-
va (orgel); aanv 12.45 uur; € 1,-.
za 6 juli 
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
orgelconcert door eeuwe zijlstra; aanv 
13.30 uur (toelichting om 13.20 uur); gra-
tis (collecte bij de uitgang).
wo 10 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
pieter-jelle de boer (orgel) speelt muziek 
van weckmann, hindemith, bach en es-
cher; aanv 20.00 uur; € 10,- (studenten 
€ 8,- / 13 tot 18 jaar € 5,- / kinderen tot 13 
jaar onder begeleiding van tenminste 
één betalende bezoeker gratis).
vr 12 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door hilko bohlen (or-
gel); aanv 12.45 uur; € 1,-.
za 13 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgeldemonstratie door leo van doese-
laar; aanv 14.30 uur; € 1,-.
zo 14 juli 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
pieter van dijk (orgel) speelt werken van 
bruhns, weckmann, steigleder, böhm, 
scheidt en bach; aanv 15.00 uur; € 10,-; 
kaarten aan de deur.
wo 17 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
henk de vries (orgel) speelt muziek van 
pescetti, buxtehude, praetorius, alain, 
matter, duruflé en liszt; aanv 20.00 uur; 
€ 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 18 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 13 jaar onder begelei-
ding van tenminste één betalende be-
zoeker gratis).
conservatorium, meeuwerderweg 1;
openingsconcert peter de grote festival 
met traditiegetrouw voorproefjes uit het 
programma van het komende festival; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
do 18 juli 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
peter de grote festival: yfynke hooge-
veen (klarinet), arthur kerklaan (trompet) 
en erwin wiersinga (orgel) brengen mu-
ziek van milhaud, poulenc, tailleferre, 
alain, ravel en robin; aanv 20.15 uur; 
€ 25,-; reserveren via www.peterdegrote-
festival.nl.
vr 19 juli 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 

aanv 12.30 uur; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten lukas jan schoonebeek 
(orgel) en jos maters (orgel); muziek van 
van der horst, praetorius, böhm, bach, 
scheidemann, muffat en messiaen; aanv 
12.45 uur; € 1,-.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: liesbeth bosboom 
(cello) en alessandro soccorsi (piano) 
spelen cellosonates van cesar frank en 
hendrik andriessen; aanv 17.00 u; € 5,-; 
kaarten vanaf 16.30 uur aan de zaal.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: de youth percus-
sion pool en tatiana koleva (slagwerk) 
brengen 'ode: how to play the triangle'; 
interactief concert met muziek van bern-
stein en werken geïnspireerd door zijn 
'west side story'; aanv 20.15 uur; € 25,-; 
reserveren via www.peterdegrotefestival.
nl; wie mee wil spelen dient zich om 
19.00 uur te melden voor een korte 
workshop.
za 20 juli 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 
aanv 12.30 uur; gratis.
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
orgelconcert door pieter pilon; aanv 
13.30 uur (toelichting om 13.20 uur); gra-
tis (collecte bij de uitgang).
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgeldemonstratie door henk de vries; 
aanv 14.30 uur; € 1,-.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: conservatorium-
studenten spelen oude muziek van oa 
bach, couperin en muffat op nieuwe in-
strumenten; aanv 17.00 uur; € 5,-; kaar-
ten vanaf 16.30 uur aan de zaal.
zo 21 juli 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 
aanv 12.30 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: beth & flo (piano 
en spel) spelen (film)muziek van poulenc 
en sjostakovitsj; aanv 17.00 uur; € 5,-; 
kaarten vanaf 16.30 uur aan de zaal.
ma 22 juli 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 
aanv 12.30 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: alex kordz (piano/
elektronica), vincent martig (klarinet), 
wilco oomkes (accordeon) en julián sar-
miento (contrabas) spelen diverse com-
posities en improvisaties; aanv 17.00 u; 
€ 5,-; kaarten vanaf 16.30 uur aan de 
zaal.
di 23 juli 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 
aanv 12.30 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: tim brackman (vi-
ool, prijswinnaar oskar back concours 
2018) en maarten den hengst (piano) 
spelen werken van oa françaix en tsou-
paki; aanv 17.00 uur; € 5,-; kaarten vanaf 
16.30 uur aan de zaal.
wo 24 juli 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 
aanv 12.30 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: isabel calvo gar-
zon (piano) brengt muziek van janaçek, 
albeniz, respighi, martin en een speciaal 
voor haar geschreven compositie van 
marisa manchado torres; bij deze wer-
ken worden speciaal ontworpen licht-
beelden geprojecteerd; mmv matthias 
emmerink (viool) en nil doménech fuer-
tes (cello/verteller); aanv 17.00 u; € 5,-; 
kaarten vanaf 16.30 uur aan de zaal.
martinikerk, martinikerkhof 3;
henk verhoef (orgel) speelt muziek van 
bach, couperin, monnikendam, honeg-
ger en marais; aanv 20.00 uur; € 10,- 
(studenten € 8,- / 13 tot 18 jaar € 5,- / kin-
deren tot 13 jaar onder begeleiding van 
tenminste 1 betalende bezoeker gratis).
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: marion van den 
akker (mezzosopraan), nina de waal 
(dans) en charlie bo meijering (piano) 
brengen 'afscheid - vrouw... kind... ziels-
verwant...'; voorstelling over liefdevolle 
rouwrituelen en het vinden van nieuwe 
levensenergie; met liederen en piano-
werken van beethoven, schumann, 
saint-saëns, liszt en chopin en muziek 
van asraf kateb en john de kath; aanv 
20.15 uur; € 25,-; reserveren via www.
peterdegrotefestival.nl.
do 25 juli 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 
aanv 12.30 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: itxaso etxeberria 
jaurrieta (piano) en chen xi (piano) spe-
len 'visions de l'amen' van messiaen; 
aanv 17.00 uur; € 5,-; kaarten vanaf 
16.30 uur aan de zaal.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: ekaterina levental 
(zang/spel) brengt 'la voix humaine' van 

poulenc; opera in één acte naar het to-
neelstuk van jean cocteau; aanv 20.15 u; 
€ 25,-; reserveren via www.peterdegrote-
festival.nl.

