
jazz
vr 3 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
iako trio; aanv 21.30 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; concert en sessie olv jeroen 
van olphen; aanv 22.00 uur; gratis.
za 4 nov 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-01.00 u; 
€ 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
gerri de jager double duo; aanv 23.00 u.
ma 6 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
don braden (sax); 14.30-16.00 u; gratis.
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 20.00-
23.00 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
melanie de biasio (zang/dwarsfluit), jazz/
pop uit belgië; aanv 20.30 uur; € 18,50.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 7 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met odei al-magut (trombone), 
ashton sellars (gitaar), dart mortis (pi-
ano), benson itoe (bas) en owen hart jr 
(drums); aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 8 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;

maandelijkse jamsessie met trillo brillo 
xl; aanv 20.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het dorantes trio, free jazz/
flamenco; aanv 20.30 uur; € 20,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
yiorgis christoulakis; aanv 21.30 uur.
do 9 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
voort 4; jazz/modern klassiek/blues/we-
reldmuziek met martin vervoort (sax/bas-
klarinet), fons sluijter (cello), bert kleijn 
(drums) en bennie timmer (gitaar); 
21.00-24.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
'luidrustig' kick off met tollak, jelle mulder, 
kristel en mystery guest; blues/funk/jazz; 
21.30-22.30 uur; € 3,-; aansluitend: ses-
sie (22.30-02.00 uur, gratis).
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
daniel juárez 5tet; met daniel juárez (te-
norsax); birthday celebration concert; 
aanv 21.30 uur; € 5,-.
vr 10 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
odei al-magut (trombone) & band; aanv 
21.30 uur.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
andrea caruso; aanv 21.30 uur.
za 11 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
open dag met concerten, presentaties en 
informatie; 10.00-16.00 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
festival 'rockit' met herbie hancock, bad-
badnotgood, avishai cohen quartet, 
thundercat, miles mosley, knower, mark 
guiliana jazz quartet, donny mccaslin 
group, allison miller's boom tic boom, 
shabaka & the ancestors, jeff parker & 
rob mazurek, ben van gelder & reinier 
baas, tune-yards, taxiwars, portico quar-
tet, gard nilssen's acoustic unity, 3times7 
en bang on a can all stars; progressieve 
jazz/experimentele pop/rock/hedendaag-
se gecomponeerde muziek; 16.00-00.30 
uur; € 51,-; ism festival soundsofmusic.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-01.00 u; 
€ 3,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
wrang!, instrumentale jazz/fusion/funk/
new wave; aanv 22.30 uur; gratis.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
3times7; jorrit westerhof (gitaar), marko 
curcic (bas) en aleksander skoric 
(drums); aanv 23.00 uur.
zo 12 nov 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
cleaning each other (berlijn), improvisa-
tie/minimal/elektronisch; 16.00-18.00 u.
buckshot café, zuiderdiep 58;
boogiemaster company, swing; aanv 
16.30 uur; gratis.

ma 13 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
dave binney (sax); 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.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 14 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
brazilian soul; tollak ollestad (zang/
mondharmonica/toetsen), diederik ide-
ma (toetsen), andrea caruso (bas) en 
pandu windartono (drums); aanv 22.30 
uur; € 3,-.
wo 15 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
janez sagadin; aanv 21.30 uur.
do 16 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
de silo, achterweg 47;
'state of the art'; miniconcerten en open 
sessie olv jeroen van olphen; 21.30-
01.30 uur; gratis.
vr 17 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
stahlwerk; aanv 21.30 uur.
za 18 nov 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-01.00 u; 
€ 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
renske de boer (zang) & esat ekincioglu 
(bas); aanv 23.00 uur.
zo 19 nov 
dot, vrydemalaan 2;
sunday afternoon jazz: job posthuma (gi-
taar), yaël tieleman (contrabas) & felix 
degenaar (piano); aanv 15.00 u; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
the eric ineke jazzxpress; eric ineke 
(drums), sjoerd dijkhuizen (sax), rik mol 
(trompet), rob van bavel (piano) en mari-
us beets (bas); aanv 15.30 uur; € 15,- 

(studenten € 10,-); ism stichting jazz in 
groningen.
ma 20 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
gene jackson (drums); 14.30-16.00 uur; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 21 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
trombone night met arend huisman, vlad 
psaruk en pasha shcherbakov (trombo-
ne), diederik idema (piano), hans lass 
(bas) en sebastian demydczuk (drums); 
aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 22 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
open stage (jamsessie); 21.30-01.00 u; 
gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
janez sagadin; aanv 21.30 uur.
festivalhart, oosterstraat 7a;
jonge harten festival: wasser/idema 
quartet met oa gerben wasser (sax) en 
gijs idema (gitaar); aansluitend sessie; 
22.00-24.00 uur; gratis.
do 23 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
diederik idema trio; diederik idema (toet-
sen), hans lass (bas) en will jasper (sax); 
21.00-24.00 uur; gratis.
vr 24 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gerben wasser trio; aanv 21.30 uur.
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Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

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

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

All YOu CAn EAt
Keuze uit meer dan 100 gerechten 

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

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

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

Za 9 dec, 20:15
MARTINIKERK

GRONINGEN

Vr 8 dec, 20:15
HOGELAND COLLEGE, 

WARFFUM

Do 7 dec, 20.15
NICOLAÏKERK
APPINGEDAM

STELLING 96
J.S. BACH - LUTHERSE MIS BWV 235

YAËL LEVY - STELLING 96
KNUT NYSTEDT - IMMORTAL BACH

www.northernconsort.nl
www.kamerkoordualis.nl

o.l.v. Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen 

THENORTHERNCONSORT
en

Vóór concert of voorstelling in De Oosterpoort of
Schouwburg genieten van onze Indiase specialiteiten

