
klassiek
vr 3 feb 
conservatorium, palmslag 20;
selectieronde prinses christina con-
cours noord; met muzikale talenten 
van 12 tot 20 jaar; aanv 18.00 uur; gra-
tis; zie ook 4 en 5 feb.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
barokopera amsterdam brengt 'acis en 
galatea' van händel; met elodie kimmel 
(sopraan), jan-willem schaafsma (te-
nor), marc pantus (bas-bariton), salo-
mé zangerl (sopraan) en falco van 
loon (tenor); aanv 20.15 uur; 1ste rang 
uitverkocht / 2de rang € 28,50 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 16,75) / 3de rang 
€ 20,- (€ 16,75) / 4de rang € 10,-.
za 4 feb 
conservatorium, palmslag 20;
selectieronde prinses christina con-
cours noord; met muzikale talenten 
van 12 tot 20 jaar; aanv 09.30 uur; gra-
tis; zie ook 5 feb.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest olv jules van hessen speelt de 
1ste symfonie van tsjaikovski; met in-
leiding door de dirigent; aanv 20.15 u; 
€ 27,50 (jongeren tot 30 jaar € 12,50).
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
studentenkoor gica brengt 'save our 
souls'; romantische en moderne stuk-
ken geïnspireerd door de zee van oa 
britten, andriessen, grieg en kverno; 
met intermezzi door jan-roelof bat-
hoorn; aanv 20.15 u; € 10,- / voorver-
koop € 9,- via www.studentenkoor.nl.
zo 5 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: finale prinses christina 
concours noord; met muzikale talenten 
van 12 tot 20 jaar; aanv 14.00 uur; 
€ 18,- (cjp/65+ € 14,-).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: het cantate consort en 
barokorkest olv jelte hulzebos brengen 
de 'hohe messe' van bach; solisten: 
marian van der heide (sopraan), esther 
ebbinge (sopraan), andrew hallock 
(alt), sebastian brouwer (tenor) en roe-
le kok (bas); 17.00-19.00 uur; gratis; 
collecte bij de uitgang.
ma 6 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;

yogadocent/gitarist jan kuiper presen-
teert 'yoga in concert'; yoga met muzi-
kale medewerking van iris kroes (zang/
harp); 20.00-22.00 uur; € 18,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het orchestre des champs-
élysées olv philippe herreweghe 
brengt de 8ste en 9de symfonie van 
beethoven; solisten: christina landsha-
mer (sopraan), stefanie iranyi (mezzo-
sopraan), maximilian schmitt (tenor) 
en thomas bauer (bas); aanv 20.15 u; 
goud € 52,50 / 1ste rang € 47,50 / 2de 
rang € 42,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht.
wo 8 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door annemarie 
van heemsberg en nicole van jaars-
veld; romantische muziek met klarinet 
en piano; 12.00-12.45 uur; gratis.
do 9 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
het noord nederlands orkest olv antony 
hermus maakt een muzikale reis naar 
rusland en finland met werk van liadov, 
sibelius en prokofjev; solist: guy 
braunstein (viool); 20.15-22.10 uur; 
goud € 43,50 / 1ste rang € 35,50 / 2de 
rang € 25,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht.
vr 10 feb 
theresiakapel, zuiderweg 38;
de geluidenfabriek (erna en simon van 
weelden) live, improvisatie; minimal 
music/soundscapes; mmv anneke 
hoekman (fluit) en saskia rozeveld (vi-
ool); 20.00-22.00 uur; na afloop gaat 
de pet rond.
za 11 feb 
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
vocaal ensemble sirius zingt engelse, 
finse, hongaarse en nederlandse 
volksmuziek; van henry de 8ste en pa-
lestrina tot duke ellington, in pure vorm 
of haast onherkenbaar verwerkt; aanv 
20.00 uur; toegang: vrijwillige bijdrage 
aan de deur.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
de van swieten society brengt 'mozarts 
aller landen'; muziek van de arriaga 
(de spaanse mozart), kraus (de 
zweedse mozart), myslivecek (de bo-
heemse mozart), linley (de engelse 
mozart), saint-georges (de caraïbische 
mozart), bomtempo (de portugese mo-
zart) en mozart zelf; aanv 20.15 uur; 
€ 23,- (tot 30 jaar/stadjerspas € 11,50); 
kaartverkoop via www.musicaantiqua-
nova.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
prins claus concert: het hanze symp-
hony orchestra (studenten uit gronin-
gen en bremen) speelt muziek van 
adams, tsjaikovski en berlioz; soliste: 
eliane menzel (viool); aanv 20.15 uur; 
€ 12,50 incl. drankje.
zo 12 feb 
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
het noordelijk vocaal ensemble olv 
leendert runia zingt muziek van ho-
wells (1892-1983) en whitacre (1970); 
aanv 16.00 uur; € 15,- / voorverkoop 

€ 12,50 bij boekhandel godert walter 
en kunst & vliegwerk en via www.
nvensemble.nl.
ma 13 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het pavel haas quartet 
speelt 'fratres' van pärt en strijkkwar-
tetten van bartók en beethoven; aanv 
20.15 uur; € 34,- (tot 30 jaar € 12,50).
oosterpoort, trompsingel 27;
het nederlands studenten orkest olv 
jurjen hempel speelt de 9de symfonie 
van mahler en muziek van j strauss en 
takemitsu; solist: mathieu van bellen 
(viool); 20.15-22.20 uur; € 21,50 (cjp/
studenten/jongeren tot 13 jaar € 10,-).
wo 15 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door camiel boom-
sma (piano); 12.00-12.45 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
pierre-laurent aimard (piano) speelt 
muziek van chopin en messiaen; aanv 
20.15 uur; € 35,- (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50); vooraf interviewt hessel bij 
de leij pierre-laurent aimard (café, 
19.00 uur, gratis met concertkaart, re-
serveren niet nodig).
do 16 feb 
martinikerk, martinikerkhof 3;
de nederlandse bachvereniging olv pe-
ter dijkstra brengt 'feestcantates van 
bach'; solisten: miriam feuersinger (so-
praan), alex potter (alt), thomas hobbs 
(tenor) en peter kooij (bas); mmv leo 
van doeselaar (orgel); 20.00-22.00 u; 
€ 35,- (jongeren tot 30 jaar € 15,-); 
kaartverkoop via de oosterpoort.

za 18 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest en koren olv antony hermus bren-
gen de 'carmina burana' van orff; aanv 
20.15 uur; € 15,-.
zo 19 feb 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
klarinetorkest clarinets unlimited olv 
karin vrieling speelt 'muziek van de 
lage landen', werk van oa kahn, beet-
hoven en fesch; mmv het borowicz trio 
(polen); aanv 15.00 uur; € 15,- (kinde-
ren € 5,-) / voorverkoop € 12,50 via 
www.clarinetsunlimited.nl.
wo 22 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door frederic voorn 
(piano); 12.00-12.45 uur; gratis.
vr 24 feb 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
'meesters&gezellen'; een a capella ka-
merkoor (bestaande uit jong talent en 
ervaren collega's) olv sigvards klava 
zingt werk van oa rautavaara, vasks, 
sandström en pärt; 20.15-21.15 uur; 
€ 20,- (jongeren tot 26 jaar/studenten 
€ 10,-); kaartverkoop via www.tettix.nl.

verwacht
za 25 feb 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
música temprana brengt 'la esfera de 
apolo' met barokmuziek van de peru-
aanse componist josé de orejón y apa-
ricio; aanv 20.15 uur; € 30,- (tot 30 
jaar/stadjerspas € 15,-).
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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

Reserveer tijdig voor Valentijnsdag 
Æ Dinsdag 14 februari    met o.a. live muziek Æ

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

P a r t y c l u b

Swingers Dream
The place to be for erotic party's

Za 11 feb   * Valentijn Flirt Party *
met DJ R Molina      Free Shots

vanaf 21:00

Wo 22 feb   * Sexy Porn Party *

van 12:00 tot 17:00

Za 25 feb   * Erotic Experience *
met DJ's Da-Bladez      Free Shots

vanaf 21:00

Za 11 mrt   * Reünie 2017 *
met Dj Miss Dream en Dj Mamba    

vanaf 21:00

Stellen tot 23 jaar betalen geen entree

Winschoterweg 30   9609 PD Waterhuizen 
050-4041456       www.swingersdream.nl

13 deelnemende cafés op loopafstand in het centrum van Groningen
Bands en locaties vindt u op de website

www.bluestourgroningen.nl

Zaterdag 25 februari 2017 
21:30 u – 01:00 u  (GRATIS ENTREE)

9deeditie

www.tajmahalgroningen.nl

Vóór concert of voorstelling 
in De Oosterpoort of  

Schouwburg genieten van 
onze Indiase specialiteiten

Het gezelligste Indiase
restaurant van Groningen

reserveren gewenst

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

i  i  i

http://www.imono.nl/
http://www.swingersdream.nl/
http://www.bluestourgroningen.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

INterNatIONaL FILM FeStIvaL 
rOtterDaM IN GrONINGeN 2017
In vijf dagen tijd vertoont het Groninger Forum een dwarsdoorsnede van 
al het moois dat het International Film Festival Rotterdam te bieden heeft. 
De Groningse pocketeditie van het IFFR vindt plaats van woensdag 1 t/m 
5 februari 2017. 
Behalve meer dan 50 films is er de verkiezing van de Beste Groninger Film 
2016, Virtual Reality Cinema, filmquiz en dj in de bovenfoyer. 
Het volledige programma is te vinden op www.groningerforum.nl

MOONLIGht 12
2 t/m 8 feb:  do 22.00 (Grand Theatre, met inleiding) / vr 11.00 / za 19.30 (uitverkocht) / 

zo 12.00 (uitverkocht) / ma 17.15 19.30 / di 16.30 19.30 / wo 16.30
Deze Amerikaanse indie-sensatie toont het leven van een zwarte Ameri-
kaanse man, van een arm zoontje, van een alleenstaande verslaafde moe-
der tot een stoere volwassene met voortdurende twijfels. Deze poëtische 
vertelling over de verkenning van identiteit, seksualiteit en verbondenheid 
is baanbrekend in zijn tedere verbeelding van zwarte mannelijkheid en won 
reeds vele prijzen, o.a. de Golden Globe voor Best Motion Picture.  
Regie: Barry Jenkins.

the haNDMaIDeN 16
2 t/m 8 feb:  do 21.45 / vr 16.15 / za zo 20.45 / ma di 16.00 21.25 / wo 21.25
Meesteroplichter graaf Fujiwara laat zijn oog vallen op het familievermogen 
van jonkvrouw Hideko. Hij spant daartoe samen met haar nieuwe dienst-
meid Sook-hee maar door een opbloeiende affaire tussen de twee vrou-
wen dreigt zijn plan te mislukken.  
Een weelderig vormgegeven erotische thriller van Park Chan-wook, gesitu-
eerd in het Zuid-Korea van de jaren dertig.

LION 12
2 t/m 8 feb:  ma di wo 16.15 19.00
Gebaseerd op een waargebeurde verhaal. De Indiase jongen Saroo 
Brierley komt als 5-jarig jongetje per ongeluk terecht op een trein die hem 
duizenden kilometers door India voert, ver weg van zijn thuis en familie. 
Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van Calcutta 
wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd 
door een Australisch echtpaar. Op zijn dertigste vertrekt hij naar India in de 
hoop zijn familie terug te vinden. Verfilming van de bestseller 'Mijn lange 
weg naar huis'. Regie: Garth Davis.

MaNcheSter BY the Sea 12
2 t/m 8 feb:  ma di wo 19.10
Het verhaal van de familie Chandler, een arbeidersgezin uit Massachu-
setts. Nadat zijn oudere broer Joe (Kyle Chandler) plotseling komt te over-
lijden krijgt Lee (Casey Affleck) de voogdij over zijn neef (Lucas Hedges). 
Lee wordt herinnerd aan een tragisch verleden met zijn vrouw Randi (Mi-
chelle Williams) in de omgeving waarin hij is opgegroeid.  
Regie: Kenneth Lonergan.

I, DaNIeL BLake a.L.
2 t/m 8 feb:  ma 20.30 / € 6,-
Daniel Blake is 59 jaar en heeft voornamelijk gewerkt als timmerman in het 
noordoosten van Engeland. Omdat hij nu ziek iss heeft hij voor het eerst in 
zijn leven de hulp van de overheid nodig. Hij komt in contact met de alleen-
staande moeder Katie en haar twee jonge kinderen. Daniel en Katie bevin-
den zich allebei in een niemandsland en raken verstrikt in de bureaucratie 
van het huidige Groot-Brittannië. Regie: Ken Loach.

La La LaND a.L.
2 t/m 8 feb: ma di 21.45
De matig succesvolle jazzpianist Sebastian (Ryan Gosling) valt voor de 
beginnende actrice Mia (Emma Stone). Wanneer hun carrières succesvol 
worden moet het koppel keuzes maken die hun liefde onder druk zet.  
Moderne variant op de klassieke Hollywoodmusical en een ode aan ieder-
een die durft te dromen. Regie: Damien Chazelle.

PerSONaL ShOPPer 16
2 t/m 8 feb:  do 19.00 / vr 23.30 / za 21.45 / zo 18.30 / ma di wo 21.55
Na haar veelgeprezen rol in cLOUDS OF SILS MarIa speelt Kristen 
Stewart opnieuw een assistent van een beroemdheid. Dit keer is haar baan 
slechts een excuus om in Parijs te kunnen blijven en geld te verdienen om 
als medium te zoeken naar een levensteken van haar overleden tweeling-
broer. Horror, drama en thriller ineen. Regie: Olivier Assayas.

De LaatSte BOer vaN eUveLGUNNe a.L.
di 7 feb 17.00 / € 2,50 / Groningse Nieuwe #69 / Docs
Documentaire van Tom Tieman over de bewoner van een statige Groning-
se hoeve die tegenwoordig midden in het industrieterrein Eemspoort ligt. 
Sober portret van een boer die tegen de verdrukking van de stad in heeft 
voortgezet wat hij als zijn familieplicht zag.

BUrMa StOrYBOOk 12
2 t/m 8 feb:  vr 14.30 / zo 12.00 (Grand Theatre, met inleiding) / wo 16.00
De Birmese dichter en activist Maung Aung Pwint zat grote delen van zijn 
leven in de gevangenis. Nu Myanmar bevrijd is van vijftig jaar militaire 
dictatuur overziet hij zijn leven en worstelt hij met pijnlijke herinneringen. 
Poëtische en liefdevolle documentaire van Petr Lom over een land dat 
zichzelf moet heruitvinden.
Verwacht vanaf 9 feb:  PaterSON / SILeNce
Verwacht vanaf 13 feb:  retrOSPectIeF jIM jarMUSch

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

kINePOLIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

rINGS 16a
Pathé 2 t/m 8 feb:  za 23.15 / voorpremière
Samara is terug in deze derde film uit de horrorserie. Wederom duikt zij 
op in een video die iedereen die ernaar kijkt binnen zeven dagen van het 
leven zal beroven. Ditmaal dreigt een jonge vrouw genaamd Sky (Aimee 
Teegarden) het slachtoffer te worden van deze beruchte vloek.