vr 26 juli 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 
aanv 12.30 uur; gratis.
umcg, hanzeplein 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 
aanv 12.30 uur; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door jan willem jonk-
man (orgel); aanv 12.45 uur; € 1,-.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: yu oda (toetsen/
elektronica) & het kamerorkest van het 
noorden brengen minimal music en elek-
tronische muziek; aanv 17.00 uur; € 5,-; 
kaarten vanaf 16.30 uur aan de zaal.
gasunie, concourslaan 17;
peter de grote festival: participatory con-
cert; studenten en docenten van de sum-
mer academy spelen een pianokwintet 
van sjostakovitsj en en een strijkoctet 

van svendsen; aanv 20.15 uur; € 25,-; 
reserveren: www.peterdegrotefestival.nl.
za 27 juli 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: kamermuziekma-
rathon door jonge talenten van de sum-
mer academy; aanv 11.00 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote festival: lunchconcert door 
jonge talenten van de summer academy; 
aanv 12.30 uur; gratis.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
peter de grote festival: feestelijk slotcon-
cert door de meest getalenteerde stu-
denten en ensembles van de summer 
academy; met prijsuitreiking; aanv 20.15 
uur; € 18,-; reserveren via www.peterde-
grotefestival.nl.
ma 29 juli 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
opening orgelzomer groningen: feestelijk 
herdenkingsconcert door peter wester-
brink (orgel) tgv 50 jaar stichting gronin-
gen orgelland en 300 jaar schnitger; met 
korte toespraken en presentaties; 14.00-
17.00 uur; gratis; 30 juli t/m 3 aug: diver-
se orgelexcursies (kaartverkoop/info via vervolg op pagina 6
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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

De leukste straat
van Groningen !

FOLKINGESTRAAT

Kunsthandel
Richard ter Borg

www.terborg.com

33

Welkom in
Galerie Erik Zwezerijnen

Folkingestraat 65
www.erikzwezerijnen.com

Welkom in
Galerie Erik Zwezerijnen

Folkingestraat 65
www.erikzwezerijnen.com

65

Servies - Tafellinnen - Glaswerk - Bestek

www.tafelgoud.nl    050-3112707

51

Visser bonbons,  
chocoladegeschenken, 

koffie, thee, ijs en  
chocolademelk
- Fair Trade  
- Biologisch  

- Handgemaakt
www.heerlijkchocolade.nl

35

18

Folkingestraat 34   Groningen   313 56 53

34

MECHOUI
Noord-Afrikaans restaurant

Tel. 050 - 318 47 96
www.mechoui.nl

38

Soepen, broodjes,  
wraps, gehaktballen,  
steak sandwiches,  

hotdoggs en veel meer !

Vraag ook naar onze  
cateringmogelijkheden.

06 407 22 381   www.soupdogg.nl    info@soupdogg.nl

48

www.heksenketelmode.nl    Tel: 050 - 313 66 90

12b

19

De Jurkenwinkel
een winkel vol kleur, waar je vrolijk van wordt!
Wij verkopen gezellige, kleurrijke, draagbare  
jurkjes voor alledag, inclusief accessoires  
zoals vestjes, panty's, tassen en nog veel meer.
Folkingestraat 29     www.facebook.com/twodress

29

 

Dinsdag t/m vrijdag en zondag geopend
Rondleidingen en bezichtigingen

NU TE ZIEN: 
 "50x Israëls: het succes in fotogravures"

www.syNagogEgroNINgEN.Nl

60

bistro
Lunch - borreL - Diner

open
wo t/m zo vanaf 11:30

bistroboys.nL

46
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pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
orgelzomeracademie: openbare master-
classes door wolfgang zerer (09.30-
12.30 uur) en theo jellema (14.00-17.00 
uur); gratis.
vr 2 aug 
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgelzomeracademie: openbare master-
classes door pavel cerny (09.30-12.30 
uur) en tobias willi (14.00-17.00 uur); 
gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgelzomer groningen: lunchpauzecon-
cert door internationale orgelstudenten; 
12.45-13.45 uur; € 1,-.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
orgelzomeracademie: openbare master-
class door rie hiroe; 14.00-17.00 uur; 
gratis.
zo 4 aug 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
orgelzomer groningen / cantatedienst: 
het luthers bach ensemble olv tymen jan 
bronda brengt 'laß, fürstin, laß noch ei-
nen strahl' van bach (ook wel bekend als 
de trauer-ode); solisten: lucie chartin (so-
praan), david van laar (altus), jasper dijk-
stra (tenor) en henk timmerman (bas); 
10.00-11.00 uur; gratis (met collecte).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
orgelzomer groningen: tobias willi (orgel) 
speelt werk van senfl, bach, scheidt, 
vierne, willi, howells, sweelinck en buxte-
hude; 15.00-16.15 uur; € 10,-; kaartver-
koop via www.orgelzomer.nl.
ma 5 aug 
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgelzomeracademie: openbare master-
classes door tobias willi (09.30-12.30 
uur) en erwin wiersinga (14.00-17.00 u); 
gratis.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
orgelzomeracademie: openbare master-
classes door jisung kim (09.30-12.30 u) 
en rie hiroe (14.00-17.00 uur); gratis.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
orgelzomer groningen: wolfgang zerer 
(orgel) speelt werken van bach, men-
delssohn-bartholdy, vivaldi, schumann 
en brahms; 20.00-21.15 uur; € 10,-; 
kaartverkoop via www.orgelzomer.nl.
wo 7 aug 
martinikerk, martinikerkhof 3;
slotconcert orgelzomer groningen: 
'schnitger meets'; pavel cerny (orgel) en 
tobias willi (orgel) spelen muziek van luy-
thon, kerl, seger, bruhns, bach, buxtehu-
de, zelenka en cage; aanv 20.00 uur; 
€ 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 18 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 13 jaar onder begelei-
ding van tenminste één betalende be-
zoeker gratis); kaartverkoop via www.or-
gelzomer.nl.
vr 9 aug 
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door martien de vos 
(orgel); aanv 12.45 uur; € 1,-.