Reserveren gewenst
Restaurant / afhalen / bezorgen / catering   www.tajmahalgroningen.nl

Veemarktstraat 94 (Oosterpoort) - 050-3147301 - Gratis parkeren

i  i  i

http://www.tekinev.nl/
http://www.manolitos.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.northernconsort.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/


GRONINGER FORUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

JUPITER'S MOON  16gs
2 t/m 8 nov:  do vr 15.50 20.55 / za 16.30 20.55 / zo 16.40 21.15 / ma 20.55 / di wo 21.25 

/ do 2 nov 50% premièrekorting
Een jonge vluchteling in Hongarije heeft de wonderlijke gave om te kunnen 
zweven. Een arts neemt hem onder zijn hoede maar blijkt een dubbele agenda 
te hebben. Regie: Kornél Mundruczó.

yOUR NaME  a.l.
2 t/m 8 nov:  do zo ma di wo 20.00 / vr 21.45 / za 17.30 20.00 /  

do 2 nov 50% premièrekorting
Animatiefilm over tijd en ruimte, het lot en de liefde tussen twee zielsverwanten. 
Meesterwerk van de Japanse filmmaker Makoto Shinkai.

lOVING VINCENT  9at
2 t/m 8 nov:  do 17.30 19.30 / vr 19.30 / za 13.00 19.30 / zo 14.55 19.30 / ma 16.30 19.00 

/ di 16.30 19.30 / wo 16.30 21.45
Portret van Vincent van Gogh in 65.000 handgeschilderde frames, door meer 
dan honderd kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh gebruikten.

a GENTlE CREaTURE  16gt
2 t/m 8 nov:  do vr za ma di 21.25 / zo 13.25 21.25 / wo 16.00
Een vrouw zet alles op alles om haar man in de gevangenis te kunnen spreken. 
Het wordt een strijd tegen een onneembare vesting en corruptie.  
Drama naar het gelijknamige verhaal van Dostojevski. Regie: Sergei Loznitsa.

whITE SUN  16
2 t/m 8 nov:  do vr za ma wo 19.00 / zo 14.45 19.20
Als voormalig strijder Chandra na tien jaar terugkeert naar zijn geboortedorp, 
hoog in de bergen in Nepal, merkt hij dat de sociale veranderingen waarvoor hij 
heeft gevochten daar nog niet zijn doorgedrongen. Regie: Deepak Rauniyar.

ThE GlaSS CaSTlE  12gah
2 t/m 8 nov:  do vr ma di wo 18.50 / za zo 16.15 18.50
Na een nomadenbestaan met haar excentrieke ouders probeert Jeannette haar 
weg te vinden in de 'normale' wereld. Drama naar de memoires van schrijfster 
Jeannette Walls. Met Brie Larson, Woody Harrelson en Naomi Watts.

lIEFDE IS aaRDaPPElEN  a.l.
2 t/m 8 nov:  zo 13.00 / di 17.35  / Docs
Zoektocht van filmmaakster Aliona van der Horst naar het onbekende verleden 
van haar Russische moeder en vijf zusters.

TSChICK  12th
2 t/m 8 nov:  vr 16.30
De Duitse jongen Tschick steelt een auto en neemt zijn vriendje Maik mee. Ze 
maken een zomerse roadtrip die hun leven zal veranderen. Regie: Fatih Akin.

lOVElESS  12st
2 t/m 8 nov:  do za di 21.35 / vr 16.00 21.35 / zo 16.55 21.35 / wo 20.55
Boris en Zhenya gaan scheiden. Niemand bekommert zich om hun twaalfjarige 
zoon Alyosha. Totdat hij verdwijnt... Regie: Andrei Zvyagintsev.

walK wITh ME  a.l.
2 t/m 8 nov:  zo 11.00
Fraai vormgegeven, meditatieve film over de wereldberoemde boeddhistische 
leermeester Thich Nhat Hanh. Regie: Marc Francis en Max Pugh.

TUlIPaNI  12at
2 t/m 8 nov:  do za 22.00 / wo 17.00 
Sprookjesachtige tragikomedie over een Zeeuwse boer die na de watersnood-
ramp in 1953 naar Zuid-Italië fietst om een nieuw bestaan op te bouwen.

VICTORIa aND aBDUl  12d
2 t/m 8 nov:  do vr za 13.30 / zo 11.05 / ma di 16.15
Het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin 
Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India.

KEDI  a.l.
2 t/m 8 nov: vr za 14.45 / Docs
Innemende en kleurrijke documentaire over de honderdduizenden katten die 
zich vrij door de straten van Istanboel bewegen. Regie: Ceyda Torun.

DOwN TO EaRTh  12
2 t/m 8 nov: zo 11.15 / Docs
Documentaire over een Nederlandse familie die gedurende vijf jaar de meest 
afgelegen plekken van de aarde bezoekt. Regie: Renata Heinen.

My COUSIN RaChEl 12gat
do 2 nov 14.00 / Boek & Film
In dit duistere èn romantische drama wil de jonge Engelsman Philip wraak ne-
men op zijn mysterieuze, mooie nicht Rachel maar hij raakt in de ban van haar 
betoverende charmes. Met Rachel Weisz en Sam Claflin.

a ClOCKwORK ORaNGE 16t
ma 6 nov 21.00 / Mijlpalen Film / Engels gesproken, niet ondertiteld
Scherpe satire van Stanley Kubrick uit 1971 op de maatschappij in de nabije 
toekomst. Met Malcolm McDowell, Patrick Magee en Michael Bates.

aSCENSEUR POUR l'ÉChaFaUD 16g
di 7 nov 19.30 / Ciné-club / Frans gesproken, Engels ondertiteld
Misdaaddrama uit 1957 van Louis Malle. Met Jeanne Moreau (die eerder dit 
jaar op 89-jarige leeftijd overleed) en muziek van Miles Davis.