FIFtY ShaDeS Darker 16st
Pathé:  wo 8 feb 19.00 (uitverkocht) 19.30 19.45 20.00 (uitverkocht) 20.15 (uitverkocht) 

20.30 20.45 (uitverkocht) 21.15 (uitverkocht) 21.30 (uitverkocht) / do 9 feb 20.30 / 
vr 10 feb 21.30 / za 11 feb 21.30 / zo 12 t/m wo 15 feb 20.30

Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anas-
tasia Steele in de nieuwe spraakmakende film, gebaseerd op het tweede 
boek van de boekenreeks van E.L. James.

the LeGO BatMaN MOvIe 6
Pathé: wo 8 feb 11.45 15.50 / 3D / originele versie
Vrolijke animatiefilm met LEGO Batman in de hoofdrol. Er liggen grote ver-
anderingen op de loer voor Gotham City. Als Batman de stad wil redden uit 
de handen van De Joker zal hij echt moeten samenwerken.

a MONSter caLLS 12g
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 10.45 16.00 18.50 / vr 11.00 13.30 19.00 / za 11.10 19.00 / zo 

13.15 18.45 / ma 13.00 15.30 18.30 / di 11.05 16.30 19.00 / wo 15.30
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do zo ma di 20.30 / vr za wo 18.50
Visueel drama over de 12-jarige Connor (Lewis MacDougall). Hij woont bij 
zijn kille oma en op school wordt hij gepest. Onverwacht roept Conor een 
kolossaal monster op dat hem begeleidt op een reis langs moed, hoop en 
waarheid om zijn ultieme nachtmerrie onder ogen te komen en de realiteit 
te accepteren.

SLeePLeSS 16gt
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 11.30 14.15 16.40 21.50 / vr 11.50 16.20 21.45 /  

za 10.45 13.55 16.20 21.45 00.10 / zo 16.45 21.30 /  
ma 10.50 13.15 15.40 18.10 21.50 / di 10.50 13.20 15.45 22.00 /  
wo 11.10 16.00

Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do ma 13.45 20.45 / zo di 20.45 / vr za 21.45
Actiefilm. Agent Vincent Downs (Jamie Foxx) en zijn partner Sean (Tip 'T.I.' 
Harris) onderscheppen in Las Vegas een lading cocaïne. De wanhopige ei-
genaar slaat echter direct terug en ontvoert Vincents zoon om zo de drugs 
terug te krijgen.

the Great waLL 12g
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 11.10 13.40 16.10 18.40 21.10 / vr 10.50 13.15 15.45 18.15 20.45 / 

za 11.00 13.00 16.10 18.15 20.45 23.30 / zo 15.30 18.00 20.30 /  
ma 11.10 13.40 16.10 21.20 / di 10.45 13.40 16.10 18.40 21.10 /  
wo 11.30 15.15 / 3D

Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do ma di 13.30 16.15 20.15 / vr 13.30 16.15 18.55 21.30 /  
za 16.15 18.55 21.30 / zo 16.15 20.15 / wo 16.15 19.00 21.30 / 3D

Geheel in China opgenomen actiefilm van Yimou Zhang (herO / hOUSe 
OF FLYING DaGGerS). Een dappere elite-eenheid komt bovenop de 
Chinese Muur op voor de mensheid. Met Matt Damon en Willem Dafoe.

rON GOOSSeNS,  
LOw-BUDGet StUNtMaN 12asth
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 11.40 15.15 17.20 19.30 / vr 14.30 18.30 20.30 /  

za 13.50 18.30 20.30 00.20 / zo 12.45 19.45 / ma 11.40 15.15 17.20 
19.30 22.15 / di 10.55 17.20 19.30 / wo 10.45 16.10

Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do zo ma di 13.45 16.00 20.45 / vr za 14.00 16.15 19.00 21.15 / 
wo 18.30 21.30

Nederlandse komedie over Ron, een stuntman tegen wil en dank, in zijn al-
les verwoestende pogingen om Nederlands meest onbereikbare actrice te 
verleiden. Van de makers van New kIDS.

DeMaIN tOUt cOMMeNce 9a
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 12.15 15.00 17.45 20.30 / vr 11.10 14.00 16.50 19.30 /  

za 16.50 19.30 / zo 16.15 19.00 / ma 11.00 15.50 19.00 /  
di 11.00 13.50 16.00 18.50 / wo 12.15 15.00

Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do ma di 13.30 16.15 20.35 / vr za 16.00 18.50 / zo 15.45 20.35 / 
wo 15.45 18.40

Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van 
Frankrijk totdat hij vader blijkt te zijn van een paar maanden oude baby. 
Samuel en zijn dochter verhuizen naar Londen en hij ontpopt zicht tot een 
liefdevolle, onconventionele vader. Maar acht jaar later staat de moeder 
ineens op de stoep en wil haar dochter terug...

LIve BY NIGht 16gt
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 16.20 19.10 / vr 11.40 19.45 / za 19.45 / zo 18.15 / ma 16.20 21.40 

/ di 11.20 21.40
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  vr za 21.35
Misdaaddrama dat zich afspeelt in de roerige jaren '20 in Amerika. De 
drooglegging (het verbod op de productie en verkoop van alcohol) biedt 
criminelen met genoeg ambitie en moed de mogelijkheid om veel geld en 
macht te verwerven. Met Ben Affleck, Sienna Miller en Scott Eastwood.

reSIDeNt evIL: the FINaL chaPter 16gat
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 13.50 22.00 / vr za 22.30 / zo 21.50 / ma 13.50 22.00 / di 21.30 / 

wo 11.00 / 3D
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do zo ma di 20.30 / vr za 21.35 / 2D
Sf-actiethriller. Alice (Milla Jovovich) is de enige overlevende van de strijd 
en moet terugkeren naar de plek waar de nachtmerrie begon: The Hive in 
Raccoon City. Daar bereidt de Umbrella Corporation zich voor op een laat-
ste en beslissende slag tegen de overlevenden van de apocalyps.

SPLIt 16
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 11.20 13.30 21.30 / vr 16.30 22.15 / za 16.30 22.15 23.45 /  

zo 21.40 / ma 14.15 21.30 / di 11.50 16.20 21.30 / wo 12.00
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do ma di 13.30 20.30 / vr za 21.45 / zo 20.30 / wo 21.30
Kevin (James McAvoy) lijdt aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. 
Hij wordt door één van de persoonlijkheden die in hem leeft aangezet tot 
het ontvoeren van drie tienermeisjes. Zijn vertrouwde psychiater Dr. Flet-
cher (Betty Buckley) helpt hem in de strijd met alle persoonlijkheden.

XXX: retUrN OF XaNDer caGe 12gat
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 18.30 / vr za 22.00 / di 12.30 / wo 12.40 / 3D
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 10.50 / vr 17.10 / za 17.00 / zo 22.00 / ma 19.10 / di 21.50 / 2D
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  vr za 21.30 / 3D
Actiethriller. De beruchte extreme sporter Xander Cage (Vin Diesel) werkt 
nu samen met de regering. Om het duistere en onverwoestbare wapen, 
Pandora's Box, te vinden vormt Xander een geheel nieuw team van thrill-
seekers. Hij raakt verstrikt in een internationaal complot en het lijkt erop dat 
diverse regeringen op het hoogste niveau hierbij betrokken zijn.

StOrM: LetterS vaN vUUr 9at
Pathé 2 t/m 8 feb:  za 13.15 / zo 15.45 / wo 14.45
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do vr za ma di wo 13.30 16.15 / zo 10.55 13.30 16.15
Spannende familiefilm die zich afspeelt in de middeleeuwse Lage Landen. 
De 12-jarige Storm (Davy Gomez) moet zijn vader Klaas (Yorick van Wa-
geningen) proberen te redden van de doodstraf.

the BYe BYe MaN 16gat
Pathé 2 t/m 8 feb:  za 00.20
Bovennatuurlijke horrorfilm waarin drie studenten te maken krijgen met de 
vloek van de Bye Bye Man.

aLLIeD 12gat
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 13.15 21.20 / vr 13.40 21.30 / za 13.45 21.30 / zo 15.15 21.10 /  

ma 17.00 21.10 / di 15.30 21.20 / wo 10.50
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do zo ma di 20.20 / vr za 18.40 21.40 / wo 18.40
Romantisch drama over een geheim agent (Brad Pitt) die in 1942 in Noord-
Afrika een Franse verzetsstrijdster (Marion Cotillard) ontmoet. Hun relatie 
staat onder zware druk door de extreme omstandigheden van de oorlog.

BrIMStONe 16gat
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 16.50 20.00 / vr 17.00 20.15 / za 16.40 20.10 / zo 21.20 / ma 16.45 

/ di 14.45 20.40
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do ma di 16.00 20.00 / vr za 15.45 21.20 / zo 16.15 20.00 /  

wo 16.00
Duistere westernthriller van Martin Koolhoven over een jonge vrouw en 
een huiveringwekkende dominee. Met Dakota Fanning en Guy Pearce.

aSSaSSIN'S creeD 16g
Pathé 2 t/m 8 feb:  21.40 / vr 13.15 22.30 / za 22.45 / zo 12.30 / ma 19.20 /  

di 13.10 18.20 / 3D
Pathé 2 t/m 8 feb:  do ma 16.30 / 2D
Actieavontuur. Dankzij een revolutionaire technologie die het beleven 
van genetische herinneringen mogelijk maakt kan Callum Lynch (Michael 
Fassbender) in de huid kruipen van zijn voorvader Aguilar tijdens de 15de 
eeuw in Spanje.

ONze jONGeNS 12st
Pathé 2 t/m 8 feb:  do vr za 21.00 / zo 19.15 / ma 18.45 / di 18.00
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do zo ma di 13.30 / vr za 13.15 19.00
Bij bouwbedrijf Onze Jongens gaan de zaken slecht. Tot de mannen een 
gat in de markt vinden. De stoere boys stoppen met klussen en beginnen 
te strippen. Met Jim Bakkum, Martijn Fischer en Juvat Westendorp.

PaSSeNGerS 12ga
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 12.30 / ma 13.45 / 3D
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  vr za 18.55 / 3D
Op een reis door de ruimte op weg naar een nieuwe woonplaats worden 
twee passagiers 90 jaar te vroeg uit hun kunstmatige slaap gewekt .  
Romantisch sf-avontuur met Chris Pratt Jennifer Lawrence.

a Street cat NaMeD BOB 6gt
Pathé 2 t/m 8 feb:  do di 13.00 / vr 10.45 14.40 / za 10.50 / ma 10.55 20.00
Het hartverwarmende, waargebeurde verhaal van straatkat Bob en metha-
donverslaafde en straatmuzikant James Bowen die onafscheidelijk worden. 
Na een moeilijke jeugd heeft Bowen een leven als dakloze achter zich ge-
laten en probeert hij af te kicken van zijn heroïneverslaving. Als hij in de hal 
van zijn flat een gewonde rode kater vindt verandert zijn leven.

La La LaND a.L.t
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 14.00 19.00 / vr 12.00 15.00 18.45 / za 11.30 18.45 / zo 18.30 /  

ma 12.20 20.15 / di 14.15 18.30 / wo 12.45
Kinepolis 2 t/m 8 feb: do zo ma 16.15 / vr za wo 16.00 / di 13.30 16.15
De matig succesvolle jazzpianist Sebastian (Ryan Gosling) valt voor de 
beginnende actrice Mia (Emma Stone). Wanneer hun carrières succesvol 
worden moet het koppel keuzes maken die hun liefde onder druk zet.  
Moderne variant op de klassieke Hollywoodmusical en een ode aan ieder-
een die durft te dromen. Regie: Damien Chazelle.

kaPPeN 9at
Pathé 2 t/m 8 feb:  za 11.15
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do vr za ma di wo 13.30 / zo 11.00 13.30
Sander (Tonko Bossen) heeft het de laatste tijd niet zo makkelijk. Hij is ver-
liefd op Indra (Bente Fokkens) maar dat lijkt niet wederzijds.  
Nederlands tienerdrama naar het boek van Carry Slee.

rOGUe ONe: a Star warS StOrY 12ga
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 15.30 / vr za 18.00 / zo 11.10 / di 15.00 / 3D
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do zo ma di 16.00 20.00 / vr za 16.00 18.30 21.35 / wo 15.30 / 3D
De eerste standalone-film in het Star Wars-universum. Een groep rebellen 
probeert de plannen voor de Death Star, het ultieme vernietigingswapen, 
te stelen van het oppermachtige Keizerrijk. Dit moment op de Star Wars-
tijdlijn is allesbepalend.

SOOF 2 12gat
Pathé 2 t/m 8 feb:  do 19.20 / vr za 19.15 / ma 11.30
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do zo ma di wo 16.00 / vr za 16.00 19.00
Ondanks een flinke dosis relatietherapie gaan Soof en Kasper uit elkaar. 
Romantische komedie met Lies Visschedijk en Fedja van Huêt.

De zeveNDe heMeL a.L.t
Pathé 2 t/m 8 feb:  zo 10.40
Muzikale ode aan liefde en familie.  
Met liedjes van o.a. Nick & Simon, Boudewijn de Groot en Doe Maar.

FaNtaStIc BeaStS  
aND where tO FIND theM 9a
Pathé 2 t/m 8 feb:  za 14.00 / 3D
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do zo di 16.15 / vr za 15.45 18.45 / ma 16.30 / 3D
Fantasyfilm rond een magische koffer en ontsnapte fabeldieren.

FOrreSt GUMP 12gat
Pathé: za 4 feb 14.30 / ma 13 feb 20.15 / zo 19 feb 11.15
Komisch drama met Tom Hanks als de sullige goedzak Forrest Gump.

GravItY 12at
Pathé: zo 5 feb 11.00 / za 11 feb 14.30 / ma 20 feb 21.00 / 3D
Sf-thriller met Sandra Bullock en George Clooney als astronauten in de 
eindeloze ruimte van het heelal. Bekroond met zeven Oscars.

Pac FeStIvaL
Pathé: zo 5 feb
Vijf voorpremières op één dag: jackIe 10.30-12.10 /  
theIr FINeSt 13.10-15.05 / MeIN BLIND Date MIt DeM LeBeN 
15.20-17.10 / hIDDeN FIGUreS 18.45-20.50 / GOLD 21.05-23.00

SwaN Lake
Pathé: zo 5 feb 16.00 / Pathé Ballet
Ballet met Svetlana Zacharova als zwaan en Denis Rodkin als Siegfried.

FLOreNce FOSter jeNkINS a.L.t
Pathé: ma 6 + ma 13 feb 13.30 / di 7 + di 14 feb 13.30 19.15 / 50Plus
Florence (Meryl Streep) wil een groots zangeres worden maar kan abso-
luut niet zingen. Naar een waargebeurd verhaal.

tItaNIc 12ga
Pathé:  ma 6 feb 20.30 / zo 12 feb 11.15 / di 14 feb 20.00 / za 18 feb 14.30 / 3D
Oscarwinnend drama over een onmogelijke liefde op een schip dat onmo-
gelijk kon zinken. Met Leonardi DiCaprio en Kate Winslet.

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

De LeGO BatMaN FILM 6
Pathé: wo 8 feb 14.30 / vr 10 feb 16.00 / za 11 feb 14.00 / 3D / NL
Pathé: wo 8 feb 13.30 / wo 15 feb 16.00 / 2D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  wo 13.15 16.00 / 3D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  wo 13.15 / 2D / NL
Vrolijke animatiefilm met LEGO Batman in de hoofdrol. Er liggen grote ver-
anderingen op de loer voor Gotham City. Als Batman de stad wil redden uit 
de handen van De Joker zal hij echt moeten samenwerken.