vERWAChT
za 10 aug 
martinikerk, martinikerkhof 3;
orgeldemonstratie door erwin wiersinga; 
aanv 14.30 uur; € 1,-.

exposities
der aa-kerk, a-kerkhof 2; 
t/m 18 aug: taco anema, 'passanten' 
(fotoprotretten van gebruikers van gro-
ninger kerken); open wo-zo 11.00-17.00 
uur; € 1,- incl. catalogus.
ann's art / vos interieur, laan corpus 
den hoorn 100; 
t/m 13 juli: schilderijen van jildau nijboer 
en marianne brouwer; za 13 juli 15.00 
uur: finissage; open di-vr 10.00-18.00, za 
10.00-17.00 uur; galeriehouders aanwe-
zig do-za 12.00-17.00 uur en op af-
spraak (tel. 050-3122822).
block c, westerhavenstraat 14a; 
6 t/m 19 juli: shiyu duan, 'the river is very 
windy' (installatie met twee grote projec-
ties); za 6 juli 16.00 uur: opening ten-
toonstelling, met live performance; open 
do vr za 13.00-17.00 uur.
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderijen; 
open op afspraak (tel. 06-44146555) of 
als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 6 juli: ateliercollectie met divers werk 
van roos vink, coen vunderink, rolina 
nell, klasiena soepboer en lisa smithson; 
t/m 6 juli: elisabet stienstra, 'the female 
presence' (vrouwbeelden); open wo-za 
12.00-17.00 uur; op feestdagen geslo-
ten; gratis.
clash gallery in oost, oosterstraat 13a; 
t/m 17 aug: mariëlle gebben, serie 'the 
truth' en ander werk (abstracte fotogra-
fie); open do vr za vanaf 17.00 u; gratis.
atelier dineke bus, froukemaheerd 197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
tot eind aug: 'urban & animals', kleurrijk 

werk van erik zwezerijnen; open do vr za 
vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62; 
9 juli t/m 9 aug: erika stulp, nieuw ex-
pressionistisch werk; open op onregel-
matige tijden en op verzoek: tel. 06-
36167686 / erikastulp@live.nl.
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
27 juni t/m 25 aug: zomersalon met werk 
van 42 kunstenaars; open do-zo 13.00-
17.00 uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
juli en aug: geert lugentborg, 'sehnsucht 
in die zeit' (installatie, afstudeerwerk); te 
zien door de ramen; galerie is af en toe 
geopend (kijk voor de tijden op face-
book).
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
t/m 5 juli: 'annermoeras 10', schilderijen 
en tekeningen van kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland; open do vr 11.00-
16.30 uur en op afspraak.
gezondheidscentrum lewenborg, ka-
juit 438e; 
t/m 10 aug: werk van fotogroep garmer-
wolde; open ma-vr 08.00-17.00 uur.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 27 okt: 'de bosatlas - de kunst van 
het weglaten', tentoonstelling over de 
150-jarige atlas en naamgever pieter 
roelof bos; open di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 7,75 (cjp/65+/studentenkaart/kinderen 
voortgezet onderwijs € 5,25 / kinderen 
basisschool € 3,25 / stadjerspas/muse-
umkaart/kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18; 
t/m 28 sept: esli tapilatu, 'bye, bye bote-
ringe, hello forum!' (dertig fotoportretten 
van bibliotheekbezoekers); open ma-vr 
09.00-18.00, za 10.00-17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit ei-
gen collectie; t/m 22 mrt: 'pronkjewails - 
design uit heden en verleden', tentoon-
stelling van keramiek en glas ingericht 
door gastconservator john veldkamp; t/m 
1 sept: dolf verlinden, recent experimen-
teel minimalistisch werk (diverse tech-
nieken); t/m 15 sept: 'strijd! - 100 jaar 
vrouwenkiesrecht' met schilderijen, 
vaandels, foto's, cartoons en bijzondere 
documenten; t/m 15 sept: 'van swip stolk 
tot rudo menge', affiches die tussen 1994 
en 2019 gemaakt zijn voor het groninger 
museum; t/m 12 jan: daan roosegaarde, 
'presence' (interactief lichtgevend kunst-
werk); 29 juni t/m 9 feb: p struycken, 'ex-
ploderende kleur bij skrjabin en boulez' 
(vijf grote schermen met veranderende 
kleuren en vormen); elke zo: instaprond-
leiding langs hoogtepunten van het ge-
bouw en de verschillende tentoonstellin-
gen (14.00 uur, € 3,- / tot 19 jaar gratis); 
zo 30 juni: familiedag voor inwoners van 
de groningse oosterparkwijk, met rond-
leidingen en workshops (gratis toegang 
op vertoon van flyer die in de ooster-
parkwijk verspreid is); open dag. 10.00-
17.00 uur; ma 1 juli gesloten; € 15,- (stu-
denten studerend buiten groningen/cjp 
€ 10,- / museumkaart/stadjerspas/gro-
ninger studenten/kinderen tot 19 jaar 
gratis).
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10; 
t/m 20 sept: 'birds of paradise', werk van 
allie van altena (tekeningen) en cindy 
sprokel (beelden).
keik, boterdiep 63; 
t/m 4 okt: 'primary moments', werk van 
wilma vissers (gemengde techniek) en 
lydia wierenga (abstracte schilderijen); 
open ma-vr 09.00-17.00 uur.
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van arda barten (keramiek), 
els brouwer (schilderijen), reny kramer 
(schilderijen), greetje hoving (keramiek), 
lammy cremer (sieraden), annet stroes 
(sieraden), koos bladt (glas) en may den 
arend (keramiek); open di-vr 12.00-
17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jatstraat 
36; 
t/m 30 juni: werk van eindexamenstu-
denten noorderpoort fotografie; open 
wo-zo 12.00-17.00 uur.
martinikerk, martinikerkhof 3; 
17 juli t/m 30 aug: ton dubbeldam, 'carpe 
diem' (schilderijen); open di-za 11.00-
17.00 uur; za 6 en do 11 juli gesloten; 
€ 1,-.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 1 sept: edwin grissen, 'uitgelicht' 
(schilderijen).
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 21 sept: 'ewoud puur', overzichtsten-
toonstelling van fotograaf ewoud broeks-
ma (1957-2019); open vr za zo 14.00-
18.00 uur en op afspraak (tel. 050-
5710394); gesloten van 8 juli t/m 8 aug.
atelier nelleke allersma, westerhaven-
straat 8; 
permanent in de etalage: beelden en 
schilderijen; open indien aanwezig.
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 18 juli: sander van der bij en vivian 
ammerlaan, 'vrijwel' (foto's); 27 juli t/m 
22 aug: 'vormule', werk van anne gré 
koolbergen, evelien cambré, jeroen ma-
meli, roos vink en sophie spendel; open 
wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, brug-
straat 24-26; 
t/m 29 sept: 'waar kom je weg?', exposi-
tie over zes eeuwen migratie naar gro-
ningen; zo 30 juni 14.00 uur: keti koti met 
stadsdichter renée luth, fien kremer 
(spoken word), documentaires over het 
nederlandse slavernijverleden en vanaf 
16.45 uur een stadswandeling langs 
sporen van slavernij in groningen; open 
di-za 10.00-17.00, zo 13.00-17.00 uur; 
op feestdagen gesloten; € 8,- (cjp/65+/7 
tot 15 jaar € 4,50 / tot 7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 12; 
t/m 25 aug: philippe dudouit, 'the dyna-
mics of dust' (foto's van nomadische in-
heemse bewoners van de sahel-sahara-
zone); open wo-zo 12.00-18.00 uur; € 4,- 