GESChENK UIT DE BODEM  12
wo 8 nov 19.30 / Docs
Omstreden documentaire over de vondst van aardgas in de Nederlandse bo-
dem. Hoe gaan we zestig jaar later om met de gevolgen?  
Met nagesprek met de regisseurs Paul Cohen en Martijn van Haalen.

DIKKERTJE DaP  a.l.
2 t/m 8 nov:  do 16.30 / vr za zo 13.10 / ma di 16.00 / wo 16.15
Vrolijke familiefilm over het jongetje Dikkertje Dap en zijn beste vriend Raf, een 
giraf. Gebaseerd op het beroemde versje van Annie M G Schmidt.

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

KINEPOlIS GRONINGENBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

FlaTlINERS  16at
Pathé 2 t/m 8 nov:  za 00.10 / voorpremière
Sf-drama. Een groep geneeskundestudenten experimenteert met bijna-dooder-
varingen. Die blijken zeer duistere gevolgen te hebben...

ThE FOREIGNER  16
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 11.30 14.00 16.40 21.45 / vr 13.45 17.15 21.45 /  

za 17.30 21.45 00.10 / zo 17.15 21.45 / ma 11.30 14.00 15.30 21.50 / 
di 11.30 14.00 16.40 21.45 / wo 11.45 19.30

Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do 13.30 20.15 / vr za 21.25 / zo wo 20.15 / ma di 13.15 20.15
De eigenaar van een Chinees restaurant wil wraak voor de dood van zijn doch-
ter, die vermoord is door IRA-terroristen. Actiethriller met Jackie Chan.

ThE SNOwMaN  16gt
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 11.00 13.40 16.15 18.50 21.30 / vr 10.45 13.00 15.45 18.45 21.30 

/ za 16.50 18.45 21.30 23.50 / zo 10.55 16.30 18.45 21.30 /  
ma 10.40 13.15 16.00 19.00 21.40 / di 11.00 13.40 16.15 18.50 21.30 
/ wo 10.45 14.00 18.45 21.30

Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do zo ma di wo 20.00 / vr za 18.50 21.40
Inspecteur Harry Hole (Michael Fassbender) in de Noorse winter op zoek naar 
de 'sneeuwpopmoordenaar'. Thriller naar de bestseller van Jo Nesbø.

whaT haPPENED TO MONDay?  16gat
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 11.20 13.00 15.30 21.15 / vr 12.45 15.30 21.15 / za 15.15 21.15 / 

zo 16.45 20.45 / ma 13.00 15.45 18.45 / di 13.00 15.30 20.45 /  
wo 12.00 16.00 21.15

Actiedrama. In de nabije toekomst is slechts één kind per gezin toegestaan.  
Zeven eeneiïge zussen worden zo gedwongen zich voor te doen als één per-
soon. Dan verdwijnt zus Monday en dreigt de waarheid aan het licht te komen.

yOUR NaME  a.l.
Pathé 2 t/m 8 nov:  do di 16.50 / vr 17.30 / za 17.15 / zo 18.15 / ma wo 16.45
Animatiefilm over tijd en ruimte, het lot en de liefde tussen twee zielsverwanten. 
Meesterwerk van de Japanse filmmaker Makoto Shinkai.

lEaThERFaCE  16gat
Pathé 2 t/m 8 nov:  za 24.00
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do zo ma di wo / vr za 21.45
Horrorfilm over de moordlustige Jed Sawyer. Hij richt een bloedbad aan in een 
inrichting, kidnapt een verpleegster en ontsnapt met drie andere patiënten.

ThOR: RaGNaROK  12ga
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 14.15 20.30 / vr 11.00 14.10 17.00 20.30 /  

za 11.00 14.00 17.00 20.30 23.30 / zo 12.30 17.00 20.15 /  
ma di 14.15 20.30 / wo 14.15 17.15 20.30 / 3D

Pathé 2 t/m 8 nov:  do di 11.15 17.15 / zo 15.30 / ma 11.20 17.15 / wo 11.00 / 2D
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do ma di wo 13.00 16.00 20.15 / vr 13.00 16.00 18.45 21.30 /  

za 13.15 15.45 18.45 21.30 / zo 10.45 13.15 16.15 20.15 / 3D
Actie-avontuur. Thor neemt het op tegen Ragnarok om de verwoesting van As-
gard en het einde van de beschaving te voorkomen.

ThE MOUNTaIN BETwEEN US  12a
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 11.00 13.30 16.00 18.30 21.00 / vr 11.15 13.30 16.30 18.30 21.00 

/ za 10.25 13.10 16.15 18.30 21.00 23.40 /  
zo 10.30 16.00 18.30 21.00 / ma 10.50 13.45 16.30 18.30 21.30 /  
di 11.00 13.30 16.00 18.30 21.15 / wo 11.00 15.15 18.30 21.00

Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do ma di wo 16.15 20.15 / vr za 16.00 18.45 21.15 /  
zo 15.45 20.15

Drama over een man en een vrouw die elkaar niet kennen maar na een vlieg-
tuigongeluk samen moeten overleven op een met sneeuw bedekte berg.

JIGSaw  16gat
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 14.30 22.00 / vr 10.50 14.30 22.15 / za 22.15 00.20 / zo 22.00 / 

ma 22.15 / di 11.10 22.00 / wo 17.30 22.00
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do zo ma di wo 20.45 / vr za 21.55
De horrorklassieker is terug. Wanneer er door de hele stad gruwelijk verminkte 
lijken opduiken wijzen alle sporen naar de overleden moordenaar John Kramer.