MaSha eN De Beer a.L.
Pathé 2 t/m 8 feb:  do ma 11.00 / vr 10.50 / za 10.50 12.45 / zo 10.45 14.00 / di 11.30 / 

wo 13.50 / NL
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do vr za ma di 14.00 / wo 13.30 / zo 11.30 14.00 / NL
Het jonge meisje Masha dat niet stil kan zitten en de goedgeluimde beer 
die op zijn rust is gesteld beleven nieuwe avonturen op het grote doek. 
Animatiefilm voor de allerkleinsten.

BaLLerINa a.L.
Pathé 2 t/m 8 feb: za zo 11.40 / 2D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 feb: vr za 13.30 / zo 11.15 13.45 / 3D / NL
Animatiefilm. De 11-jarige Félicie heeft maar één droom: sterdanseres wor-
den aan de Parijse Opera. Samen met haar beste vriend Victor ontsnapt 
ze uit het weeshuis en vertrekt zonder een cent op zak naar Parijs.

SING 6a
Pathé 2 t/m 8 feb:  za 16.00 / 3D / NL
Pathé 2 t/m 8 feb:  za 11.50 14.15 / zo 11.20 13.45 / wo 15.40 / 2D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  do ma di wo 13.30 16.15 / vr za 13.15 15.55 /  

zo 10.55 13.30 16.15 / 2D / NL 
Muzikale animatiefilm. In een stad waar alleen maar dieren wonen wordt 
een talentenjacht georganiseerd door de koala Buster Moon.

MeeS keeS LaNGS De LIjN a.L.
Pathé 2 t/m 8 feb:  za 14.45 / zo 10.40 13.30 / wo 14.00 / NL
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  vr za 13.45 / zo 11.30 13.30 / wo 13.30 / NL
De school van Meester Kees doet mee aan een toekomstproject. Wat be-
gint als een leuke uitdaging eindigt in chaos.

vaIaNa 6a
Pathé 2 t/m 8 feb:  vr 16.00 / zo 14.15 / 3D / NL
Pathé 2 t/m 8 feb:  za 15.45 / wo 13.40 / 2D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  za 13.30 / zo 10.50 13.30 / 3D / NL
Disney-animatiefilm over de avontuurlijke tiener Vaiana die, met behulp 
van halfgod Maui, de oceaan over zeilt op een spannende missie.

trOLLS 6a
Kinepolis 2 t/m 8 feb:  zo 11.00 / NL
Muzikale animatiefilm van de makers van Shrek.
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film
vr 3 feb 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
internationaal film festival rotterdam in 
groningen: 'häxan' (1922) van benja-
min christensen; absurde documentai-
re/horrorfilm over heksenjachten tij-
dens de middeleeuwen; met live 
soundtrack van kinetophone; aanv 
20.30 uur; € 15,-; kaartverkoop bij het 
groninger forum (hereplein) en via 
www.groningerforum.nl.
za 4 feb 
vera zienema, oosterstraat 44;
internationaal film festival rotterdam in 
groningen: 'coffee and cigarettes' 
(2003) van jim jarmusch; cultklassieker 
met steve buscemi, tom waits, iggy 
pop en cate blanchett; engels gespro-
ken, niet ondertiteld; aanv 15.30 uur; 
€ 7,50; kaartverkoop via het groninger 
forum (hereplein).
vera zienema, oosterstraat 44;
internationaal film festival rotterdam in 
groningen: 'cinema curioso'; hilarische 
miskleunen en tenenkrommende pulp-
meuk uit de filmgeschiedenis; aanv 
20.30 uur; € 7,50; kaartverkoop via het 
groninger forum (hereplein).
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'once upon a time in the west' (1968) 
van sergio leone; westernklassieker 
met charles bronson, henri fonda, 
claudia cardinale en muziek van ennio 
morricone; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-); ook op 6 feb.
ma 6 feb 
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'turn left at the end of the world' (2004) 
van avi nesher; romantisch drama over 
een indiaas en een frans meisje in is-
raël in de jaren '60; engels ondertiteld; 
aanv 19.15 uur; € 3,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'once upon a time in the west' (1968) 
van sergio leone; westernklassieker 
met charles bronson, henri fonda, 
claudia cardinale en muziek van ennio 
morricone; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-).
di 7 feb 
vera zienema, oosterstraat 44;
'the other side' (2015) van roberto mi-

nervini; portret van amerikanen die 
nauwelijks deel lijken te nemen aan de 
amerikaanse droom, zoals oorlogsve-
teranen en drugsverslaafden; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
wo 8 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dot film: 'star wars: return of the jedi' 
(1983) van richard marquand; zesde 
deel van de science-fictionreeks, naar 
een scenario van george lucas; aanv 
20.00 uur; € 5,-.
do 9 feb 
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'black butterflies' (2011) van paula van 
der oest; drama over het leven van de 
zuid-afrikaanse dichteres ingrid jonker 
ten tijde van de apartheid; met carice 
van houten en rutger hauer; aanv 
20.00 uur; € 0,50 incl. koffie/thee; re-
serveren niet mogelijk.
kattencafé op z'n kop, o ebbinge-
straat 57;
cats & movienight: 'garfield the movie' 
(2004) van peter hewitt; animatieko-
medie naar de strip van jim davis; aanv 
20.30 uur; € 12,50 incl. popcorn.
za 11 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'l'odyssée' (2016) van jérôme salle; 
groots opgezet portret van de beroem-
de franse avonturier en diepzeeduiker 
jacques-yves cousteau (1910-1997); 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook 13 feb.
ma 13 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
italiafilm: 'i pugni in tasca' (1965) van 
marco bellocchio; destijds schokkend 
familiedrama vanwege de koele stijl, 
schokkende perversiteit en galgenhu-
mor; met muziek van ennio morricone; 
aanv 19.00 uur; € 9,50 (stadjerspas/
jongeren tot 25 jaar/studenten € 7,50 / 
kinderen tot 18 jaar € 6,50); de inlei-
ding door vincenzo tabacco vervalt.
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'my michael' (1976) van dan wolman; 
israëlisch drama over een intellectueel 
paar met kind in jeruzalem rond 1960; 
naar de roman van amos oz; engels 
ondertiteld; aanv 19.15 uur; € 3,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'l'odyssée' (2016) van jérôme salle; 
groots opgezet portret van de beroem-
de franse avonturier en diepzeeduiker 
jacques-yves cousteau (1910-1997); 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
di 14 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dot valentijn film: 'out of africa' (1985) 
van sydney pollack; romantisch drama 
met robert redford en meryl streep; 
aanv 14.00 uur; € 5,-.
dot, vrydemalaan 2;
dot valentijn film: 'romeo + juliet' (1996) 
van baz luhrmann; romantisch drama 
naar het verhaal van william shake-
speare; met leonardo dicaprio en claire 
danes; aanv 20.00 uur; € 5,-.
kattencafé op z'n kop, o ebbinge-
straat 57;
valentine movienight: 'bridget jones's 
diary' (2001) van sharon maguire; ro-
mantische komedie met renée zellwe-
ger, colin firth en hugh grant; aanv 
20.30 uur; € 12,50 incl. popcorn.
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'the islands and 
the whales' (2017) van mike day; film 
over eilandengroep faeröer, gelegen in 
de ernstig vervuilde noordelijke atlanti-
sche oceaan; faeröers/engels/deens 
gesproken, engels ondertiteld; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).

wo 15 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dot film: 'fight club' (1999) van david 
fincher; controversiële thriller met ed-
ward norton en brad pitt als kantoor-
klerk en anarchistische zeepmaker die 
een vechtclub oprichten; aanv 20.00 u; 
€ 5,-.
do 16 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dot docu: 'the connection: mind your 
body' (2014) van shannon harvey; do-
cumentaire over de opmerkelijke link 
tussen lichaam, geest en gezondheid; 
engels gesproken, niet ondertiteld; 
aanv 20.00 uur; € 5,-; met inleiding 
door esther poort.
za 18 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'into the forest' (2015) van patricia ro-
zema; sfeervol apocalyptisch drama 
waarin een stroomuitval miljoenen 
mensen treft en de familieband van de 
hoofdpersonen zwaar op de proef 
wordt gesteld; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook op 
20 feb.
ma 20 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
mijlpalen in de film: 'marketa lazarová' 
(1967) van frantisek vlácil; spectaculair 
drama over een jong meisje dat in het 
bohemen van de 13de eeuw een pion 
wordt in een bloedig conflict tussen 
twee bendes en sympathisanten van 
de koning; 19.00-22.15 uur; € 9,50 
(stadjerspas/jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 6,50); met inleiding door filmjourna-
list sasja koetsier.
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'the smile of the lamb' (1986) van 
shimon dotan; israëlisch drama over 
een idealistische legerarts die be-
vriend raakt met de arabische dorps-
gek; naar de roman van david gross-
man; engels ondertiteld; aanv 19.15 u; 
€ 3,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'into the forest' (2015) van patricia ro-
zema; sfeervol apocalyptisch drama 
waarin een stroomuitval miljoenen 
mensen treft en de familieband van de 
hoofdpersonen zwaar op de proef 
wordt gesteld; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 21 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
ciné-club: 'l'odyssée' (2016) van jérô-
me salle; groots opgezet portret van 
de beroemde franse avonturier en 
diepzeeduiker jacques-yves cousteau 
(1910-1997); aanv 19.30 uur; € 9,50 
(stadjerspas/jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 7,50 / tot 18 jaar € 6,50).
vera zienema, oosterstraat 44;
'park' (2016) van sofia exarchou; dra-
ma over het verpauperde olympische 
dorp in athene en de economische cri-
sis in griekenland; aanv 20.30 u; € 6,- 
(cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 22 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dot film: '127 hours' (2010) van danny 
boyle; benauwende film over een bui-
tensportavonturier die klem zit in een 
diepe kloof; aanv 20.00 uur; € 5,-.
verwacht
za 25 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mr rudolpho's jubilee' (2016) van mi-
chael glover; originele romantische en 
muzikale komedie over een depressie-
ve italiaanse modeontwerper; engels 
gesproken, niet ondertiteld; aanv 20.30 
uur; € 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); 
met live performance en q&a; zie ook 
27 feb.
ma 27 feb 
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'a trumpet in the wadi' (2001) van lena 
en slava chaplin; israëlisch drama over 
twee arabische zussen voordat zij het 
nest verlaten; naar een roman van 
sami michael; engels ondertiteld; aanv 
19.15 uur; € 3,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mr rudolpho's jubilee' (2016) van mi-
chael glover; originele romantische en 
muzikale komedie over een depressie-
ve italiaanse modeontwerper; engels 
gesproken, niet ondertiteld; aanv 20.30 
uur; € 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 28 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
cinemadiner: 'down by law' (1986) van 
jim jarmusch; komedie waarin drie ont-
snapte gevangenen door de moeras-
sen van louisiana ploeteren; met john 
lurie, tom waits en roberto benigni; 
18.30-22.15 u; € 35,- incl. diner.
vera zienema, oosterstraat 44;
'the wailing' (2016) van hong-jin na; 
zuid-koreaanse fantasyhorrorfilm; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).

jazz
vr 3 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
nicole & band; aanv 21.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; sessie olv jeroen van 
olphen; aanv 22.00 uur; gratis.
za 4 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
kuhn fu; christian kuhn (gitaar), ziv tau-
benfeld (basklarinet), esat ekincioglu 
(bas) en lav kovac (drums); aanv 23.00 
uur; € 5,-.
zo 5 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
kristel hofman trio; aanv 15.00 u; € 5,-.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: spring!; louis hum-
mel (sopraansax/zang), winfred buma 
(gitaar) en bert van erk (contrabas); 
aanv 16.30 uur; gratis.
ma 6 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door joe mag-
narelli (trompet); 14.30-16.00 u; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 7 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: 'new york comes to gro-
ningen' met joe magnarelli (trompet), 
jasper soffers (piano), frits landesber-
gen (vibrafoon/drum) en joris teepe 
(bas); aanv 20.30 uur; € 14,-.
café de smederij, tuinstraat 2;
'arranger's d-lite'; muziek gecompo-
neerd, gearrangeerd en gespeeld door 
conservatoriumstudenten van de ar-
ranging-d class; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 8 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
maandelijkse jamsessie mmv trillo bril-
lo xl, alle stijlen welkom; aanv 20.00 u; 
gratis.
do 9 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
matias luoto meets henriika steidel; 
matias luoto (gitaar), henriika steidel 
(zang), ju min park (contrabas) en su 
lee (snare drum/percussie); 21.00-
24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
steel sheep, moderne strijkmuziek/
jazz/folk; met bela horvat (viool), virxi-
lio da silva (akoestische gitaar) en matt 
adomeit (contrabas); aanv 21.30 uur; 
€ 5,-.
vr 10 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
tim funnell trio; aanv 21.00 uur.
za 11 feb 
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
live jazz; aanv 23.00 uur.
zo 12 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
valentijnshow 'bateau d'amour' met 
4-gangendiner en shjazz; sharon doel-
wijt (zang), hans lass (contrabas), se-
bastian demydczuk (drums) en addy 
scheele (piano); 16.00-20.00 uur; re-
serveren via info@houseofcooking.nl 
of tel 050-3111726 .
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: josé bruining 
(zang), hans hooijer (gitaar) & ted jor-
dens (contrabas); aanv 16.30 uur; gra-
tis.
ma 13 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-

denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door michael 
mossman (trompet); 14.30-16.00 uur; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 14 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met rene van astenrode (vi-
brafoon), diederik idema (piano), oeds 
bouwsma (bas) en elmer bergstra 
(drums); aansluitend open sessie; 
aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 15 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
do 16 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv harry van 
lier; basisband: workshopcombo so 
what; 20.30-22.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
manuel dyonisis diarmuid trio; manuel 
milano (gitaar), dyonisis polygenis (gi-
taar) en diarmuid lally (contrabas); 
21.00-24.00 uur; gratis.
vr 17 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
sophia, suzanne & roberta; aanv 21.00 
uur.
za 18 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
salamura, jazz/postrock; aanv 23.00 
uur.
zo 19 feb 
dot, vrydemalaan 2;
live jazz; 14.00-18.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
humphrey campbell (zang), jazz/blues; 
begeleid door dolf de vries (piano), 
arno van nieuwenhuize (drums) en 
harry emmery (contrabas); aanv 15.30 
uur; € 15,-; reserveren via tel. 06-
53575710.
simplon, boterdiep 69;
bruut!, energieke instrumentale jazz/
pop; aanv 16.00 uur; € 12,- / voorver-
koop € 11,-.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: gerben wasser (te-
norsax), vincent grit (piano) & bert van 
erk (contrabas); aanv 16.30 u; gratis.
di 21 feb 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met arne bohnet (piano), lou-
rens blinxma (sax), bert van erk (con-
trabas) en jeroen van olphen (drums); 
aansluitend open sessie olv bert van 
erk; aanv 22.30 uur; € 3,-.
do 23 feb 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
voort 4; geïmproviseerde jazz met 
martin ter voort (sax), benny timmer 

(gitaar), fons sluijter (cello) en bert 
kleijn (snare drum/percussie); 21.00-
24.00 uur; gratis.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
efraim trujillo (tenorsax), bert van erk 
(contrabas) & steve altenberg (drums); 
aanv 21.00 uur; € 3,-; ism stichting 
jazz in groningen.
vr 24 feb 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
stanimir lambov; aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
yusuf ahmed, michael moore & esat 
ekincioglu; aanv 21.30 uur.

verwacht
za 25 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
le petit concert & session; aanv 21.30 
uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
yusuf ahmed, michael moore & esat 
ekincioglu; aanv 23.00 uur.
zo 26 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
documentaire '100 jaar jazz op de 
plaat - livery stable blues' met toelich-
ting en live: hans bosch (klarinet), ad 
houtepen (cornet/bassax), victor 
bronsgeest (trombone), hans esman 
(trompet), nanne van der werff (piano) 
en ger booiman (slagwerk); 15.00-
18.00 uur; € 5,-.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
dubbelconcert: johannes fend (contra-
bas, solo) en mete erker trio; mete er-
ker (sax), johan plomp (bas) & makki 
van engelen (drums); aanv 15.30 uur; 
€ 12,- (studenten € 7,-); ism stichting 
jazz in groningen.
café de sleutel, noorderhaven 72;
muziek op zondag: pavel scherbakov 
(trombone), winfred buma (gitaar) & 
bert van erk (contrabas); aanv 16.30 u; 
gratis.
ma 27 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
singelhuis, radesingel 6;
concert en masterclass door kevin 
hays (piano); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
di 28 feb 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
lucas van merwijk (drums), ed verhoeff 
(gitaar) & arno krijger (hammond-or-
gel); aanv 22.30 uur; € 5,-.
wo 1 mrt 
singelhuis, radesingel 6;
lunchconcert door conservatoriumstu-
denten; 12.45-13.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
café: 'new york comes to groningen' 
met het kevin hays trio; aanv 20.30 u; 
€ 14,-.
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tel. 050-3130222
info@uitgaanskrantgroningen.nl
De Uitgaanskrant verschijnt 3-wekelijks en is gratis  
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online beschikbaar via www.uitgaanskrantgroningen.nl.