(studenten € 2,- / stadjerspas/kinderen 
tot 13 jaar gratis).
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichtsten-
toonstelling van foto-contourograaf theo 
knoope; elke za: presentatie voortgang 
nieuw groeiproject 'en dat fokt maar 
door' (over overbevolking); open di-zo 
13.00-18.00 uur.
restaurant de pauw, gelkingestraat 52; 
tot eind juni: werk van tekenaars van de 
noordelijke tekentafel; de tekeningen zijn 
te koop en de opbrengst gaat naar het 
beatrix kinderziekenhuis.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 14 juli: eindexamenexpositie klassie-
ke academie met werk van linet battjes, 
hilda bruinsma, gerda camfferman, erwin 
van iwaarden, esther schlebos, ton schu-
man, folly spoelstra, herke zijlstra, david 
van der linden, henrieke de vries, susan 
ekkel, betsy klabbers, marein konijn en 
liesbeth meerding; open wo-zo 13.00-
17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
tot eind juni: paula biemans, 'camera in-
cantatus - an attempt to rediscover en-
chanted times in a locked up room'; dag 
en nacht van buitenaf te zien.
remonstrantse kerk (entreegebouw), 
coehoornsingel 14; 
t/m 30 dec: janna bathoorn en jan alwin 
de jong, pinholefoto's van en rond ker-
ken van de stichting oude groninger ker-
ken; open ma-vr 09.00-16.30 uur; gratis.
de semmelstee, semmelweisstraat 182; 
t/m 28 juni: chris fictoor, 'klankbeeldtaal' 
(kleurenfoto's en gedichten uit de gelijk-
namige bundel).
galerie sign, winschoterkade 10; 
2 juli (opening 17.00 uur) t/m 7 juli (finis-
sage 16.00 uur): clarinde wesselink, 'kik-
kerproject' (onderzoek naar verschillen-
de ecosystemen vanuit het kikkerper-
spectief); t/m 30 juni: werkperiode op het 
suikerunieterrein; t/m 24 aug: raamexpo-
sitie bij sign; open di-za 12.00-17.00, zo 
14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot eind juli: abel groenewold, tekenin-
gen.
vm suikerfabriek, suikerlaan 20; 
t/m 27 juni: '(un)formed', werk van eind-
examenstudenten van de bacheloroplei-
dingen autonome beeldende kunst, 
vormgeving en docent beeldende kunst 
en vormgeving van academie minerva 
en van masterstudenten van het frank 
mohr institute; open za 13.00-19.00, zo-
do 10.00-21.00 uur.
synagoge, folkingestraat 60; 
t/m 29 sept: '50x israëls: het succes in fo-
togravure', 115 jaar oude reproducties 