GEOSTORM  12gat
Pathé 2 t/m 8 nov:  do di 17.00 19.30 / vr 19.15 / za 22.00 / zo 18.00 / ma 17.00 /  

wo 17.00 21.45 / 3D
Pathé 2 t/m 8 nov:  vr 16.45 / za 16.35 / zo 12.15 / ma 18.15 / wo 11.30 / 2D
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do zo wo 16.15 20.30 / vr 16.15 18.55 21.50 /  

za 16.15 18.55 21.45 / ma di 13.30 16.15 20.30 / 3D
De wereldleiders hebben een netwerk van satellieten laten bouwen waarmee 
het weer beheerst kan worden. Maar er gaat iets heel erg mis. In een race te-
gen de klok moet voorkomen worden dat een geostorm de aarde wegvaagt. 

hOME aGaIN  6gt
Pathé 2 t/m 8 nov:  do ma di 15.00 19.45 / vr 14.50 19.45 / za 14.30 19.45 /  

zo 15.15 19.00 / wo 11.20 19.45
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do 16.00 / vr za 16.15 18.55 / di wo 16.15
Romantische komedie met Reese Witherspoon als alleenstaande moeder die 
drie jonge mannen in huis neemt.

wEG VaN JOU  a.l.t
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 10.45 19.15 / vr 12.30 19.30 / za 15.45 19.15 / zo 16.15 19.15 / 

ma 11.20 19.30 / di 10.45 19.15 / wo 11.40 19.15
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do ma di wo 16.15 20.00 / vr za 16.15 19.00 / zo 15.45 20.00
Romantische komedie met Katja Herbers als de ambitieuze dertiger Evi, die 
haar comfortabele stadse leven verlaat voor een project in de Zeeuwse klei.

ThE GlaSS CaSTlE  12gah
Pathé 2 t/m 8 nov:  vr 11.40 / PAC
Na een nomadenbestaan met haar excentrieke ouders probeert Jeannette haar 
weg te vinden in de 'normale' wereld. Drama naar de memoires van schrijfster 
Jeannette Walls. Met Brie Larson, Woody Harrelson en Naomi Watts.

haPPy DEaTh Day  16ag
Pathé 2 t/m 8 nov:  do vr ma di wo 22.00 / za 19.30 / zo 19.45
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  za 21.40
Horrorthriller waarin een studente (Jessica Rothe) telkens weer de afschuwe-
lijke dag meemaakt waarop ze wordt vermoord.

aMERICaN aSSaSSIN  16gt
Pathé 2 t/m 8 nov:  do ma di 17.30 / za 18.00 / wo 17.45
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  vr za 18.45
Veteraan Stan Hurley (Michael Keaton) wordt door de CIA aangesteld om een 
golf van aanvallen op zowel militaire als civiele doelwitten te onderzoeken.

hhhh - ThE MaN wITh ThE IRON hEaRT  16gt
Pathé 2 t/m 8 nov: vr 11.00 / PAC
Het verhaal van één van de gevaarlijkste personen van het naziregime en de 
dappere mannen en vrouwen van het verzet die het tegen hem opnamen.

allES VOOR ElKaaR  12th
Pathé 2 t/m 8 nov:  wo 19.00
Romantische Nederlandse komedie. Vier hartsvriendinnen van rond de dertig 
jaar helpen elkaar om hun tienerdromen alsnog waar te maken.

BlaDE RUNNER 2049  16g
Pathé 2 t/m 8 nov:  do vr za 20.00 / ma 11.45 20.15 / di 11.30 20.00 / wo 20.15 / 3D
Pathé 2 t/m 8 nov:  do vr 11.30 / zo 20.00 / 2D
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do zo ma di wo 19.45 / vr 13.00 21.20 / za 21.20 / 2D
Sf-actiefilm van Denis Villeneuve. Met Ryan Gosling, Harrison Ford, Sylvia 
Hoeks, Jared Leto, Robin Wright en Sallie Harmsen.

STRONGER  12a
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  vr za 18.55
Het waargebeurde verhaal van Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal), de man die het 
symbool van hoop werd na de aanslag op de Boston Marathon in 2013.

KINGSMaN: ThE GOlDEN CIRClE  16gah
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 12.30 20.45 / vr za ma wo 20.45 / zo 20.30 / di 12.30 18.15
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do zo ma di wo 20.00 / vr za 18.40 21.25
Actiefilm waarin de helden van de zelfstandige internationale inlichtingendienst 
Kingsman strijden tegen een meedogenloze vijand. Met Colin Firth.

BRaD'S STaTUS  a.l.t
Pathé 2 t/m 8 nov:  ma 20.00 / PAC
Subtiel schrijnende komedie over veertiger Brad (Ben Stiller) die zijn leven on-
der de loep neemt en ten prooi valt aan hevige twijfel.

VICTORIa aND aBDUl  12d
Pathé 2 t/m 8 nov:  do ma di 12.45 / PAC
Het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin 
Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India.

IT  16gat
Pathé 2 t/m 8 nov:  do vr za 18.15 / zo 21.15 / ma 12.00 / di wo 18.00
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  vr za 18.50
Horrorthriller gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Stephen King.

GIRlS TRIP  12th
Pathé 2 t/m 8 nov:  vr 18.00
Komedie. Vier vriendinnen gaan helemaal los tijdens hun trip naar New Orleans.

ThE hITMaN'S BODyGUaRD  12gat
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  vr 21.45
's Werelds beste bodyguard wordt gedwongen om zijn aartsvijand te bewaken. 
Actiekomedie met Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson en Gary Oldman.

DUNKIRK  12ga
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 18.00
Historisch drama over de Tweede Wereldoorlog.