Opgave van gegevens voor de agenda (gratis) dient  
te geschiede n vóór de deadline-datum.

Voor edities en deadlines van het hele jaar 
zie www.uitgaanskrantgroningen.nl.

Oplage: 5.000 exemplaren.
Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord.
Advertentietarieven op aanvraag.
Een uitgave van Uitgeverij Sennema, Groningen.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden  
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Fine Turkish cuisine

Groningens best 
kept secret

Gelkingestraat 24
050 3111230
www.tekinev.nl

KROEG van KLAAS
oosterweg 26     oosterpoort

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

ELKE zAtERdAG LIvE muzIEK zie www.kroegvanklaas.nl

http://www.cross-linx.nl/
http://www.uitgaanskrantgroningen.nl/
http://www.hoekstrakrantendruk.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.kroegvanklaas.nl/


pop
vr 3 feb 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
vanderlinde, pop/rock/country uit gro-
ningen; aanv 15.00 u; gratis; 's avonds 
in vera.
vera, oosterstraat 44;
vanderlinde, pop/rock/country uit gro-
ningen; presentatie van de plaat 'de-
vil's trails' met gastoptreden van we 
love you sally lightfoot; aanv 21.00 uur; 
€ 3,50.
za 4 feb 
café het palet, friesestraatweg 41;
mcnolia, pop/rockcovers; 17.00-20.00 
uur; gratis.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met blues avenue en dj 
robert van der tol; 21.00-03.00 uur; 
€ 5,-.
de spieghel, peperstraat 11;
moonwalks, psychedelische garage-
rock uit detroit; met voorprogramma; 
aanv 22.00 uur; € 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium met lou leeuw en de 
kroegvanklaashuisband; aanv 22.30 u; 
gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
george sopacua (gitaar/zang) & njaira-
toe sopacua (zang); 23.00-02.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: cian nugent, psychedeli-
sche country/folk uit ierland; voorpro-
gramma: lewsberg; aanv 23.30 uur; 
€ 1,-.
zo 5 feb 
buckshot café, zuiderdiep 58;
bag of bones, blues/roots uit den haag; 
aanv 16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
shabby cabs, akoestische blues/folk/
americana uit groningen; aanv 17.00 
uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
1ste voorronde rode oortjes 2017; met 
braindrive, city of life, maestro, sheep-
skin wolves en sexy spooning assooci-
ation; aanv 18.30 u; € 3,50; ook voor-
rondes op 12 en 19 feb, finale op 4 
mrt.
de spieghel, peperstraat 11;
mandolin orange, folk/country/blue-
grass uit north carolina; aanv 21.00 u; 
uitverkocht.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; songwriters spelen elk 
een nieuw en een eerder geschreven 
nummer; met oa c t heida, annemarie-
ke coenders, lex koopman, george 
welling, josé cutileiro, remko nieuw-
man, eke koopman, robin ijzerman, 
bas schröder (swinder) en mariska 
brink & chiron schut; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ma 6 feb 
usva, munnekeholm 10;
open muziekcafé; sessie met de focus 
op engelstalige popliedjes en wereld-
muziek (alle inbreng is welkom); piano 
en percussieinstrumenten aanwezig; 
19.30-21.30 uur; gratis incl. koffie/
thee; ism humanitas.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: omni, postpunk; aanv 22.00 
uur; € 5,-; geen voorverkoop.
wo 8 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
lucky fonz 3 met 'superlekker'; one-
manshow met nederlandstalige lied-
jes, conferences en verhalen; aanv 
20.30 uur; € 16,-.
vera, oosterstraat 44;
magnapop, powerpop uit amerika; 
voorprogramma: roald van oosten; 
aanv 20.30 uur; € 13,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 9 feb 
cleopatra, kleine pelsterstraat 5/5a;
preipop 2017 met the rising sun, pro-
ject bongo, blupaint, batobe, le seton 
en spring!; 20.00-01.00 uur; gratis; zie 
ook 10 feb.
martiniplaza, l springerlaan 2;
the analogues brengen een show rond 
het beatles-album 'sgt pepper's lonely 
hearts club band'; aanv 20.00 uur; 
€ 35,- incl. garderobe en pauzedrank-
je.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
solace i guess brengt 'updiggin'; multi-
mediale pop-opera over liefde, schuld 
en wraak; aanv 22.00 uur; € 5,-.
vr 10 feb 
theresiakapel, zuiderweg 38;

de geluidenfabriek (erna en simon van 
weelden) live, improvisatie; minimal 
music/soundscapes; mmv anneke 
hoekman (fluit) en saskia rozeveld (vi-
ool); 20.00-22.00 uur; na afloop gaat 
de pet rond.
cleopatra, kleine pelsterstraat 5/5a;
preipop 2017 met auke tjibbe, shade of 
hatred, kate giorgia, rhinorino, the 
spooks en christiaan mauer (the grey); 
20.00-01.00 uur; gratis; na afloop: dj.
oosterpoort, trompsingel 27;
lambchop, americana/postrock/soul uit 
amerika; aanv 20.30 uur; € 16,-.
simplon, boterdiep 69;
verwoed, orewoet en folteraar; black 
metal; aanv 20.30 uur; € 6,- / voorver-
koop € 4,-.
vera, oosterstraat 44;
groningse voorronde van de metal bat-
tle; met hackberry, this ends today, tor-
rential en merrick; tijdens het jurybe-
raad speelt art of pain (winnaar 2016); 
aanv 20.30 uur; € 3,50.
de silo, achterweg 47;
rick van oosten & band presenteren 
hun cd 'the right amount of fear'; pop-
songs; aanv 21.00 uur.
za 11 feb 
café het palet, friesestraatweg 41;
jamsessie olv harold stap; 17.00-20.00 
uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
memphis maniacs, live mash-up van 
hits; aanv 20.30 uur; € 17,50.
vera, oosterstraat 44;
orange goblin, stoner metal uit enge-
land; voorprogramma: komatsu; aanv 
20.30 uur; € 14,-.
café singelier, coendersweg 44;
de groninger songwriter circle presen-
teert marko poucki, little pictures en 
josbert; aanv 21.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the stingers, rock 'n' blues 'n' jump uit 
groningen; aanv 22.30 uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
wilma abrahamzen (zang) & elton jo-
seph (gitaar/zang); 23.00-02.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: beach coma (punk/rock & 
roll uit rotterdam) en snakerattlers (vui-
ge rock & roll uit engeland); aanv 
23.30 uur; € 1,-.
zo 12 feb 
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
vanderlinde, pop/rock/country; aanv 
17.00 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
2de voorronde rode oortjes 2017; met 
hackberry, feral tides, kill your darlings, 
seafire en the desmonds; aanv 18.30 
uur; € 3,50; ook voorronde op 19 feb, 
finale op 4 mrt.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
groove night met inconclusive en 
groovecheck; aanv 20.00 uur; gratis.
ma 13 feb 
vera, oosterstraat 44;
fred & toody (ex-dead moon), garage-
rock uit amerika; voorprogramma: hen-
ri keefman en top down; aanv 20.30 u; 
€ 9,-.
wo 15 feb 
de spieghel, peperstraat 11;
lorenzo 'surfer joe' valdambrini en the 
biarritz boys; surfrock; 21.00-24.00 u; 
€ 5,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 16 feb 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
stukafest preview: sofie winterson 
(dromerige synthpop, 16.00 uur) en 
echo movis (psychedelische pop, 
17.00 uur); gratis.
studentenhuizen;
studentenkamerfestival groningen 
2017: optredens in 15 studentenka-
mers; met sofie winterson, echo movis, 
démira, jeroen van veen, small town 
bandits, breaking levees, cabaret, the-
ater, film, dans, spoken word/poëzie 
en lezing; aanv 20.30 uur; elk act 
treedt 3 keer een half uur op; de be-
zoeker kiest zelf een programma; per 
ronde € 4,50 / 3 rondes € 12,- / 3 ron-
des + slotfeest € 15,-; kaartverkoop via 
www.stukafest.nl; slotfeest met dj jim 
lok en live: the cool quest (vera, oos-
terstraat 44, 23.30-03.00 uur, € 5,-).
de spieghel, peperstraat 11;
frontstreet, nu-metal; voorprogramma: 
baking buddha; aanv 21.00 uur; € 3,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met einfach 
kurt (pop noire) en the big top (circus/
balkanpop); aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 17 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium; alle disciplines; maxi-
maal 15 minuten per act; presentatie: 
wabbesch wabbesch; 20.00-22.00 uur; 
gratis; opgave deelnemers via podia@
bijvrijdag.nl.
vera, oosterstraat 44;
the wounded, gothic rock; voorpro-
gramma: sunburn; aanv 21.00 uur; 
€ 7,50.
simplon, boterdiep 69;
jebroer, elektronische hiphop; voorpro-
gramma: caza kimpéman; aanv 22.00 
uur; € 14,- / voorverkoop € 11,-.

za 18 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
jan rot met 'jong en veelbelovend'; ca-
baret/muziekvoorstelling over de jaren 
'70; aanv 20.15 uur; € 17,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
factory, pop/ropckcovers; aanv 22.30 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: lookapony, garagepop; 
aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 19 feb 
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
two o'clock bluesjam; aanv 14.00 uur.
huize maas, vismarkt 52;
humphrey campbell (zang), jazz/blues; 
begeleid door dolf de vries (piano), 
arno van nieuwenhuize (drums) en 
harry emmery (contrabas); aanv 15.30 
uur; € 15,-; reserveren via tel. 06-
53575710.
simplon, boterdiep 69;
bruut!, energieke instrumentale jazz/
pop; aanv 16.00 uur; € 12,- / voorver-
koop € 11,-.
buckshot café, zuiderdiep 58;
b4 (bult's boogie & blues band); aanv 
16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
live muziek; aanv 17.00 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
3de en laatste voorronde rode oortjes 
2017; met laws of motion, j r smith & 
the meterorites, small town bandits, 
shadow puppets en the mudd; aanv 
18.30 uur; € 3,50; finale op 4 mrt.
vera, oosterstraat 44;
the mystery lights, psychedelische 
'60's rock uit amerika; voorprogramma: 
wolftone; aanv 20.30 uur; € 10,-.
di 21 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
bonobo (dj/producer simon green), 
triphop/jazz/elektronica; voorprogram-
ma: jens kuross; aanv 20.00 uur; uit-
verkocht.
wo 22 feb 
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 23 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
lucky chops, feestelijke brassband uit 
new york; aanv 20.00 uur; € 18,-.
vera, oosterstraat 44;
hockey dad, surfpunk uit australië; 
voorprogramma: orange maplewood 
(amsterdam); aanv 21.00 uur; € 10,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met marco 
díaz (elektro-akoestisch soloproject) 
en nachtwacht (synthpop); aanv 21.30 
uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
steal shit do drugs, punkrock uit seat-
tle; met voorprogramma; aanv 22.00 
uur.
vr 24 feb 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
maandelijkse semi-akoestische jam-
sessie; 21.00-01.00 uur.
café crowbar, pluimerstraat 35;
rene sg + voorprogramma, speedrock/
punk; presentatie album 'hell yeah!'; 
21.00-24.00 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
fews, catchy indiepop uit amerika; 
voorprogramma: mich (amsterdam); 
aanv 21.00 uur; € 8,-.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
intiem fest met diverse singer-songwri-
ters; aanv 21.30 uur; gratis.
café de walrus, pelsterstraat 25;
'faktum 51' met fake o's (hardcore 
punk) en charlie & the lesbians (primi-
tieve garagepunk); 22.00-01.00 uur; 
passe-partout 24 + 25 feb (lola) € 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
harriet!, akoestisch countryrockduo uit 
engeland; aanv 22.30 uur; gratis.

verwacht
za 25 feb 
café het palet, friesestraatweg 41;
jamsessie olv harold stap; 17.00-20.00 
uur; gratis.