(fotogravures) van schilderijen van de in 
groningen geboren jozef israëls (1824-
1911); open di-vr zo 13.00-17.00 u; € 3,-.
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 13 juli: 'door de ogen van de blinde 
passant', installatie van studenten van 
de academie van bouwkunst; open do vr 
za 12.00-15.00 uur.
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 29 sept: 'isaac israëls in het zieken-
huis'.
universiteitsbibliotheek, broerstraat 4; 
t/m 29 sept: 'honger naar kennis', het be-
lang van boeken voor de vrouwenbewe-
ging; t/m 12 juli open ma-vr 08.30-24.00, 
za zo 10.00-22.00 uur / vanaf 13 juli 
open ma-vr 08.30-17.00 uur.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 27 okt: eva rovers, 'ruimteschip aar-
de' (lustrumtentoonstelling over de rijk-
heid en kwetsbaarheid van de aarde); 
open di-zo 13.00-17.00 uur; op feestda-
gen gesloten; € 3,- (cjp/studenten niet 
rug/kinderen tot 19 jaar € 1,50 / studen-
ten en medewerkers rug/museumkaart/
kinderen tot 5 jaar gratis).
usva, munnekeholm 10; 
t/m 5 juli: 'nicaranima/nicaranimus', ex-
positie over gender en lgbt in nederland, 
nicaragua en andere delen van de we-
reld; met schilderijen van bas nijenhuis 
en foto's van koen suidgeest; open ma-
vr 09.00-23.00 uur; gratis.
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 29 juni: 'kunstlokalen', werk van cur-
sisten van kunstencentrum vrijdag; za 29 
juni 14.00-16.00 uur: finissage en open 
huis met rondleidingen; open dag. 09.00-
17.00 uur.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 1 sept: gunta stölzl, 100 jaar bau-
hausstoffen (textiel); zo 7 juli: lezing over 
de tentoonstelling door co-curator mir-
jam deckers (14.00 uur, gratis, aanmel-
den via wallhouse@groningermuseum.
nl); open za zo 12.00-17.00 uur; gratis.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
29 juni t/m 20 juli: julio pastor, 'babel' 
(grote tekeningen van torens op zwart 
papier); 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 interieurobjec-
ten; open op afspraak (tel. 050-3121103 
/ 06-51082613.
y2, oosterhamrikkade 2y; 
t/m 30 juni: 'design by heart', 85 posters 
van chinese grafische vormgevers; open 
dag. 14.00-17.00 uur.

jazz
do 27 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv harry van lier; 
basisband: workshopcombo so what; 
20.30-22.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met luca polizzi; 
21.30-23.30 uur.
vr 28 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-15.30 
uur; gratis.
za 29 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
keti koti; vrijheidsfeest met sharon doel-
wijt (zang), hans lass (bas), vincent grit 
(piano) en raphaël tahapary (percussie); 
20.30-23.30 uur; € 15,-.
zo 30 juni 
news café, waagplein 5;
terras: 'jazz at the square' met live jazz; 
14.00-18.00 uur.
vrijdag, sint jansstraat 7;
e causa ignota, jazz/pop/funk; presenta-
tie ep 'fasttracker'; 19.30-21.00 u; € 3,-.
ma 1 juli 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 2 juli 
café de smederij, tuinstraat 2;
boom xl; benson itoe (bas), diederik ide-
ma (toetsen) en claude ciza (drums); 
aanv 22.00 uur; € 3,-.
do 4 juli 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;

dutch bowl session met job posthuma 
(gitaar) & hans lass (bas); 21.30-23.30 
uur.
vr 5 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
za 6 juli 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session olv winfred 
buma (gitaar); 22.00-01.00 uur; € 3,-.
di 9 juli 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met will jasper (sax), diederik 
idema (toetsen), hans lass (bas) en se-
bastian demydczuk (drums); aanv 22.00 
uur; € 3,-; laatste jazz jam van het sei-
zoen (zomerstop tot 3 sept).
do 11 juli 
waagplein;
eemsmond big band; aanv 19.00 uur.
vr 12 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
za 13 juli 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session olv winfred 
buma (gitaar); met shjazz en hans lass 
(bas); 22.00-01.00 uur; € 3,-; laatste petit 
concert & session van het seizoen.
zo 14 juli 
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
vr 19 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
zo 21 juli 
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
zo 28 juli 
news café, waagplein 5;
terras: 'jazz at the square' met live jazz; 
14.00-18.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
vr 2 aug 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
zo 4 aug 
news café, waagplein 5;
terras: 'jazz at the square' met live jazz; 
14.00-18.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.

6   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

klassiek (vervolg)

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

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

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

restaurant vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

Asian bar & restaurant. All You Can Eat: onbeperkt eten voor 
een vast bedrag. Keuze uit ruim 100 gerechten en desserts.

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

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

Proeflokaal en brouwerij
De Prael Groningen
Boterdiep 75
9712 LL Groningen
Tel. 050-2115313
www.deprael.nl
Open:  wo. do. zo. 14.00-23.30 uur 

vr. za. 14.00-00.30 uur
                                                
Lekker eten met speciaalbiertjes. Dagschotels een tientje!