DEMaIN TOUT COMMENCE  9a
Pathé 2 t/m 8 nov: ma di 13.30 / 50plus Bios 
Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van 
Frankrijk totdat hij vader blijkt te zijn van een baby.

PREDaTOR - 30Th aNNIVERSaRy  16gt
Pathé 2 t/m 8 nov: ma 21.00 / Classics
Actie-avontuur met Arnold Schwarzenegger. Huurlingen moeten het opnemen 
tegen een onzichtbare vijand, die dodelijker is dan hun krachtigste wapens.

ESPORTS: lEaGUE OF lEGENDS 2017 - wORlD FINal
Kinepolis: za 4 nov 07.30
De 2017 League of Legends World Championship Finals live vanuit Bejing.

SNEaK PREVIEw 16adghst
Pathé: di 21.00
Elke dinsdag een verrassende voorpremière.

POKÉMON DE FIlM: IK KIES JOU!  6ga
Pathé 2 t/m 8 nov:  zo 11.30 14.00 / wo 15.00 / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  zo ma 16.15 / NL
Animatiefilm met het verhaal van Ash en Pikachu, hun eerste ontmoeting en de 
avonturen tijdens hun zoektocht naar de legendarische Ho-Oh.

BaRBIE - DOlFIJNEN MaGIE  a.l.
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 10.55 / vr 11.10 / za 10.40 13.15 / zo 10.15 12.45 / ma 11.00 /  

di 10.55 / wo 13.45 / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do vr za ma di wo 14.00 / zo 11.30 13.45 / NL
Animatiefilm. Vrolijk onderwateravontuur met Barbie, haar zusjes, Ken en dolfij-
nen in alle kleuren van de regenboog.

KaPITEIN ONDERBROEK: hET EERSTE 
GROTE aVONTUUR  6a
Pathé 2 t/m 8 nov:  za 12.45 / zo 11.15 / 3D / NL
Pathé 2 t/m 8 nov:  vr 14.00 / za 10.45 15.00 / zo 13.45 / wo 15.30 / 2D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov: do vr zo ma di wo 16.00 / 3D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do vr ma di wo 13.45 / za 13.30 16.00 / zo 11.00 13.45 / 2D / NL
Dreamworks-animatie over de fantasierijke lolbroeken Sjors en Harold.

SINTERKlaaS EN hET GOUDEN hOEFIJZER  a.l.
Pathé 2 t/m 8 nov:  za 12.30 / zo 14.30 / wo 13.45 / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do vr ma di wo 14.00 / za 14.25 / zo 11.30 13.45 / NL
Tijdens een ritje buiten het kasteel verliest Amerigo één van zijn gouden hoef-
ijzers. En zonder deze magische hoefijzers kan het paard de daken niet op...

My lITTlE PONy: DE FIlM  6ga
Pathé 2 t/m 8 nov:  za 12.15 / zo 13.00 / wo 14.45 / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  zo 11.00 / NL
Animatiefilm. De pony's beleven samen met nieuwe vrienden een spannende 
reis die hen voor het eerst buiten de muren van de hun bekende wereld brengt.

DIKKERTJE DaP  a.l.
Pathé 2 t/m 8 nov:  do 10.55 15.15 / vr 10.45 15.15 / za 10.15 12.00 13.45 15.30 / zo 

11.00 13.15 15.00 / ma 11.10 15.15 / di 10.55 15.15 / wo 11.15 14.30
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do vr za di wo 14.00 16.00 / zo 11.30 14.00 16.00 / ma 14.00
Vrolijke familiefilm over het jongetje Dikkertje Dap en zijn beste vriend Raf, een 
giraf. Gebaseerd op het beroemde versje van Annie M G Schmidt.

DUMMIE DE MUMMIE EN  
DE TOMBE VaN aChNETOET  a.l.
Pathé 2 t/m 8 nov:  vr 16.00 / za 10.35 14.15 16.00 / zo 10.35 13.30 / wo 13.00 15.45 / 

NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do vr ma di wo 13.45 16.00 / za 13.30 16.15 /  

zo 11.30 13.45 16.00 / NL
Dummie en zijn vrienden op een zoektocht vol gevaren in Egypte.

DE KlEINE VaMPIER  6ga
Pathé 2 t/m 8 nov:  za zo 14.45 / wo 14.00 / 2D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  za wo 13.45 / zo 11.15 13.45 / 3D / NL
Avontuurlijke Nederlandse animatiefilm waarin de jonge Anton zijn vampier-
vriendje Rudolph helpt in de strijd tegen de vampierjagers.

MISFIT  a.l.
Pathé 2 t/m 8 nov:  do zo di 15.45 / vr ma wo 16.15 / za 10.45 13.00 / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do za ma di wo 13.45 16.15 / vr 13.45 16.30 /  

zo 11.15 13.30 16.15 / NL
High-schoolkomedie over een meisje dat na jaren terugkeert naar Nederland. 
In Amerika was haar leven perfect maar hier is ze een buitenbeentje.

DE lEGO NINJaGO FIlM  6
Pathé 2 t/m 8 nov:  za 13.30 / zo 14.15 / 3D / NL
Pathé 2 t/m 8 nov:  za 11.15 / zo 11.45 / wo 13.30 / 2D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do za zo ma di wo 16.00 / vr 16.15 / 3D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do vr za wo 13.30 / zo 11.00 13.30 / 2D / NL
Animatiefilm waarin de jonge Lloyd (alias de Groene Ninja) samen met zijn 
vrienden in actie komt tegen de kwaadaardige krijgsheer Lord Garmadon.