simplon, boterdiep 69;
cazz major, hiphop; ep-presentatie met 
gastoptredens; aanv 20.30 uur; € 8,- / 
voorverkoop € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
drive like maria, rock; met voorpro-
gramma; aanv 21.00 uur; € 13,-.
de spieghel, peperstraat 11;
harriet!, akoestisch countryrockduo uit 
engeland; aanv 21.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'faktum 51' met lghtnng ('80's electro-
pop) en kinoo (krautpop); 22.00-01.00 
uur; passe-partout 24 feb (walrus) + 25 
feb € 5,-.
orkz-bar, emmastraat 15;
this is my happy face (punkrock/sto-
nerrock uit enschede) en psychonaut 
(psychedelisch/sludge uit mechelen); 
aanv 22.30 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
evening architect, pop/folk; aanv 22.30 
uur; gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
sel 'n' frenzz; akoestische live muziek 
met oa selwyn matrutty (zang); 23.00-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: pizza knife, punkrock; aanv 
23.30 uur; € 1,-.
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21.30-01.00 uur; gratis
de uurwerker, uurwerkersplein 1;
ed baker & the boogie machine, jaren 
'50 swing.
jazzcafé alto, kl kr elleboog 5;
ralph de jongh.
café de wolthoorn & co, turftoren-
straat 6;
rusty apollo, blues/rock/psychedelisch.
café de sleutel, noorderhaven 72;
tiny legs tim (belgië).
café de sigaar, hoge der a 2;
robert den hartigh, blues/americana/
roots.
café de keyzer, turftorenstraat 4;
highway rhythm and blues gang, 
blues/swing.
café mulder, gr kr elleboog 22;
the hoochie, chicagoblues.
huis de beurs, a-kerkhof 4;
bluesdaddies, authentieke blues.
buckshot café, zuiderdiep 58;
captain morgan express, zompige 
blues uit utrecht.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
the guitar guy & kid harpin', energieke 
blues.
stadscafé pronk, vismarkt 56;
the juke joints (zeeland).
martinihotel, zuiderdiep 8;
bucket heat, eigentijdse blues.
café kachel, zwanestraat 3;
blue brew, blues/funk/jazz.
zo 26 feb 
buckshot café, zuiderdiep 58;
harriet!, akoestisch countryrockduo uit 
engeland; aanv 16.30 uur; gratis.
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
cpsessies; open sessie; 17.00-22.00 
uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
karl blau, indierock/folk uit amerika; 
aanv 21.00 uur; € 10,-; kaartverkoop 
via de oosterpoort.
ma 27 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
jools holland & band + zangeressen 
ruby turner & louise marshall; soul, 
blues, ska, jazz, pop en boogie-woo-
gie; aanv 20.30 uur; € 39,-.
wo 1 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: johan derksen en de pio-
niers van de nederpop; met oa the 
clarks, theo van es (the shoes), johnny 
kendall en rudy bennett (the motions); 
presentatie: johan derksen; aanv 20.30 
uur; € 18,90.
vera, oosterstraat 44;
attila the stockbroker barnstormer, 
punk/poëzie uit engeland; voorpro-
gramma: steve drewett; aanv 21.00 u; 
€ 6,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.

jeugd
vr 3 feb 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
theater pannenkoek brengt 'kom uit die 
kraan'; avontuurlijk muziektheater naar 
het gelijknamige boek; vanaf 2 jaar; 
14.00-14.30 uur; gratis kaarten ver-
krijgbaar.
groninger forum locatie hoogkerk, 
jan ensinglaan 29;
theater pannenkoek brengt 'kom uit die 
kraan'; avontuurlijk muziektheater naar 
het gelijknamige boek; vanaf 2 jaar; 
16.00-16.30 uur; gratis kaarten ver-
krijgbaar.
za 4 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'checkpoint theater'; spectaculaire en 
interactieve familievoorstelling met 
spannende stunts en experimenten; 
aanv 16.00 en 19.30 uur; € 29,75 incl. 
garderobe.
zo 5 feb 
vrijdag, sint jansstraat 7;
'kinderconcertjes'; muziekschool- en 
conservatoriumstudenten spelen klas-
sieke muziek voor kinderen; 14.00-
14.45 uur; uitverkocht.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met brommerdichter 
kasper peters; vanaf 4 jaar; 14.30-
15.30 uur; gratis incl. limonade/koffie/
thee.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
maas theater en dans brengt 'liefde'; 
energiek fysiek spektakel met acht jon-
ge performers op zoek naar liefde; 
vanaf 8 jaar; 14.30-15.45 uur; 1ste 
rang € 15,- / 2de rang € 13,- / 3de rang 
€ 9,- / 4de rang uitverkocht.
zo 12 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met striptekenaar dim 
junius; vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 uur; 
gratis.
za 18 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
ro theater brengt 'snorro'; vrolijk thea-
terspektakel met live muziek; vanaf 8 
jaar; aanv 19.30 uur; uitverkocht; ook 
op 19 feb.
zo 19 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
ro theater brengt 'snorro'; vrolijk thea-
terspektakel met live muziek; vanaf 8 
jaar; aanv 14.30 uur; uitverkocht.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'de nieuwe kleren van de keizer'; vrolij-
ke muzikale voorstelling naar het be-
roemde sprookje van hans christian 
andersen; vanaf 6 jaar; aanv 15.00 u; 
€ 18,- incl. garderobe; na afloop: meet-
and-greet met de cast in de foyer.
di 21 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
presentatie theaterworkshop voor kin-
deren met de minivoorstelling 'onbe-
kend land'; 16.00-16.30 uur; gratis.
wo 22 feb 
grand theatre, grote markt 35;
wiersma & smeets brengen 'ludopia'; 
korte licht- en projectievoorstelling en 
aansluitend interactieve kunstspeel-
tuin; vanaf 3 jaar; aanv 10.30, 14.00 en 
15.45 uur; € 6,- / vanaf 13 jaar € 10,- 
(cjp/collegekaart € 8,-).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuur 'onbekend land' met ver-
halen waarin onbekende werelden sa-
menkomen en waar iedereen een held 
kan zijn; in het nederlands en het ara-
bisch; vanaf 4 jaar; 14.00-15.00 uur; 
gratis kaarten af te halen bij de balie.
do 23 feb 
grand theatre, grote markt 35;
lieke benders brengt 'niet vergeten'; 
beeldende familievoorstelling over 

kostbare herinneringen én dingen die 
je liever vergeet; vanaf 7 jaar; aanv 
14.30 uur; € 8,- / vanaf 13 jaar € 12,- 
(cjp/collegekaart € 10,-).

verwacht
za 25 feb 
grand theatre, grote markt 35;
het houten huis brengt 'onbekend 
land'; voorstelling over het overwinte-
ren van eenzaamheid; vanaf 6 jaar; 
14.30-15.25 en 19.30-20.25 uur; € 8,- / 
vanaf 13 jaar € 12,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-); zie ook 26 feb.
zo 26 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
voorleesuurtje met filosofiejuf fabien 
van der ham; vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 
uur; gratis incl. limonade/koffie/thee.
oosterpoort, trompsingel 27;
holland opera brengt 'roodhapje'; swin-
gende familievoorstelling naar het be-
kende sprookje van roodkapje; vanaf 6 
jaar; aanv 14.30 uur; € 12,50 (vanaf 30 
jaar € 18,50).
grand theatre, grote markt 35;
het houten huis brengt 'onbekend 
land'; voorstelling over het overwinte-
ren van eenzaamheid; vanaf 6 jaar; 
14.30-15.25 uur; € 8,- / vanaf 13 jaar 
€ 12,- (cjp/collegekaart € 10,-).

theater
vr 3 feb 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'carrousel danst door'; 24-uurs dans-
marathon met oa miniconcerten, spo-
ken word, kinderdisco, smartlappen-
zanger fabian 'hazes' jansen, work-
shops en theatrale inleiding over nnt's 
voorstelling 'carrousel'; van do 2 feb 
21.00 uur tot vr 3 feb 21.00 uur; gratis.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; aanv 
19.00 uur, 20.15 uur (uitverkocht) en 
21.30 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; zie 
ook 4 feb.
za 4 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 7: 'nieuwjaarsvisite'; nel heeft 
een akkefietje met de glazenwasser en 
opa gaat dood, met als gevolg een fa-
miliereünie vol verrassingen; aanv 
19.00, 20.15 en 21.30 uur; € 11,-; 
kaartverkoop bij het vvv en via www.
uutdehoogte.nl; aflevering 8 vanaf 28 
feb.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
sub rosa (groningen) en papaver (alk-
maar) spelen improvisatietheater; de 
spelopdracht wordt op het podium uit 
een verzegelde envelop getrokken; 
20.00-22.00 uur; € 8,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
scapino ballet rotterdam brengt 'pablo'; 
spektakelstuk met dans, theater en live 
klassieke muziek over het leven van 
pablo picasso; mmv sinfonia rotter-
dam; aanv 20.15 uur; uitverkocht.
di 7 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
blick théâtre (frankrijk) brengt '[hulluh]'; 
beeldend theater met acrobatiek, opti-
sche illusies en magie; aanv 20.15 uur; 
1ste en 2de rang uitverkocht / 3de 
rang € 16,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 13,75) / 4de rang € 8,50.
wo 8 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
openbare repetitie van het noord ne-
derlands toneel voor de voorstelling 
'carrousel'; aanv 20.15 uur; € 5,-.
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bonte avond van homokoor zangzaad; 
aanv 20.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
jan rot met 'jong en veelbelovend'; ca-
baret/muziekvoorstelling over de jaren 
'70; aanv 20.15 uur; € 17,50.
zo 19 feb 
huize maas, vismarkt 52;
humphrey campbell (zang), jazz/blues; 
begeleid door dolf de vries (piano), 
arno van nieuwenhuize (drums) en 
harry emmery (contrabas); aanv 15.30 
uur; € 15,-; reserveren via tel. 06-
53575710.
ma 20 feb 
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 21 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'musicals in concert'; simone kleinsma, 
jim bakkum, stanley burleson, carolina 
dijkhuizen, tony neef en vajèn van den 
bosch zingen hoogtepunten uit musi-
cals als 'miss saigon', 'hairspray', 'sis-
ter act', 'grease', 'aida' en 'the sound of 
music'; show met live band en dan-
sers; aanv 20.00 uur; topseat € 50,- / 
1ste rang € 45,- / 2de rang € 39,50 / 
3de rang € 34,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; zie ook 22 t/m 26 feb.
wo 22 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'musicals in concert'; simone kleinsma, 
jim bakkum, stanley burleson, carolina 
dijkhuizen, tony neef en vajèn van den 
bosch zingen hoogtepunten uit musi-
cals als 'miss saigon', 'hairspray', 'sis-
ter act', 'grease', 'aida' en 'the sound of 
music'; show met live band en dan-
sers; aanv 20.00 uur; topseat € 50,- / 
1ste rang € 45,- / 2de rang € 39,50 / 
3de rang € 34,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; zie ook 23 t/m 26 feb.
do 23 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
lucky chops, feestelijke brassband uit 
new york; aanv 20.00 uur; € 18,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'musicals in concert'; simone kleinsma, 
jim bakkum, stanley burleson, carolina 
dijkhuizen, tony neef en vajèn van den 
bosch zingen hoogtepunten uit musi-
cals als 'miss saigon', 'hairspray', 'sis-
ter act', 'grease', 'aida' en 'the sound of 
music'; show met live band en dan-
sers; aanv 20.00 uur; topseat € 50,- / 
1ste rang € 45,- / 2de rang € 39,50 / 
3de rang € 34,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; zie ook 24, 25 en 26 
feb.
oosterpoort, trompsingel 27;
slagerij van kampen met 'lip/stick'; 
slagwerkshow; aanv 20.30 uur; € 22,-.
vr 24 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'musicals in concert'; simone kleinsma, 
jim bakkum, stanley burleson, carolina 
dijkhuizen, tony neef en vajèn van den 
bosch zingen hoogtepunten uit musi-
cals als 'miss saigon', 'hairspray', 'sis-
ter act', 'grease', 'aida' en 'the sound of 
music'; show met live band en dan-
sers; aanv 20.00 uur; topseat € 55,- / 
1ste rang € 50,- / 2de rang € 44,50 / 
3de rang € 39,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; zie ook 25 en 26 feb.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
yentl en de boer met 'de snoepwinkel 
is gesloten' (reprise); cabaret; aanv 
20.15 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: cabarestafette met alex 
ploeg (winnaar publieksprijs camaret-
ten 2016), maartje & kine (muzikaal 
comedyduo) en martijn kardol (win-
naar jury- en publieksprijs leids caba-
ret festival 2016); aanv 20.15 u; € 15,-.

verwacht
za 25 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'musicals in concert'; simone kleinsma, 
jim bakkum, stanley burleson, carolina 
dijkhuizen, tony neef en vajèn van den 
bosch zingen hoogtepunten uit musi-
cals als 'miss saigon', 'hairspray', 'sis-
ter act', 'grease', 'aida' en 'the sound of 
music'; show met live band en dan-
sers; aanv 20.00 uur; topseat € 55,- / 
1ste rang € 50,- / 2de rang € 44,50 / 
3de rang € 39,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje; zie ook 26 feb.
zo 26 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
'stand van stad'; maandelijkse talk-
show olv bram douwes met diverse 
stadse gasten en societyjournaliste 

marjolein rover; 16.30-17.15 uur; toe-
gangskaarten gratis af te halen; 's 
avonds op oog tv.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'musicals in concert'; simone kleinsma, 
jim bakkum, stanley burleson, carolina 
dijkhuizen, tony neef en vajèn van den 
bosch zingen hoogtepunten uit musi-
cals als 'miss saigon', 'hairspray', 'sis-
ter act', 'grease', 'aida' en 'the sound of 
music'; show met live band en dan-
sers; aanv 19.00 uur; topseat € 50,- / 
1ste rang € 45,- / 2de rang € 39,50 / 
3de rang € 34,50 incl. garderobe en 
pauzedrankje.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
windstrekentour: 'op en top vrouw'; 
liedjescabaret over vrouw-zijn, moe-
derschap, geluk en verdriet; aanv 
20.00 uur; € 12,50; kaartverkoop via 
www.opentopvrouw.nl.
ma 27 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
jools holland & band + zangeressen 
ruby turner & louise marshall; soul, 
blues, ska, jazz, pop en boogie-woo-
gie; aanv 20.30 uur; € 39,-.
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 28 feb 
martinikerk, martinikerkhof 3;
opname tv-programma 'nederland 
zingt'; 19.30-22.00 uur (zonder pauze); 
gratis toegangskaarten verkrijgbaar 
via www.eo.nl/nederlandzingt/activitei-
ten.
wo 1 mrt 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: johan derksen en de pio-
niers van de nederpop; met oa the 
clarks; presentatie: johan derksen; 
aanv 20.30 uur; € 18,90.