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

Proef het "Beste van Azië": de lekkerste gerechten uit  
verschillende Oosterse landen op authentieke wijze bereid.
3 gangen Shared Dining Menu p.p. € 24,50
4 gangen Shared Dining Menu p.p. € 29,50

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

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

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

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

Uit eten in Groningen

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


wereldmuziek
vr 28 juni 
pacific, oosterstraat 65;
shady lane, bluegrass; aanv 21.30 uur; 
gratis.
zo 30 juni 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
slack bird, folkpunkduo uit finland met 
banjo en accordeon; aanv 20.30 uur; 
toegang: vrije gift voor de muzikanten.
di 2 juli 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 4 juli 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
los kamer (mexico), swing/jazz/ska/bal-
kan; aanv 22.00 uur; gratis.
zo 7 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 9 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 uur; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
za 13 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
evening architect, pop/folk (eigen werk); 
aanv 22.00 uur; gratis.
zo 14 juli 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met tarab (arabische 
blues) en soul vibration ('60's/'70's soul); 
aanv 14.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 16 juli 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
zo 21 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
ruud fieten, folk/americana; 21.00-24.00 
uur; gratis.
di 23 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 uur; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
zo 28 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 30 juli 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
zo 4 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 6 aug 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 uur; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 7 aug 
bar smoke, grote markt 21a;
town of saints, folkpop; 21.00-24.00 uur; 
gratis.

vERWAChT
zo 11 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 13 aug 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.

jeugd
do 27 juni 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
finale kinderdichter van groningen; de 
kinderdichter wordt voor een jaar be-
noemd; tijdens de aanstelling schrijft hij/
zij iedere drie maanden minimaal één 
gedicht en doet diverse optredens; 
19.30-21.00 uur; gratis; reserveren niet 
nodig.
za 29 juni 
hendrik de vries plantsoen, vondel-
laan;
springkussenfestival; 13.00-17.00 uur.
zo 30 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke ani-
matiefilm over dolores het lieveheers-
beestje, vuurvlieg mike en de geheimen 
van de bomenwereld; vanaf 5 jaar; 
14.00-14.35 uur; € 6,50.
di 2 juli 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 4 juli 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 4 
jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 5 juli 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
zo 7 juli 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
voorstellingen door musicalschool gro-
ningen en kindertheatergroepen van mu-
ziekschool marjon geldof; 12.00-18.00 
uur; € 10,- / voorverkoop € 7,50 via www.
marjongeldof.nl.
ma 8 juli 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
wo 10 juli 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
clubhuis beijum met verschillende activi-
teiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 15.00-
17.00 uur; gratis.
do 11 juli 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
zo 14 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke ani-
matiefilm over dolores het lieveheers-
beestje, vuurvlieg mike en de geheimen 
van de bomenwereld; vanaf 5 jaar; 
14.00-14.35 uur; € 6,50.
di 16 juli 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
vr 19 juli 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
zo 21 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke ani-
matiefilm over dolores het lieveheers-
beestje, vuurvlieg mike en de geheimen 
van de bomenwereld; vanaf 5 jaar; 
14.00-14.35 uur; € 6,50.
ma 22 juli 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;

clubhuis selwerd met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
wo 24 juli 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
clubhuis beijum met verschillende activi-
teiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 15.00-
17.00 uur; gratis.
do 25 juli 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
zo 28 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke ani-
matiefilm over dolores het lieveheers-
beestje, vuurvlieg mike en de geheimen 
van de bomenwereld; vanaf 5 jaar; 
14.00-14.35 uur; € 6,50.
zo 4 aug 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke ani-
matiefilm over dolores het lieveheers-
beestje, vuurvlieg mike en de geheimen 
van de bomenwereld; vanaf 5 jaar; 
14.00-14.35 uur; € 6,50.

uitgaan
do 27 juni 
dot, vrydemalaan 2;
'dot hop' met dj lost perfection; smooth 
instrumental hip-hop/jazz/soul/funk (uit-
sluitend vinyl); aanv 18.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp; opgave via pubquiz-buck-
shot@hotmail.com; team max. 5 pers.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
warhol, papengang 6;
'teq 'n taco'; 22.00-06.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 28 juni 
mas mas, o kijk in 't jatstraat 65;
'ongehoord' vrijmibo; techno/electro/
drum & bas; 14.00-19.30 uur; gratis.
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
'beach please - movie edition'; aanv 
16.52 uur; gratis.
stadslab, suikerlaan 15;
'wine, dine & disco'; thema: summer chi-
que; 18.30-01.00 uur; € 49,50 incl. aperi-
tief, wijnproeverij, diner en disco; aan-
melden noodzakelijk via www.cloinq.nl.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 u; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 u; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joop; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
superstijl; het publiek bepaalt wat de dj 
draait; 22.00-05.00 uur.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
troubadour, peperstraat 19;
'fight for your life' met dj's the individual, 
re-invent & genet1c, head x, m-pack & 
boafist, mr ripley, deadly assault, firestar-
ter en steef o & mindsick; hardcore; 
23.00-06.00 u; € 5,-; alleen deurverkoop.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
twidl records presenteert dj's thorin van 
gelden, loes van rijsewijk, duustere dns 
en junkie digital; obscure techno; 23.00-
05.00 uur; € 3,-.
bar smoke, grote markt 21a;
'biggie biggie'; hommage aan biggie 