DE EMOJI FIlM  6ga
Pathé 2 t/m 8 nov:  za 11.00 / zo 10.15 / 2D / NL
Kinepolis 2 t/m 8 nov:  do vr za zo wo 13.30 / ma di 13.45 / 2D / NL
Vrolijke animatiefilm over de geheime wereld van de emoji's.

CaRS 3  a.l.
Pathé 2 t/m 8 nov:  zo 12.25 / 3D / NL
Animatiekomedie over razendsnelle racers.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

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

 GRONINGER BIOSCOPEN donderdag 2 t/m woensdag 8 november

Filmposter inlijsten? 
Filmposter, foto of kunstwerk; 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. 
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film
vr 3 nov 
vm suikerunieterrein, van heemskerck-
straat 60;
'lijp of lam' (2017) van alita smit; docu-
mentaire de beeldvorming rond het ge-
bruik van alcohol (geaccepteerd) en van 
drugs (taboe); met live filmmuziek door 
strijkkwartet puellae; aanv 19.30 u; € 5,-; 
kaartverkoop: www.nowonlinetickets.nl.
za 4 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mother!' (2017) van darren aronofsky; 
psychologische thriller waarin de idylle 
van een stel (jennifer lawrence en javier 
bardem) verstoord wordt door onver-
wacht bezoek; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook 6 nov.
zo 5 nov 
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: 'in the ocean' 
(2001) van frank scheffer; documentaire 
over moderne klassieke muziek; aanv 
15.00 uur; gratis.
ma 6 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mother!' (2017) van darren aronofsky; 
psychologische thriller waarin de idylle 
van een stel (jennifer lawrence en javier 
bardem) verstoord wordt door onver-
wacht bezoek; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 7 nov 
vera zienema, oosterstraat 44;
'koyaanisqatsi' (1982) van godfrey reg-
gio; documentaire over de beperkingen 
van onze planeet; met hypnotiserende 
muziek van philip glass; aanv 20.30 uur; 
€ 6,- (cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 8 nov 
dot, vrydemalaan 2;
'magic mike (2012) van steven soder-
bergh; ervaren stripper mike (channing 
tatum) maakt een jongere collega weg-
wijs in de wereld van feesten, mooie 
vrouwen en geld; aanv 20.00 uur; € 5,-.
za 11 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'brad's status' (2017) van mike white; 
subtiel schrijnende komedie over veerti-
ger brad (ben stiller) die zijn leven onder 
de loep neemt en ten prooi valt aan hevi-
ge twijfel; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-); ook op 13 nov.
ma 13 nov 
groninger forum, hereplein 73;
italiafilm: 'un bacio' (2016) van ivan co-
troneo; de 16-jarige homo lorenzo sluit 
vriendschap met twee andere outsiders, 
het vrijgevochten meisje blu en de verle-
gen antonio; 19.00-21.00 u; € 9,50 (stad-
jerspas/tot 25 jaar/studenten € 7,50 / tot 
18 jaar € 6,50); met inleiding door film-
kenner francesca ippolito .
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'brad's status' (2017) van mike white; 
subtiel schrijnende komedie over veerti-
ger brad (ben stiller) die zijn leven onder 
de loep neemt en ten prooi valt aan hevi-
ge twijfel; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-).
di 14 nov 
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'insyriated' (2017) 
van phillipe van leeuw; 24 uur uit het le-
ven van syriërs die middenin het oorlogs-
gebied leven; arabisch gesproken, en-
gels ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 6,- 
(cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 15 nov 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'no place for a rebel' (2017) 
van ariadne asimakopoulos en maartje 
wegdam; documentaire over een ex-re-
bel in oeganda die worstelt met zijn ver-

leden en zijn toekomst; 19.30-20.50 uur; 
€ 9,50 (stadjerspas/tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / tot 18 jaar € 6,50).
dot, vrydemalaan 2;
'the martian' (2015) van ridley scott; sf-
drama waarin een astronaut (matt da-
mon) in z'n eentje op de planeet mars 
strandt; aanv 20.00 uur; € 5,-.
groninger forum, hereplein 73;
your cinema #6: 'paris, texas' (1984) van 
wim wenders; roadmovie met harry dean 
stanton, nastassia kinski en muziek van 
ry cooder; keuze van het publiek; aanv 
21.00 u; € 9,50 (stadjerspas/tot 25 jaar/
studenten € 7,50 / tot 18 jaar € 6,50).
do 16 nov 
kattencafé op z'n kop, o ebbingestr 57;
'a street cat named bob' (2016) van roger 
spottiswoode; het hartverwarmende, 
waargebeurde verhaal van straatkat bob 
en methadonverslaafde en straatmuzi-
kant james bowen die onafscheidelijk 
worden; aanv 20.30 uur; € 10,-.
za 18 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'in blue' (2017) van jaap van der heus-
den; spannend drama waarin een neder-
landse stewardess een merkwaardig in-
tense band krijgt met een 15-jarige 
weesjongen in boekarest; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); ook 
op 20 nov.
zo 19 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'dispossession: the great social housing 
swindle'; documentaire over de falende 
woningbouwpolitiek in engeland; engels 
gesproken, niet ondertiteld; aanv 16.00 
uur; € 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
ma 20 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'in blue' (2017) van jaap van der heus-
den; spannend drama waarin een neder-
landse stewardess een merkwaardig in-
tense band krijgt met een 15-jarige 
weesjongen in boekarest; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
landelijke sneak preview; aanv 21.15 u; 
€ 7,50.
di 21 nov 
groninger forum, hereplein 73;
ciné-club: 'le ciel attendra' (2016) van 
marie-castille mention-schaar; de 17-ja-
rige sonia staat op het punt een onom-
keerbare daad te plegen om een plaats 
in het paradijs voor haar familie te verze-
keren; 19.30-21.45 uur; € 9,50 (stadjers-
pas/jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 6,50).
vera zienema, oosterstraat 44;
'blackhearts' (2016) van fredrik horn ak-
selsen en christian falch; mild ironische 
documentaire over 'blackpackers' uit 
iran, griekenland en colombia op weg 
naar noorwegen, de bakermat van black 
metal; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stad-
jerspas/studenten € 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
'prince: sign o' the times' (1987); digitaal 
gerestaureerde versie van de bekende 
concertfilm; engels gesproken, niet on-
dertiteld; aanv 21.15 uur; € 12,50.
wo 22 nov 
groninger forum, hereplein 73;
'citizen jane: battle for the city' (2016) 
van matt tyrnauer; documentaire over 
stedenbouwkundige jane jacobs (1916-
2006); 19.30-21.05 uur.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'la la land' (2016) van damien chazelle; 
moderne variant op de klassieke holly-
woodmusical; met ryan gosling en emma 
stone; aanv 20.00 uur; € 0,50 incl. koffie/
thee; reserveren niet mogelijk.
dot, vrydemalaan 2;
'the lord of the rings: the fellowship of the 
ring' (2001) van peter jackson; fantasy-
avontuur rond een eeuwenoude ring; 
aanv 20.00 uur; € 5,-.