do 9 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
kvs en nt gent brengen 'odysseus. een 
zwerver komt thuis' deel 1 (zang 1-4); 
de klassieker van homerus in 24 zan-
gen; 19.00-23.15 uur (met pauzes); 
1ste rang € 22,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 11,25) / 2de, 3de en 4de rang 
uitverkocht / passe-partout 9 + 10 + 11 
feb 1ste rang € 58,- (€ 29,-); zie ook 10 
en 11 feb.
vr 10 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
kvs en nt gent brengen 'odysseus. een 
zwerver komt thuis' deel 2 (zang 5-12); 
de klassieker van homerus in 24 zan-
gen; 15.00-23.30 uur (met pauzes); 
1ste rang € 22,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 11,25) / 2de, 3de en 4de rang 
uitverkocht / passe-partout 9 + 10 + 11 
feb 1ste rang € 58,- (€ 29,-); zie ook 11 
feb.
za 11 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
kvs en nt gent brengen 'odysseus. een 
zwerver komt thuis' deel 3 (zang 13-
19); de klassieker van homerus in 24 
zangen; 10.30-17.30 uur (met pau-
zes); 1ste rang € 22,50 (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 11,25) / 2de, 3de en 4de 
rang uitverkocht / passe-partout 9 + 10 
+ 11 feb 1ste rang € 58,- (€ 29,-) / pas-
se-partout 11 feb deel 3 + 4 1ste rang 
€ 35,- (€ 17,50); 's avonds deel 4.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
kvs en nt gent brengen 'odysseus. een 
zwerver komt thuis' deel 4 (zang 20-24 
en danssolo); de klassieker van home-
rus in 24 zangen; 18.30-23.30 uur (met 
pauzes); 1ste rang € 22,50 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 11,25) / 2de, 3de 
en 4de rang uitverkocht / passe-par-
tout 9 + 10 + 11 feb 1ste rang € 58,- 
(€ 29,-) / passe-partout 11 feb deel 3 + 
4 1ste rang € 35,- (€ 17,50).
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
theatersportwedstrijd tussen ulteam 
(groningen) en pro deo (enschede); 
improvisatietheater op suggesties van 
het publiek; aanv 20.30 uur; € 7,50.
zo 12 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
presentatie door derdejaars leerlingen 
van de regieopleiding; eenakters; aanv 
19.00 uur; € 5,-; zie ook 13 feb.
grand theatre, grote markt 35;
serie 'the survival of the unfittest': an-
drea van beek brengt 'duets with jim'; 
zeer persoonlijke muziektheatervoor-
stelling over een moeder en haar 
meervoudig gehandicapte zoon; aanv 
20.00 uur; € 15,- (cjp/collegekaart 
€ 10,-).
ma 13 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
presentatie door derdejaars leerlingen 
van de regieopleiding; eenakters; aanv 
19.30 uur; € 5,-.
di 14 feb 
't vinkhuys, diamantlaan 94;
'verhalen van vinkhuizen'; eindpresen-
tatie theatercursus; regie: fenna besijn; 
16.30-17.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bram van der vlugt, thijs prein en me-
rijn de jong spelen 'vaders en zonen'; 
indringend stuk naar teksten van oa 
arnon grunberg, ramsey nasr, tommy 
wieringa, arthur japin en thomas ver-
bogt; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 24,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,-) / 2de 
rang € 20,50 (€ 12,-) / 3de rang 
€ 14,50 (€ 12,-) / 4de rang € 7,-; inlei-
ding met thijs prein en merijn de jong 
(19.15 uur, € 2,50).
wo 15 feb 
usva, munnekeholm 10;
pharmaciae sacrum speelt 'farma to-
wers'; theaterfeuilleton gebaseerd op 
de britse comedyserie 'fawlty towers'; 
19.30-21.30 u; € 9,- (studenten € 7,-); 
ook op 16 en 17 feb.
grand theatre, grote markt 35;
tg echo brengt 'burgerlijke scheme-
ring'; komische en absurdistische voor-
stelling over twee vrouwen en een 
man die in hun eigen universum leven; 
aanv 20.00 uur; € 8,- (studenten € 4,-); 
kaartverkoop via www.sggroningen.nl; 
met inleiding en nagesprek over gek 
zijn.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep amsterdam speelt 'hus-
bands and wives' van woody allen; 
echtscheidingsdrama met halina reijn, 
ramsey nasr, gijs scholten van aschat 
en marieke heebink; regie: simon sto-
ne; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 24,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,-) / 2de 
rang € 20,50 (€ 12,-) / 3de en 4de rang 
uitverkocht; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,50).
do 16 feb 
usva, munnekeholm 10;
pharmaciae sacrum speelt 'farma to-
wers'; theaterfeuilleton gebaseerd op 
de britse comedyserie 'fawlty towers'; 
19.30-21.30 u; € 9,- (studenten € 7,-); 
ook op 17 feb.
vr 17 feb 
usva, munnekeholm 10;
pharmaciae sacrum speelt 'farma to-
wers'; theaterfeuilleton gebaseerd op 
de britse comedyserie 'fawlty towers'; 

19.30-21.30 u; € 9,- (studenten € 7,-).
za 18 feb 
grand theatre, grote markt 35;
serie 'the survival of the unfittest': im-
provisatietheater door doornvogels 
(acteurs met niet-aangeboren hersen-
letsel); aanv 20.00 uur; € 10,- (cjp/col-
legekaart € 7,50).
ma 20 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater rast speelt 'de vlucht van een 
granaatappel'; tragikomedie met de 
persoonlijke vluchtverhalen van vier 
vrienden; aanv 20.15 uur; € 15,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 10,-).
di 21 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nationale toneel en toneelgroep 
oostpool spelen 'ondertussen in casa-
blanca' van jeroen de man; liefdevolle 
en humoristische ode aan het ambacht 
van toneelspelen; met oa hans dage-
let; aanv 20.15 uur; € 15,- (cjp/studen-
ten tot 30 jaar € 10,-).
wo 22 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
duda paiva company brengt 'blind'; 
beeldende voorstelling met (poppen)
spel, dans, muziek en multimedia; 
20.15-21.10 uur; uitverkocht.
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'woyzeck' van georg büchner; poëtisch 
drama met live muziek en beeldende 
kunst; 20.30-22.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 7,-); ook op 23, 24 en 25 feb.
do 23 feb 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'woyzeck' van georg büchner; poëtisch 
drama met live muziek en beeldende 
kunst; 20.30-22.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 7,-); ook op 24 en 25 feb.
vr 24 feb 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'woyzeck' van georg büchner; poëtisch 
drama met live muziek en beeldende 
kunst; 20.30-22.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 7,-); ook op 25 feb.

verwacht
za 25 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
victor löw, vera mann ea spelen 'nieuw 
geld' van charles den tex en peter de 
baan; drama over de wereld van het 
snelle geld; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 24,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 12,-) 
/ 2de rang € 20,50 (€ 12,-) / 3de rang 
€ 14,50 (€ 12,-) / 4de rang € 7,-.
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'woyzeck' van georg büchner; poëtisch 
drama met live muziek en beeldende 
kunst; 20.30-22.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 7,-).
ma 27 feb 
usva, munnekeholm 10;
tweedejaars studenten van het ktm 
noorderpoort brengen 'dubbel nacht'; 
voorstelling over een vriendengroep 
die bestaat uit een bij elkaar geraapt 
zooitje; 20.30-22.00 uur; € 9,- (studen-
ten € 7,-); verplaatst van 23 jan naar 
27 feb.
di 28 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 8: 'kiezen' (try-out); de verkie-
zingstijd zorgt voor veel verwarring en 
daan ontdekt een nieuw halmatalent; 
aanv 19.30 en 21.00 uur; € 9,-; kaart-
verkoop bij het vvv en via www.uutde-
hoogte.nl; ook try-outs op 1 mrt, pre-
mière op 2 mrt.
wo 1 mrt 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuil-
leton over de groninger familie lutje; af-
levering 8: 'kiezen' (try-out); de verkie-
zingstijd zorgt voor veel verwarring en 
daan ontdekt een nieuw halmatalent; 
aanv 19.30 en 21.00 uur; € 9,-; kaart-
verkoop bij het vvv en via www.uutde-
hoogte.nl; première op 2 mrt.

amusement
vr 3 feb 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'carrousel danst door'; 24-uurs dans-
marathon met oa miniconcerten, spo-
ken word, kinderdisco, smartlappen-
zanger fabian 'hazes' jansen, work-
shops en theatrale inleiding over nnt's 
voorstelling 'carrousel'; van do 2 feb 
21.00 uur tot vr 3 feb 21.00 uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
de silo, achterweg 47;
stranger things have happened; en-
gelstalige improvisatie en stand-up co-
medy; 20.00-24.00 uur; € 6,-; voorver-
koop via www.strangerthings.nl.
za 4 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 u; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: katinka polderman met 
'polderman tiert welig'; cabaret/liedjes; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
zo 5 feb 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
talkshow 'new orléans live' met oa 
dansschoolhouder roy tweeboom; 
17.00-20.00 uur; gratis.
elim, barkstraat 5;
opendeurdienst mmv gospelkoor rejoi-
ce zuidhorn en jeljer vlieg (orgel); aanv 
19.00 uur; vanaf 18.45 uur voorzang; 
met nazit.
ma 6 feb 
academiegebouw, broerstraat 5;
groningen college tour; tjalling hal-
bertsma spreekt met guus hiddink over 
zuid-korea; 20.00-21.30 uur; kaartver-
koop via www.sggroningen.nl.
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
di 7 feb 
vismarkt;
begin- en eindpunt fakkeloptocht voor 
vermindering van de aardgaswinning; 
mmv diverse groninger artiesten; 
19.30-22.00 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
blick théâtre (frankrijk) brengt '[hulluh]'; 
beeldend theater met acrobatiek, opti-
sche illusies en magie; aanv 20.15 uur; 
1ste en 2de rang uitverkocht / 3de 
rang € 16,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 13,75) / 4de rang € 8,50.
wo 8 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
lucky fonz 3 met 'superlekker'; one-
manshow met nederlandstalige lied-
jes, conferences en verhalen; aanv 
20.30 uur; € 16,-.
do 9 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
the analogues brengen een show rond 
het beatles-album 'sgt pepper's lonely 
hearts club band'; aanv 20.00 u; € 35,- 
incl. garderobe en pauzedrankje.
usva, munnekeholm 10;
oldenosborn brengt '#life'; cabaret; 
aanv 20.30 uur; € 12,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 9,-); kaartverkoop via de 
oosterpoort; anna hermann vervangt 
victoria osborn.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en 
kees de vries; 20.30-22.30 uur; gratis.

vr 10 feb 
vrijdag, sint jansstraat 7;

meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot ballad; 20.00-22.00 uur; 
gratis.
usva, munnekeholm 10;
grown men brengen 'the flight'; geïm-
proviseerde comedy show waarin de 
passagiers van vlucht ka 550 worden 
geportretteerd; engelstalig; 21.00-
22.30 uur; € 9,- (studenten € 7,-).
za 11 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
grunneger laidjes festival; deze deel-
nemers strijden om de titel 'de stem 
van grunnen': tunebone, hans meinds, 
dion bouwes, peter pk kuntkes, zang-
duo ktwije, van t knoal, marietta rust, 
zomoar, nordanus en krzysztof groen; 
20.00-23.00 uur; € 8,-.
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
vocaal ensemble sirius zingt engelse, 
finse, hongaarse en nederlandse 
volksmuziek; van henry de 8ste en pa-
lestrina tot duke ellington, in pure vorm 
of haast onherkenbaar verwerkt; aanv 
20.00 uur; toegang: vrijwillige bijdrage 
aan de deur.
café cheers, turfsingel 94;
carnavalsavond met zanger ben val-
kenburg en prijs voor de leukste outfit; 
aanv 20.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2;
hans liberg brengt 'trálálálá voor ie-
deréén'; muzikaal cabaret; aanv 20.00 
uur; € 32,50 incl. garderobe en pauze-
drankje.
zo 12 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
valentijnshow 'bateau d'amour' met 
4-gangendiner en live: shjazz; sharon 
doelwijt (zang), hans lass (contrabas), 
sebastian demydczuk (drums) en addy 
scheele (piano); 16.00-20.00 uur; re-
serveren via info@houseofcooking.nl 
of tel 050-3111726 .
ma 13 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
freek de jonge brengt 'de stemming'; 
verkiezingsconference; aanv 20.15 u; 
uitverkocht.
de spieghel, peperstraat 11;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
wo 15 feb 
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
comedy night met diverse stand-up co-
medians; aanv 20.30 uur; € 12,50 / di-
ner + comedy night € 25,- (diner 19.00 
of 19.30 uur); reserveren via www.
wadapartja.nl/comedy.
simplon, boterdiep 69;
comedy night met wilko terwijn, jeroen 
pater, jacob spoelstra en fuad hassen; 
stand-up comedy; aanv 20.30 u; € 11,- 
/ voorverkoop € 9,- / studenten € 7,50.
do 16 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
lenette van dongen brengt 'tegenwind' 
(reprise); kleinkunst/cabaret; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 24,- / 2de rang 
€ 21,50 / 3de rang € 19,- / 4de rang 
€ 12,-.
studentenhuizen;
studentenkamerfestival groningen 
2017: optredens in 15 studentenka-
mers; cabaret (tom lash, bovenste 
knoopje open en stranger things have 
happened), live muziek (sofie winter-
son, echo movis, démira, jeroen van 
veen, small town bandits en breaking 
levees), theater (nntwee), film (noël 
loozen), dans (urban house gronin-
gen), spoken word/poëzie (mensen-
zeggendingen en liedfs) en lezing over 
liefde en seks; aanv 20.30 uur; elk act 
treedt 3 keer een half uur op; de be-
zoeker kiest zelf een programma; per 
ronde € 4,50 / 3 rondes € 12,- / 3 ron-
des + slotfeest € 15,-; kaartverkoop via 
www.stukafest.nl; slotfeest met dj jim 
lok en live: the cool quest (vera, oos-
terstraat 44, 23.30-03.00 uur, € 5,-).
vr 17 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium; alle disciplines; maxi-
maal 15 minuten per act; presentatie: 
wabbesch wabbesch; 20.00-22.00 uur; 
gratis; opgave deelnemers via podia@
bijvrijdag.nl.
za 18 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'op safari met zangzaad'; muzikale 
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diversen
dans / literair / multimedia

za 4 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
scapino ballet rotterdam brengt 'pablo'; 
spektakelstuk met dans, theater en live 
klassieke muziek over het leven van 
pablo picasso; mmv sinfonia rotter-
dam; aanv 20.15 uur; uitverkocht.
zo 5 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
'artists in concert'; presentatie door 
studenten van de opleiding kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge; 19.30-22.00 uur; € 3,50.
wo 8 feb 
grand theatre, grote markt 35;
dunja jocic brengt 'terra incognita' en 
'bird'; eigenzinnige dans en film; aanv 
19.00 en 20.30 uur; € 8,- (cjp/college-
kaart € 6,-).
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'woolf works' van wayne mcgre-
gor, op muziek van max richter; live 
vanuit het royal opera house te londen; 
20.15-23.30 uur; € 24,50.
do 9 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en 
kees de vries; 20.30-22.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
solace i guess brengt 'updiggin'; multi-
mediale pop-opera over liefde, schuld 
en wraak; aanv 22.00 uur; € 5,-.
vr 10 feb 
grand theatre, grote markt 35;
serie 'the survival of the unfittest': de-
dansdivisie brengt 'dans, vecht, huil, 
bid, lach, werk en bewonder' van mar-
lien seinstra; professionele dansers 
werken samen met mensen met de 
ziekte van parkinson en mantelzor-
gers; aanv 19.00 uur; € 10,- (cjp/colle-
gekaart € 8,-).
zo 12 feb 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
tjibbe veldkamp presenteert zijn boek 
'de lovebus'; mmv rense sinkgraven 
(interviewer) en the radiostars (live 
'70's hits); 14.30-16.00 uur.
kerkje van leegkerk, leegeweg 38;
culturele zondag: wouter van oorschot 
(uitgever in ruste) leest werk voor van 
anton tsjechov en simon carmiggelt; 
aanv 15.30 uur; € 7,50; kaarten bij 
boekhandels godert walter (oude eb-
bingestraat 53) en van der velde (a-
kerkhof 45-47) en via www.blgronin-
gen.nl/agenda.
do 16 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppe-
lenbos en roos custers bespreken 'ma-
dame bovary' van gustave flaubert, de 
klassieke roman over een naar ongrijp-
baar geluk hunkerende vrouw; 20.00-
22.00 uur; € 7,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zui-
derbaan, josé cutileiro, lieke hofman, 
leonieke toering, karel ten haaf, marjan 
feith ea dragen nieuwe columns of kor-
te verhalen voor; 20.30-22.30 uur; gra-