smalls; hiphop; 23.00-03.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
r&b exclusive met oa young allens; 
23.30-05.00 uur; voorverkoop € 12,50 
via www.rnbexclusive.nl.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
za 29 juni 
zwembad de papiermolen, papiermo-
lenlaan 3;
buiten: 'liccen in de papiermolen' met di-
verse dj's; house/techno; 15.00-22.00 u; 
kaartverkoop via www.kopjek.com; al-
leen bij mooi weer.
platformtheater, boterdiep 46;
zomerfeest van dansschool cariño met dj 
la sandunguera; salsa/bachata/son/me-
rengue/kizomba; 20.00-01.00 uur; € 5,-; 
geen voorverkoop; vooraf: workshop sal-
sa suelta (19.00 uur, € 15,- incl. toegang 
feest, aanmelden via dansschoolcarino.
nl/zomerfeest).
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
'050 danst door' met dj eric; dansfeest 
met pop, rock, disco, funk house etc van-
af de jaren '60 tot nu; aanv 21.00 uur; 
€ 4,- (tot 22.00 uur € 2,-).
café the crown, zuiderdiep 2;
one hit wonders party; 21.00-01.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
'dansen bij klaas' met dj leedsizzer; dis-
co; aanv 22.00 uur; gratis.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 22.00-04.00 
uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funk junk; soul/funk/
disco; aanv 22.00 uur; gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'get out of the kitchen'; funk/soul/afro/dis-
co/house; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met deejay irie; aanv 22.30 
uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'plotsklaps' in junglesfeer met 
dj's jesse maas, trouvano, werkhoven en 
ruben tieks; house/techno; 23.00-05.00 
uur; € 8,- / voorverkoop € 6,-.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
future riddim x fissa; urban/eclectic; 
23.00-04.30 uur.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites chris deluxe en jordi 
warners; eclectic; 23.00-05.00 uur; € 3,- 
(tot 24.00 uur gratis).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's lauren han-
som en fafi abdel nour; disco/funk; 
24.00-06.00 uur; € 6,- (bij aanmelding via 
facebook vóór 14.00 uur gratis).
vera, oosterstraat 44;
'flexout audio x break-fast' met dj's qzb, 
arkaik, fre4knc, bassi en ground; drum & 
bass; 24.00-05.00 uur; € 10,- / voorver-
koop € 8,-.
zo 30 juni 
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
'nailed it!'; breiclub voor rebellen; 14.00-
17.00 uur; gratis (bring your own wool).
em2, suikerlaan 6;
'sundays are for dancing' met dj's mark 
grusane, dizzi, jasper staal, st bastian, 
ingo the gringo en geert jan; soul/funk/
disco; 14.00-24.00 uur; € 10,- / voorver-
koop € 8,- (early bird € 5,-) via www.em-
2groningen.nl.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
mfc de wijert, p c hooftlaan 1;
fiesta alegría; latin party; 20.00-24.00 u; 
€ 6,- incl. consumptie en workshop son 
door dansschool el son cubano.
ma 1 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 2 juli 
café kult, steentilstraat 36/1;
bingo! met prachtige prijzen en geweldi-
ge muziek; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 3 juli 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;

keti koti dialoogtafel; samen eten en pra-
ten over het slavernijverleden; 18.00-
21.30 uur; aanmelden noodzakelijk via 
www.ketikotitafel.nl.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; gratis; teams max. 4 pers..
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 u; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeestje; salsa/bachata/me-
rengue/kizomba; aanv 22.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 4 juli 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team; opgave via info@cafedetoeter.nl 
of tel. 050-3124499.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 5 juli 
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joost brunsting; aanv 
21.00 uur; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'yeke yeke'; afro soul/funk/house; aanv 
23.00 uur; gratis.
em2, suikerlaan 6;
club ral 5002 met dj's kiss all hipsters en 
coco coquelicot; ecelctic/underground; 
23.00-04.00 u; € 5,-; alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'ongehoord' met djedjotronic 
en resident dj's; eclectic; 24.00-05.00 u; 
€ 5,- / voorverkoop € 3,-.
za 6 juli 
graanfabriek, helsinkistraat 6;
roodkopjek festival met dj's kamma & 
masalo chamos, black dynamite sound-
system, a tribute to africa, juiz, jim lok, fs 
green, smp, siroj, margie, paquito moniz, 
djennah, thiago mereilles en geert jan & 
bob kliphuis; disco/techno/r&b/hiphop; 
14.00-24.00 uur; voorverkoop € 20,49 
via yourticketprovider.
kardingerplas, kardingermaar;
'magnufique - la vida loca'; feest van stu-
dentenvereniging albertus magnus; 
15.00-24.00 u (toegang tot 17.00 uur).
helper westsingel 98, ingang aan het 
boutenspad;
'milonga 007' met dj albert; neo-, non- en 
klassieke tango; 19.30-23.30 uur; € 3,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
em2, suikerlaan 6;
'de republiek'; gouden hits van toen en 
morgen; 22.00-03.00 uur; € 5,-
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 22.00-04.00 
uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'get out of the kitchen'; funk/soul/afro/dis-
co/house; aanv 22.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's k c the funkaholic, duke 
hugh, st bastian, pushin wood en black 
dynamite; funk/hiphop/soul; 23.30-05.00 
uur; € 5,- (met vera clubkaart en na 
03.00 uur gratis); in de kelderbar: dj a 
man called yaro (vanaf 01.30 uur).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.

nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's lady jack a 
line, the futurist en mickey munday; tech-
no; 24.00-06.00 uur; € 6,- (bij aanmel-
ding via facebook vóór 14.00 uur gratis).
zo 7 juli 
dot, vrydemalaan 2;
terras: 'life is a beach' met oa dj's kav 
verhouzer, marc volt, sebastian davidson 
en danny & tariq; 12.00-21.00 uur; € 15,- 
/ voorverkoop € 10,-; bij slecht weer bin-
nen.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 8 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 9 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (algemene 
kennis); aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 p.p. / team max. 5 personen; op-
gave via kroegvanklaas2@gmail.com.
wo 10 juli 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; sal-
sa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 11 juli 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 12 juli 
dot, vrydemalaan 2;
cocktail & craftbeer festival 2019 met 
dj's; 16.00-01.00 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj wout; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
za 13 juli 
dot, vrydemalaan 2;
cocktail & craftbeer festival 2019 met 
dj's; 16.00-01.00 uur.
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met nykkyo energy dj; 
dans/meditatie; 19.30-22.15 uur; € 15,- 
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(alleen cash aan de deur); met openings- 
en sluitingsceremonie.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 22.00-04.00 
uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'get out of the kitchen'; funk/soul/afro/dis-
co/house; aanv 22.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's christian tho-
mas, will jr en kabor; house; 24.00-07.00 
uur; € 6,- (bij aanmelding via facebook 
vóór 14.00 uur gratis).
zo 14 juli 
paradigm, energieweg 10;
sunday afternoon collective - a day at the 
forest stage; met oa dj's acid pauli en os-
kar offerman; 13.00-23.00 uur; voorver-
koop € 19,50 (www.paradigm050.com).
proeflokaal de prael, boterdiep 75;
terras: sunny salsa sunday met dj mitch; 
salsa/bachata/merengue; 15.00-21.00 u; 
gratis; ism dansschool cariño; eten en 
drinken verkrijgbaar; bij slecht weer bin-
nen.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 15 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 16 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'dolly's dazzling karaoke'; karaokeshow 
olv ms dolly wood; 20.00-24.00 uur; gra-
tis; inschrijving voor deelname karaoke 
vanaf 19.00 uur.
wo 17 juli 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 u; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; sal-
sa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 18 juli 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 19 juli 
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
'beach please - movie edition'; aanv 
16.52 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met djosz; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'que pasa'; latin funk/soul/house; aanv 
23.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
za 20 juli 
waagplein;
'openluchttango'; tangosalon met dj en 
dansdemonstratie; 15.00-18.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: zomercafé presenteert 'wes-
tersingel turner overdrive'; met dj's grut-
to, ljipaai, mixbaksel en rabobank; 22.00-
03.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 22.00-04.00 
uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'ladi dadi - summer edition' met oa dj's 
manie en dns; hiphop/r&b/caribbean/la-
tin; 22.00-03.00 uur; voorverkoop € 15,- / 
voorverkoop € 10,- via www.ladidadi.nl.

platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeestje met oa dj miss ma-
ya; aanv 22.00 uur; € 5,-.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'get out of the kitchen'; funk/soul/afro/dis-
co/house; aanv 22.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's nathan homan 
en tjade; house; 24.00-06.00 uur; € 6,- 
(bij aanmelding via facebook vóór 14.00 
uur gratis).
zo 21 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 22 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 23 juli 
em2, suikerlaan 6;
eindfeest van de lustrum-11daagse van 
studentenroeivereniging gyas; 22.00-
04.00 uur.
wo 24 juli 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; sal-
sa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 25 juli 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 26 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 u; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joop; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
borsato friday; meezingen met de hits 
van marco borsato; aanv 21.00 u; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.

za 27 juli 
waagplein;
'openluchttango'; tangosalon met dj en 
dansdemonstratie; 15.00-18.00 u; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 22.00-04.00 
uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'get out of the kitchen'; funk/soul/afro/dis-
co/house; aanv 22.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's posij en for-
mer; electro; 24.00-06.00 uur; € 6,- (bij 
aanmelding via facebook vóór 14.00 uur 
gratis).
zo 28 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 29 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-

name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
wo 31 juli 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 1 aug 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 2 aug 
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
tino martin friday; meezingen met de hits 
van tino martin; 21.00-04.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'yeke yeke'; afro soul/funk/house; aanv 
23.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
za 3 aug 
waagplein;
'openluchttango'; tangosalon met dj en 

dansdemonstratie; 15.00-18.00 u; gratis.
helper westsingel 98, ingang aan het 
boutenspad;
'milonga 007' met dj rogier; neo-, non- en 
klassieke tango; 19.30-23.30 uur; € 3,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 22.00-04.00 
uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'get out of the kitchen'; funk/soul/afro/dis-
co/house; aanv 22.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met black dynamite 
sounds (all night long); disco/groove; 
24.00-06.00 uur; € 6,- (bij aanmelding via 
facebook vóór 14.00 uur gratis).
zo 4 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 5 aug 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.

wo 7 aug 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 8 aug 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team; opgave via info@cafedetoeter.nl 
of tel. 050-3124499.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.

vr 9 aug 
paradigm, energieweg 10;
paradigm festival 2019 met dj's en live 
acts; 16.00-08.00 uur; voorverkoop dag-
kaart (16.00-24.00 uur) € 23,50 / nacht-
kaart (24.00-08.00 uur) € 15,- via www.
paradigm050.com; tot zo 11 aug 07.00 u.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 u; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran juanz; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.

vERWAChT
za 10 aug 
paradigm, energieweg 10;
paradigm festival 2019 met dj's en live 
acts; 12.00-08.00 uur; voorverkoop dag-
kaart (12.00-24.00 uur) € 35,- / nacht-
kaart (24.00-08.00 uur) early bird € 16,- 
via www.paradigm050.com; tot zo 11 
aug 07.00 uur.
waagplein;
'openluchttango'; tangosalon met dj en 
dansdemonstratie; 15.00-18.00 u; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, erwin, 
wolter en bas; aanv 22.00 uur; gratis.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 22.00-04.00 
uur; gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'get out of the kitchen'; funk/soul/afro/dis-
co/house; aanv 22.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's spacetim, 
boeing 747 en long bram; bass; 24.00-
06.00 uur; € 6,- (bij aanmelding via face-
book vóór 14.00 uur gratis).
zo 11 aug 
paradigm, energieweg 10;
paradigm festival 2019 met dj's en live 
acts; 13.00-07.00 uur; voorverkoop dag-
kaart (13.00-23.00 uur) € 25,- / nacht-
kaart (23.00-07.00 uur) € 15,- via www.
paradigm050.com.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.

8   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

uitgaan (vervolg)

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.

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.

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

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

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

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

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.

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

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

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.

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.

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.

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

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

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

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