VERwaChT
za 25 + ma 27 nov 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'good time' (2017) van ben en josh saf-
die; hyperactief misdaaddrama over 
twee broers en een mislukte bankover-
val; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/
studenten € 5,-); ook op 27 nov.
zo 26 nov 
groninger forum, hereplein 73;
idfa in groningen: audience favorites; de 
publieksfavorieten van het internationaal 
documentaire festival amsterdam; 10.30-
18.30 uur; € 26,- (stadjerspas/studenten/
jongeren € 21,-).

diversen
dans / literair / multimedia

vr 3 nov 
binnenstad;
inspiratiefestival let's gro met divers pro-
gramma op het gebied van sociaal inno-
veren, ondernemen in de toekomst en 
stadse ontwikkelingen; 10.00-24.00 uur; 
gratis; t/m 4 nov; programma: zie www.
letsgro.nl.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'raw': artez dance performances en ex-
positie van minerva; aanv 18.00 uur.
za 4 nov 
binnenstad;
inspiratiefestival let's gro met divers pro-
gramma op het gebied van sociaal inno-
veren, ondernemen in de toekomst en 
stadse ontwikkelingen; 09.00-24.00 uur; 
gratis; programma: zie www.letsgro.nl.
boekhandel godert walter, o ebbinge-
straat 53;
tsafrira levy presenteert haar nieuw 
dichtbundel 'stilte zoekt zwijger'; 16.00-
18.00 uur; reserveren niet noodzakelijk.
huize van willigen, radesingel 20;
schnitgerfestival: 'dichter bij het orgel'; 
huiskamerconcerten mmv stadsdichter 
lilian zielstra en organisten jos maters en 
àlvaro carnicero fernandez; aanv 17.00 
uur; € 10,- incl. drankje; kaartverkoop via 
www.schnitgerfestival.nl; na een half uur 
wordt de bijeenkomst verplaatst naar het 
zwitserse huis (heresingel 13) op 5 loop-
minuten afstand.
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
literair festival 'het grote gebeuren' met 
oa tommy wieringa, charlotte mutsaers, 
annelies verbeke, özcan akyol, eva me-
ijer, auke hulst, vonne van der meer, 
nhung dam, koos van zomeren, richard 
klinkhamer, lidewijde paris, rob van es-
sen en marleen nagtegaal; interviews, 
voorleessessies, voordrachten, signeer-
sessies, muziek, poëzie en mini-colle-
ges; 20.00-24.00 uur; € 25,- (studenten/
leden bibliotheek € 20,-) / voorverkoop 
€ 19,50 (€ 15,-).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
ick amsterdam en het ballet national de 
marseille brengen '7even', zeven odes 
aan het menselijk lichaam; hedendaagse 
dans; aanv 20.15 uur; 1ste rang € 19,- / 
2de rang € 15,50 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 12,50) / 3de rang € 13,- (€ 12,50) / 
4de rang € 9,50 / 5de rang € 5,-.
zo 5 nov 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
jan siebelink wordt geïnterviewd door 
neerlandicus johan hooge over zijn nieu-
we roman 'de buurjongen' en signeert na 
afloop; 14.30-15.30 uur; gratis; reserve-
ren gewenst via tel. 050-3125593 of gro-
ningen@boekhandelvandervelde.nl.
ma 6 nov 
synagoge, folkingestraat 60;
anousha nzume presenteert haar boek 
'hallo witte mensen'; met interview en 
discussie; 20.00-22.00 uur; gratis; dona-
tie bij de uitgang wordt op prijs gesteld.
di 7 nov 
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'schrijvers aan het woord/en': rené s de 
vries vertelt over zijn historische columns 
in tijdschrift jagdaf; 19.00-21.30 u; € 4,-; 
aanmelden: shalom.culture@gmail.com.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest, 
club guy & roni en zeventig vmbo-leerlin-
gen brengen 'move it!'; spectaculair 
dansconcert; 20.15-21.00 uur; € 16,50 
(tot 30 jaar € 10,-).
wo 8 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
festival soundsofmusic: rense sinkgra-
ven praat met rozalie hirs over haar lyri-
sche poëzie en muziek; 12.30-13.15 uur; 
gratis.
academie minerva, praediniussingel 
59;
festival soundsofmusic: pianist/onder-