tis.
studentenhuizen;
studentenkamerfestival groningen 
2017: optredens in 15 studentenka-
mers; met dans (urban house gronin-
gen), spoken word/poëzie (mensen-
zeggendingen en liedfs), cabaret, live 
muziek, theater, film en lezing; aanv 
20.30 uur; elk act treedt 3 keer een half 
uur op; de bezoeker kiest zelf een pro-
gramma; per ronde € 4,50 / 3 rondes 
€ 12,- / 3 rondes + slotfeest € 15,-; 
kaartverkoop via www.stukafest.nl; 
slotfeest met dj jim lok en live: the cool 
quest (vera, oosterstraat 44, 23.30-
03.00 uur, € 5,-).
vr 17 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium; alle disciplines; maxi-
maal 15 minuten per act; presentatie: 
wabbesch wabbesch; 20.00-22.00 uur; 
gratis; opgave deelnemers via podia@
bijvrijdag.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
'up stage right'; rondreizend minifesti-
val met hoogtepunten van de neder-
landse dansdagen 2016 in maastricht; 
aanv 20.15 uur; € 22,50 (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 10,-).
zo 19 feb 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
auke hulst vertelt oa over zijn nieuwste 
boek 'en ik herinner me titus broeder-
land'; 14.00-15.30 uur.
boekhandel van der velde, grote 
markt 54-55;
middag met schrijver reinier spreen 
('monument voor de quagga'); aanv 
14.00 uur; gratis.
wo 22 feb 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'douwe serveert'; bibliothecaris douwe 
van der bijl presenteert pareltjes uit de 
collectie van de bibliotheek; 12.30-
13.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
duda paiva company brengt 'blind'; 
beeldende voorstelling met (poppen)
spel, dans, muziek en multimedia; 
20.15-21.10 uur; uitverkocht.
verwacht
zo 26 feb 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
douwe draaisma en jean pierre rawie 
spreken met elkaar over tijd, geheugen 
en poëzie; aanv 15.30 uur; € 12,50; 
kaartverkoop via www.blgroningen.nl/
agenda.
di 28 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'the sleeping beauty'; klassiek 
ballet op muziek van tsjaikovski; live 
vanuit het royal opera house te londen; 
20.00-23.15 uur; € 24,50.
wo 1 mrt 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters pre-
senteren oud en nieuw werk; met an-
dré degen, joost oomen, renée luth, 
sylvia dragstra, hubert klaver, hanne 
stegeman, maaike rijnjes, esmé van 
den boom, fieke gosselaar, lilian ziel-
stra, rik andreae, richard nobbe, philip 
rozema, ileen rook, erik loeffen en 
gastdichter ânne de jong; 20.30-22.30 
uur; gratis.

exposities
ann's art / vos interieur, laan corpus 
den hoorn 100; 
t/m 18 feb: peter meijer: 'traces of time' 
(schilderijen); open di-vr 10.00-18.00, 
za 10.00-17.00 uur; galeriehouders 
aanwezig do-za 12.00-17.00 uur en op 
afspraak (tel. 050-31228.
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderij-
en; open op afspraak (tel. 06-
44146555) of als de vlag buiten hangt.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen 
en tekeningen; open op afspraak (tel. 
050-5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schil-
derijen van erik zwezerijnen; open do 
vr za vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstraat 
62; 
t/m 11 mrt: frank boukes (natuurfoto-
grafie), erika stulp (acrylschilderijen), 
ella lassche (beelden naar model) en 
de wilde engel (mineralen en edelste-
nen); open do vr za 14.00-17.00 uur en 
op verzoek (erikastulp@live.nl of tel. 
050-3184651/06-36167686).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 19 feb: geert maring (overzichts-
tentoonstelling met etsen, gemengde 
techniek en schilderijen) en gonneke 
van echten (ruimtelijk werk); 23 feb t/m 
2 apr: 'akka stelt zich voor', werk van 
kunstenaars van de alumnivereniging 
van de klassieke academie; zo 26 feb 
16.00 uur: opening tentoonstelling 
door anuschka de smidt, met muzikale 
omlijsting door diana roos; open do-zo 
13.00-17.00 uur; gratis.
gasunie, concourslaan 17; 
zo 5 feb: gijs assmann, tekeningen en 
beelden; open 15.00-17.30 u (opening 
15.30 u door koen kleijn); gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 
t/m 31 mrt: marianne brouwer, schilde-
rijen; t/m 31 mrt: wim warrink, 'tech-
nisch licht' (lichtobjecten); t/m 31 mrt: 
liesje stander, 'exploring material' 
(schilderijen); open ma-vr 09.00-18.00 

(do tot 20.00), za 10.00-17.00, zo 
13.00-17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit 
eigen collectie; t/m 9 apr: ruloff manu-
putty (1926-2002), schilderijen en te-
keningen; t/m 30 apr: 'rodin - genius at 
work' beelden en werken op papier 
van auguste rodin (1840-1917); t/m 30 
apr: erwin olaf, 'after rodin' (foto's van 
dansers van het nationale ballet); t/m 
31 dec: memphis design (oa keramiek, 
meubels en een fruitschaal uit de col-
lectie van david bowie; vr 3 feb: arnoud 
holleman geeft een lezing over de ro-
din-tentoonstelling (19.00 uur); elke 
zo: instaprondleiding langs hoogtepun-
ten van het gebouw en de verschillen-
de tentoonstellingen (14.00 uur, € 3,- / 
tot 19 jaar gratis); di 7 feb: kunst-
spreekuur, bezoekers kunnen hun 
(kunst)objecten laten beoordelen 
(14.00-16.00 uur); 18 feb t/m 24 sept: 
'hide & seek', overzichtstentoonstelling 
van de nederlandse ontwerper maar-
ten baas (1978); wo 1 mrt: lezing over 
camille claudel, muze van rodin (re-
monstrantse kerk, coehoornsingel 14, 
19.30 uur, € 12,50, opgave via tel. 
050-318 86 51 of www.kunstinzichtgro-
ningen.nl); open di-zo 10.00-17.00, vr 
avond 19.00-22.00 uur; € 18,- / vrijdag-
avond € 28,- / cjp/studenten € 10,- / 
museumkaart € 5,- / groninger studen-
ten/kinderen tot 19 jaar gratis.
atelier henk kraayenzank, vissers-
traat 40; 
t/m 26 feb: keus uit eigen werk (1977 
tot heden); open za zo 13.00-17.30 uur 
en op afspraak (tel. 050-3135798).
kunst en zo, carolieweg 21; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van hilde van popta (vrou-
wen van klei), els brouwer (schilderij-
en), margriet de vries (schilderijen), rar 
kramer (schilderijen), arda barten (ke-
ramiek), lammy cremer (sieraden), an-
net stroes (sieraden), sija brouwer 
(glaskunst), ella lassche (beelden) en 
may den arend (keramiek); open di-vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 26 feb: 'wadkanten', foto's van lo-
rette dorreboom en rein paalman; t/m 
26 feb: rein paalman, verslag van de 
speurtocht naar eulalia; zo 5 feb (15.00 
uur): opening expositie 'wadkanten'; 
open wo-zo 12.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 31 mei: (art foyer) maudy alferink, 
'de vrouw in al haar texturen' (portret-
ten); t/m 3 sept: (art foyer) 'i am beauti-
ful - 100 jaar na rodin', twintig kunste-
naars brengen een hommage aan 
beeldhouwer rodin; open ma-vr 09.00-
17.00 uur en tijdens voorstellingen.
academie minerva, praediniussingel 
59; 
t/m 9 feb: ivanka annot (winnares ge-
orge verberg stipendium 2015), 
'another his-story'; open ma-vr 09.00-
17.00 uur; gratis.

nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 30 mrt: 'willems wereld', 1001 teke-
ningen van aloys oosterwijk; t/m 31 
mrt: 'willem retour', overzichtstentoon-
stelling van cartoonist willem (bern-
hard holtrop); t/m 26 feb: pieter m dor-
renboom, illustraties; open di-vr 12.30-
17.00, za zo 10.00-17.00 uur / tijdens 
vakanties (regio noord) ma 12.30-
17.00, di-zo 10.00-17.00 uur; € 8,95 
(60+/3 tot 12 jaar € 7,50 / cjp variabele 
korting / studenten € 5,- / mjk/tot 3 jaar 
gratis).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; open op af-
spraak (tel. 06-22617929).
galerie noord, nieuwstad 6; 
4 feb t/m 2 mrt: 'aanwas <3', werk van 
jan hamstra (houtsnedes), thomas 
kooijmans (schilderijen), kiki kruisdijk 
(objecten/installaties), marije schrage, 
emma smids (dubbeldrukken), anne 
margot stapert (portretten), nousjka 
zijlstra en maaike zwaan (aquarellen 
en tekeningen); open wo-zo 13.00-
17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 1 juli: 'de pelgrim & de dame - 20 
jaar hervonden stad', archeologische 
vondsten en historische bouwmateria-
len; t/m 2 apr: 'land van belofte', ten-
toonstelling over de prostitutie in het 
groninger a-kwartier; zo 12 feb: eerste 
van vier colleges voor nieuwsgierige 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
(12.00-13.00 uur, € 20,- voor de hele 
reeks, volgende colleges op 12 mrt, 9 
apr en 14 mei, opgave via www.muse-
umjeugduniversiteit.nl); open di-za 
10.00-17.00, zo 13.00-17.00 uur; op 
feestdagen gesloten; € 6,- (65+/7 tot 
15 jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
t/m 12 mrt: lasse hoile, fotografie, col-
lages en film; open wo-zo 12.00-18.00 
uur; gratis.
np3 bur0 gr0ningen, hofstraat 21; 
17 feb t/m 21 apr: femke de vries, 'dic-
tionary dressings' (alternatieve mode); 
vr 17 feb 17.00 uur: opening tentoon-
stelling met oa workshoppresentatie 
door minerva-studenten en gesprek 
met de kunstenaar; open wo-za 12.00-
17.00 uur en op afspraak (tel. 050-
3138260); tijdens schoolvakanties ge-
sloten; gratis.
np3 emma, emmaplein; 
doorlopend: rem koolhaas videobus-
stop met animaties van bente wester-
huis.
philip elchers, o boteringestraat 41; 
t/m 18 feb: bep van der vinne, abstract 
werk; open di-za 13.00-17.00 uur; elke 
1ste za vd mnd gesloten.
pictura, st. walburgstraat 1; 
t/m 12 mrt: 'masterpiece', 85 kunste-
naars tonen hun beste werk; t/m 12 
mrt: roel endendijk, 'relevante onder-
delen' (fiber art/wolkunst); t/m 12 mrt: 

stichting print, letterproject 'a-z' (typo-
grafie); open wo-zo 13.00-17.00 uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 19 feb: 'filler', muurconstellaties, 
teksten, objecten en collages van belu-
shi metaal, joost wierenga, casper 
braat en bente wilms; t/m 19 feb: films 
van eirik ronnerbergh, adrian bridget, 
roel van heersch en kiki nickel, pas-
send in de context van de constellaties 
van 'filler'; za 18 feb: filmprogramma 
'frame bursting' (20.00-22.00 uur); 
open di-za 12.00-17.00, zo 14.00-
17.00 uur.
galerie simplon, boterdiep 69; 
tot eind feb: ragnar van der horst (vi-
deo/fotografie) en eva elaine (colla-
ges).
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot half mrt: katja zwezerijnen, schilde-
rijen.
studioh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 11 feb: nanneke groen, 'déjà vu!' 
(collages en grafiek); 12 feb t/m 27 feb: 
hannes steinert, grafiek; open wo-za 
13.00-17.00 uur en op afspraak; 12 t/m 
27 feb window watching weeks.
theehuis selwerderhof, iepenlaan 
204; 
t/m 7 apr: josée algra, foto's gemaakt 
op franse kerkhoven; open dag. 10.30-
15.30 uur.
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 15 feb: (vitrines poortweg) nelleke 
allersma, bronzen beelden; t/m 6 mrt: 
(blauwe patio) schildersgroep noord9; 
t/m 20 mrt: (personeelsrestaurant) 
wieb patberg, etsen en pentekeningen; 
t/m 13 mrt: (poortweg) rien van voorst, 
foto's.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 29 mei: 'nobel science - feringa, 
zernike and the groningen tradition', 
tentoonstelling over wetenschap in 
groningen; open di-zo 13.00-17.00 u.
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 17 feb: tabitha brouwer, 'godinnen 
en schimmen' (tekeningen); open ma-
vr 09.00-22.00, za 10.00-13.00 uur; 
gratis.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
4 feb (17.00 uur) t/m 11 mrt: 'crea-
tures', schilderijen van jorge vicén en 
beelden van erik buijs; open wo do vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
wout wessemius, voor 't voormalig 
klein poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurob-
jecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.
y2, oosterhamrikkade2y;
8 t/m 11 feb: 'it's not bami', internatio-
nale groepsexpositie met werk van 9 
kunstenaars; open wo 18.00-24.00, do 
vr 12.00-20.00, za 12.00-16.00 uur
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zie ook: 
uit050.nl

Inlijsten?
Een omlijsting kiezen is
een persoonlijke aangelegenheid.
Met de honderden modellen en ontelbaar
mogelijke combinaties gaat dat bij
De Lijstenmakerij Groningen altijd lukken.
Kom gerust vrijblijvend langs en laat u
inspireren door de verrassende
mogelijkheden.

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

Galerie 
den andel

t/m 19 februari

Hélène Grégoire 50 jaar
Jubileumexpositie

Geopend op telefonische afspraak 
0595-422726

De Streekweg 1  Den Andel

www.galeriedenandel.nl

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.

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

Asian bar & restaurant. All You Can Eat: onbeperkt eten voor 
een vast bedrag. Keuze uit ruim 100 gerechten en desserts.
Aparte zaal voor besloten feesten en partijen (tot 50 pers.).

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

restaurant vanaf 17.00 uur

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

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

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uit eten in Groningen

http://uit050.nl/
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/
http://www.galeriedenandel.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.roezemoes.nu/
http://www.goudkantoor.nl/


wereldmuziek
vr 3 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: lady maisery, engelse in-
diefolk; aanv 20.30 uur; € 15,-.
za 4 feb 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: cian nugent, psychedeli-
sche country/folk uit ierland; voorpro-
gramma: lewsberg; aanv 23.30 uur; 
€ 1,-.
zo 5 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
shabby cabs, akoestische blues/folk/
americana uit groningen; aanv 17.00 
uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
mandolin orange, folk/country/blue-
grass uit north carolina; aanv 21.00 u; 
uitverkocht.
ma 6 feb 
usva, munnekeholm 10;
open muziekcafé; sessie met de focus 
op engelstalige popliedjes en wereld-
muziek (alle inbreng is welkom); piano 
en percussieinstrumenten aanwezig; 
19.30-21.30 uur; gratis incl. koffie/
thee; ism humanitas.
di 7 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 8 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
ell sol, catalaans; aanv 21.30 u; € 5,-.
do 9 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20 (hou-
se of cooking);
steel sheep, moderne strijkmuziek/
jazz/folk; met bela horvat (viool), virxi-
lio da silva (akoestische gitaar) en matt 
adomeit (contrabas); aanv 21.30 uur; 
€ 5,-.
za 11 feb 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
reggae night met reggae riders, dread-
nought en i'm with stupid; mmv forward 
sound movement; 21.00-03.00 uur.
zo 12 feb 
buckshot café, zuiderdiep 58;
friction & the roots drivers, reggae; 
aanv 16.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
catrin finch (harp) & seckou keita 
(kora); muziek uit wales en west-afrika; 
aanv 20.30 uur; € 18,-.
ma 13 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schotse folk; aanv 
22.00 uur; gratis.
di 14 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
valentine's day met niall connolly & 
crooners (cork/new york); indiefolk; 
aanv 21.30 uur.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
za 18 feb 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
zo 19 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 21 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
the raw bar collective, ierse folk; aanv 

20.30 uur; € 14,-.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 23 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
slagerij van kampen met 'lip/stick'; 
slagwerkshow; aanv 20.30 uur; € 22,-.
verwacht
za 25 feb 
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
zaterdagmiddagontmoeting met the 
new orléans house band (latin) en cari-
bisch eten; 18.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: raquel tavares (zang), 
fado; aanv 20.30 uur; € 19,-.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
hongaars festival met trio trabant; 
20.30-22.30 uur; € 14,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
evening architect, pop/folk; aanv 22.30 
uur; gratis.
zo 26 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
ma 27 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schotse folk; aanv 
22.00 uur; gratis.

uitgaan
vr 3 feb 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'carrousel danst door'; 24-uurs dans-
marathon met oa miniconcerten, spo-
ken word, kinderdisco, smartlappen-
zanger fabian 'hazes' jansen, work-
shops en theatrale inleiding over nnt's 
voorstelling 'carrousel'; van do 2 feb 
21.00 uur tot vr 3 feb 21.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj oortje; 17.00-22.00 uur; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
karaoke party (alle genres); 21.00-
01.00 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj paul; aanv 23.30 u; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
dj's sceptical c en van daal; techno; 
24.00-05.00 uur; gratis.
za 4 feb 
paradigm, helsinkistraat 6;
'loodsrave' #23 met live: satori en 
klankveld; trance/house; 16.00-07.00 
uur (tot 18.00 uur meenemen eigen 
drank toegestaan); € 5,- (tot 23.00 uur 
gratis).
zernike college, van schendelstr 1;
'milonga 007' met dj albert; neotango/
nontango en klassieke tango; 17.30-
22.00 uur; € 3,-.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj rohbadobh; aanv 
19.00 uur; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
open nederlandse quiz contest; aanv 
19.00 uur; deelname € 40,- per team 
(max. 5 deelnemers); inschrijven via 
www.opennederlandsequizcontest.nl.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met dj robert van der tol 
en live: blues avenue; 21.00-03.00 uur; 
€ 5,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
kaap hoorn, kaapse baan 1;
cachet reünie met dj's robert haring en 
sowieso; '80's dance; 22.00-04.00 uur.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
1ste etage: 'coconut cove' met dj's alex 
louder, keone en roy davo; house/edm/
tropical; 23.00-04.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 

gratis.
simplon, boterdiep 69;
'machtig - 10 year anniversary' met dj's 
noisia, the upbeats, rockwell, annix, 
droeloe, posij en fre4knc en vj werc; 
drum & bass; 23.00-05.00 uur; uitver-
kocht.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's umoja, duke hugh, pushin 
wood en black dynamite soundsystem; 
cumbia/hiphop/funk/soul; 23.00-05.00 
uur; € 2,- (tot 00.30 uur € 1,-).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; 
aanv 23.30 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
battage & friends (dj's strano, vivien 
ferguson en ruben tieks); house/tech-
no; 24.00-06.00 uur; € 3,- (tot 01.00 
uur gratis).
zo 5 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj bart; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 6 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 7 feb 
usva, munnekeholm 10;
usva quiz night (muziek/cultuur/televi-
sie); engelstalig; 20.30-23.00 uur; 
deelname € 4,- (studenten € 3,-) p.p.; 
teams max. 5 pers.; opgave via www.
usva.nl.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
café kult, steentilstraat 36/1;
bingo! met prachtige prijzen en fantas-
tische muziek; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 8 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
café kult, steentilstraat 36/1;
frans taalcafé; aanv 20.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.45-00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 9 feb 
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett 
boel; oa kizomba, bachata en chacha-
cha; 21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj orchid; aanv 23.30 
uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
benedito & more; techno; aanv 24.00 
uur.
vr 10 feb 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: '40up'; dansfeest voor 40-
plussers; aanv 21.00 uur; € 12,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.

ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'happy feelings'; '90's/'00's/disco/hou-
se; 23.00-05.00 u; voorverkoop € 15,- 
via www.happyfeelings.nu.
paradigm, helsinkistraat 6;
'ilian tape 10th anniversary' met dj an-
drea en live: marco & dario zenker; 
house/techno; 23.00-07.00 uur.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj tristam; aanv 23.30 
uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
vuige bende; neurofunk/drum & bas; 
aanv 24.00 uur.

za 11 feb 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; aanv 19.00 u; 
gratis.
café cheers, turfsingel 94;
carnavalsavond met zanger ben val-
kenburg en prijs voor de leukste outfit; 
aanv 20.00 uur.

orkz-bar, emmastraat 15;
reggae night met forward sound move-
ment en live: reggae riders, dreadnou-
ght en i'm with stupid; 21.00-03.00 u.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj arkasan, hapjes en boekentafel; 
21.00-01.00 uur; € 10,-; vooraf: mantra 
zingen als meditatie (19.30 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'pure urban - valentine edition' met oa 
broederliefde, freddy moreira, john-
ny500, mula b, ir-sais, d-train, impulz 
en nafthaly ramona; urban; 22.00-
06.00 uur; voorverkoop € 22,50 via 
ticketscript; dresscode: dress to im-
press the door host.
vm suikerunieterrein, van heems-
kerckstraat 60;
'kings of core' met dj's partyraiser, miss 
k8, amnesys, n-vitral, sjammienators, 
the demon dwarf, thorax, dither, phon-
zo en wolf en live: noize suppressor; 
hardcore; 22.00-07.30 uur; voorver-
koop € 28,50 via ticketconnect.
de silo, achterweg 47;
'our evening'; eritrees dansfeest; 

22.00-03.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj fonky d; aanv 23.30 
uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'roodkopje' met dj's smp, djennah, mit-
chell supreme en thiago mereilles; 
hiphop/r&b/afrobeats/'90's classics; 
23.30-05.00 uur; € 12,50 / voorver-
koop € 10,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
'hamburg massive' met dj's oskar, fred-
dy kuno, giacomo en funky kartell; 
techno/garage/drum & bass; 24.00-
06.00 uur; € 3,- (tot 01.00 uur gratis).
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Aan de Paterswoldseweg nabij de 
Westerhaven en 5 minuten wande-
len van het hoofdstation en Martini 
Plaza vindt u Café - Eterij  
De Kornuiten van Groningen.

De opzet is ruim en de lage prijzen 
in combinatie met goed eten is 
waar het bij ons om draait. 
Wees welkom en loop eens binnen. 
Vraag naar de kaart of proef de 
sfeer tijdens een lekker koud pilsje 
of een glas goede wijn.

Café - Eterij De Kornuiten van Groningen
Paterswoldseweg 36   050-3131866   www.dekornuiten.nl

VOORGERECHTEN
Ovenvers brood met smeerlijkheden € 5,95
Mosterdsoep € 4,95
Italiaanse tomatensoep € 4,95
Libanese pizza € 5,25
Gamba's met cocktailsaus € 6,50
Vitello Tonato met basilicumdressing € 6,75 
                                                 als maaltijdsalade  € 12,50
Rundertartaar € 9,00
Hezza  Proeverij van voorgerechten (v.a. 2 pers.) € 6,50 p.p.

HOOFDGERECHTEN
Kornuiten Dagschotel  di. t/m do. € 10,00
Saté van kippendij met kroepoek, uitjes en satésaus € 14,50
Spare ribs met aïoli € 15,75
Kornuiten Burger XL   
Plategerecht met sla, tomaat, komkommer en augurk € 12,95
Gevuld kuiken met couscous, groenten en gehakt € 12,50
Biefstuk met kruidenboter € 16,50
Osso Buco op een bedje van couscous en knoflook € 15,95
Zalmfilet in bladerdeeg met basilicumsaus € 16,50
Scholfilet met remouladesaus € 16,00
Hoofdgerechten worden standaard geserveerd met salade en frietjes

SPECIALITEITEN
Surf en Turf  Spies van biefstuk en gamba's € 19,00
Spetterpan   
Gestoofde groenten met runderbiefpuntjes € 18,50
Kornuiten Plateau  vanaf 2 pers. € 17,95 p.p.

VEGETARISCH
Pasta Aglio é Olio  
met basilicum, knoflook en Parmezaan € 10,95
Moussaka € 12,50
Kaasfondue  vanaf 2 pers. € 13,95 p.p.

KINDERMENU
Kipnuggets € 5,75
Frikandel € 5,50
Pannenkoek € 6,00
Geserveerd met frietjes en appelmoes

NAGERECHTEN
Tiramisu met Amaretto € 6,00
Brownie met vanille-ijs € 5,50
Dame Blanche met Amaretto € 5,00
Fruitsalade met vanille-ijs € 6,50
Kinderijsje voor kinderen tot 12 jaar € 4,00

http://dekornuiten.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/


zo 12 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj joop; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
corps de garde, o boteringestraat 74;
souterrain: nieuwjaarstangosalon 'pi' 
met dj joost brunsting; 18.00-21.30 u; 
€ 6,-.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 13 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reser-
veren gewenst: tel. 050-5260724 of via 
felix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 14 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (trivia); 
aanv 20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / 
team max. 5 personen; opgave via 
kroegvanklaasquiz@gmail.com.
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 15 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p.; max. 5 pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.45-00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 16 feb 
groninger forum film + debat, here-
plein 73;
bovenfoyer: italiaans taalcafé; aanv 
20.30 u; gratis; aanmelden niet nodig.
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett 
boel; oa kizomba, bachata en chacha-
cha; 21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj bravoer; aanv 
23.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
slotfeest studentenkamerfestival gro-
ningen 2017 met dj jim lok en live: the 
cool quest; 23.30-03.00 uur; € 5,-; 
voorverkoop via www.stukafest.nl.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
'frqnzy - subsonic edition' met dj's dub-
tato, marco damian alvino, sudden en 
ben reymann; funky beats/hard hitting 
bass; 24.00-06.00 uur; gratis.
vr 17 feb 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj bojan aleksander; aanv 
17.00 uur; gratis.

ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
de spieghel, peperstraat 11;
pubquiz olv gerard buitelaar en edo de 
vlieger; aanv 21.00 uur; deelname 
€ 2,- p.p.; opgave via edodevliegermu-
sic@gmail.com.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; 
aanv 23.30 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
bass night; aanv 24.00 uur.
za 18 feb 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj popta; aanv 19.00 u; 
gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
nataraj dance party met dj iradi; blote-
voetenfeest; 21.30-01.30 uur; € 12,- / 
voorverkoop € 10,- via www.nataraj.
info; vooraf: workshop tantric dance 
(20.00-21.30 uur, € 5,-) .
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
café de walrus, pelsterstraat 25;
'050danst' met dj groeftang; rock, soul 
en disco vanaf de jaren '60 tot nu; 
aanv 22.00 u; € 3,- (tot 22.30 u € 1,-).
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
casa de la musica, gelkingestraat 38;
love latin party; zaal 1: dj's jucie en nao 
(reggaeton/latin hits/freestyle ban-
gers); zaal 2: dj's mitch el huracan en 
kamiel piek (bachata/salsa/kizomba); 
23.00-02.00 uur; € 5,- (dames in het 
rood tot 01.00 uur gratis).
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
new orléans jazzcafé, gelkingestr 17;
valentine party met dj love; love songs; 
aanv 23.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met lack of afro, broken brass en-
semble, duke hugh, pushin wood en 
black dynamite soundsystem; cumbia/
hiphop/funk/soul; 23.00-05.00 uur; 
€ 3,- (tot 00.30 uur € 1,-).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj bravoer; aanv 
23.30 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
subsonic presents la rêve; met dj's cliff 
de zoete, huminal en kjeld langeveld; 
sfeervolle house; 24.00-06.00 uur; 
€ 3,- (tot 01.00 uur gratis).
zo 19 feb 
paradigm, helsinkistraat 6;
sunday afternoon collective met dj 
moodymann; house; 15.00-02.00 uur.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met djosz; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 20 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 

team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 21 feb 
café 't koetshuys, blekerstraat 22-24;
pubquiz 'let's quiz'; aanv 21.00 uur; 
deelname € 2,50.
wo 22 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 u; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.45-00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 u; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 23 feb 
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett 
boel; oa kizomba, bachata en chacha-
cha; 21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's tomas en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.

club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met oa dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj paul; aanv 23.30 u; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
bob's berlin farewell bounce met dj's 
jim lok, de nachtwacht, bobbie freeda, 
nathan homan en tjade; house; 24.00-
06.00 uur; gratis.
vr 24 feb 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj eepee; aanv 17.00 uur; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 u; € 4,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
'freaks of the forest' met dj's corka'an, 
shivanki, paul b, nilezz, aquatone, kay-
runchy en wichuri en live: schizoid be-
ars en cosmic sadhu; psytrance; 
23.00-06.00 uur; € 10,- / voorverkoop 
€ 7,50.

het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj fonky d; aanv 23.30 
uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
woods vs werkhoven b-day bounce; 
house; aanv 24.00 uur.

verwacht
za 25 feb 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj jim lok; aanv 19.00 u; 
gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex en mark 
nauta; aanv 22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
'pleinvrees on tour' met dj's noir, super 
flu, soul button, applescal, olaf stuut, 
polynation en huminal en live: joachim 
pastor en david douglas; deephouse; 
22.00-05.00 uur; € 25,-.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met dj's en live acts; 23.00-
05.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
salsa, bachata & kizomba party met oa 
jaromir dj-padrino tromp, bachata fu-

sion show door movida feminina en 
dutch salsa championships; 23.00-
03.00 uur; vooraf: workshops (20.00-
23.00 uur).
huize maas, vismarkt 52;
'indicator - decade' met oa dj's psyko 
punkz, luna, slim shore, intractable 
one, bass, twin towers, benedito en 
kalas; hardstyle; 23.00-06.00 u; voor-
verkoop € 17,50.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites marboo; 23.00-
05.00 uur; € 3,- (tot 24.00 uur gratis).
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj tristam; aanv 23.30 
uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstr 11 (de spieghel);
'submerge'; drum & bass; 24.00-06.00 
uur.
zo 26 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
tangosalon met dj joop; 15.00-18.00 u; 
€ 5,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 17.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
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Partycafé De Doos
Gelkingestraat 11
9711 NA  Groningen
Tel. 06-25526696
www.cafededoos.com
 
Zaalgrootte: tot 100 personen.
Feestje? Geef het in Café De Doos!
Borrels, afstudeerfeesten, verjaardagen en themafeesten.
Gezellige locatie tot 100 personen. Catering mogelijk.

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

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.

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

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Simplon Jongerenhotel
& Eetcafé 73-2

http://www.cafededoos.com/
http://kokomogroningen.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://oblomovgroningen.nl/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
http://www.huizemaas.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.debiechtstoel.com/
http://devlouisxv.winnit.nl/
http://www.platformtheater.nl/
https://www.facebook.com/hetvaatje/
http://www.neworleansgroningen.nl/
http://www.ocean41.nl/
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.simplonjongerenhotel.nl
http://www.roezemoes.nu/