zoeker philip thomas vertaalt pianowerk 
van john cage in een live installatie voor 
vleugel, bespeler en elektronica; modern 
klassiek; aanv 14.00 uur; gratis; na af-
loop: mixed-mediacomponist igor c silva 
en philip thomas introduceren hun werk 
en gaan met elkaar in gesprek over mu-
ziek en multi-media (16.00 uur, gratis).
do 9 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
'dichter van geluk'; rense sinkgraven 
spreekt met stadsdichter lilian zielstra 
over haar werk, haar bronnen van inspi-
ratie en over geluk; 12.30-13.15 uur; gra-
tis; aansluitend: 'spreek de stadsdichter' 
(spreekuur, 13.15-14.15 uur, gratis).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verhalen, 
liedjes, diashows, korte films, discussies 
en gedichten van meindert talma, igor 
wijnker, adriaan bosch en kees de vries; 
aanv 20.30 uur; gratis.
zo 12 nov 
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
pieter waterdrinker spreekt over zijn 
sterk autobiografische roman 'tsjaikovs-
kistraat 40'; 14.00-15.00 uur.
martinikerkhof;
startpunt theatrale stadswandeling; ver-
teller johannes brengt eeuwenoude 
volksverhalen tot leven; 14.00-15.30 uur; 
€ 17,- (kinderen € 9,- / kleuters gratis); 
kaartverkoop via www.storytrail.nl.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
bel campo lezing met schrijver tommy 
wieringa, a-capellakoor acapabel en 
high tea; aanv 14.30 uur; € 25,- tbv kin-
deren die in armoede opgroeien in gro-
ningen; kaartverkoop via www.rotary.nl.
boekhandel van der velde, grote markt 
54-55;
victor mids en oscar verpoort signeren 
hun boek 'mindf*ck' en demonstreren 
een aantal mindf*cks; 14.30-15.30 uur; 
gratis; reserveren gewenst via grote-
markt@boekhandelvandervelde.nl of tel. 
050-3070100.
kerkje van leegkerk, leegeweg 38;
culturele zondag: publiekspresentatie 
van 'leesbaar groningen', kaart waarop 
de belangrijkste literaire citaten zijn afge-
beeld; aanv 15.30 uur; € 7,50; kaarten bij 
boekhandels godert walter en van der 
velde (a-kerkhof 45-47) en via www.
blgroningen.nl/agenda.
ma 13 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het berlage saxophone quar-
tet & schrijver jan brokken brengen 'de 
weg naar de vrijheid'; verhalen over vrij-
heid, met klassieke muziek; aanv 20.15 
uur; € 26,50 (tot 30 jaar € 12,50).
di 14 nov 
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'schrijvers aan het woord/en': rené s de 
vries vertelt over zijn boek 'joodse gro-
ningers: een mozaïek'; 19.00-21.30 uur; 
€ 4,-; aanmelden via shalom.culture@
gmail.com.
do 16 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppelen-
bos en roos custers bespreken de dub-
belroman 'lijmen/het been' van willem 
elsschot; 20.00-22.00 uur; € 8,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zuider-
baan, josé cutileiro, lieke hofman en leo-
nieke toering dragen nieuwe columns of 
korte verhalen voor; gastschrijver: lam-
mert voos; aanv 20.30 uur; gratis.
vr 17 nov 
martinikerk, martinikerkhof 3;
35ste van der leeuw-lezing door schrijver 
david van reybrouck; 16.30-18.30 uur; 
uitverkocht.
huis de beurs, a-kerkhof 4;
jonge harten festival: club club gewalt 
5.0 punk; eclectische performance-club-
avond met oa theater, muziek en poëzie; 
21.00-23.45 uur; € 14,50 (tot 30 jaar 
€ 10,-); kaartverkoop via www.jongehar-
ten.nl; ook op 18 nov.
vera, oosterstraat 44;
igor wijnker presenteert zijn boek/multi-
mediadocument 'rock city'; met live mu-
ziek van oa joost dijkema, bert hadders, 
lou leeuw en meindert talma; aanv 21.00 
uur; € 2,50.
za 18 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
'nederland leest': ronald giphart wordt 
geïnterviewd over zijn literair-robot-ex-
periment en er is de expositie 'smart ro-
bots'; 13.00-17.00 uur; gratis incl. boek 
'ik, robot' van isaac asimo.
huis de beurs, a-kerkhof 4;
jonge harten festival: club club gewalt 

5.0 punk; eclectische performance-club-
avond met oa theater, muziek en poëzie; 
21.00-23.45 uur; € 14,50 (tot 30 jaar 
€ 10,-); kaartverkoop via www.jongehar-
ten.nl.
ma 20 nov 
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: joseph simon 
brengt 'third culture kid'; mix van klassiek 
ballet, breakdance en presentatie; 21.00-
21.45 uur; € 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeharten.nl; 
zie ook 21 nov.
di 21 nov 
het mennohuis, o boteringestraat 33;
'schrijvers aan het woord/en': rené s de 
vries spreekt over geschiedschrijven, ar-
chiefonderzoek en het schrijven wan-
neer je 80 bent; 19.00-21.30 uur; € 4,-; 
aanmelden: shalom.culture@gmail.com.
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: joseph simon 
brengt 'third culture kid'; mix van klassiek 
ballet, breakdance en presentatie; 19.30-
20.15 uur; € 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeharten.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
yang liping contemporary dance (china) 
brengt 'under siege'; show met martial 
arts, traditionele chinese dans, hiphop, 
acrobatiek en live muziek; 20.15-21.25 
uur; 1ste rang € 34,- / 2de rang € 27,50 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de 
rang € 23,- (€ 12,50) / 4de en 5de rang 
uitverkocht; met inleiding (19.15 uur).
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
flanor-avond met woordkunstenaar ro-
daan al galidi; 20.30-23.00 uur; € 5,- 
(studenten € 3,- / flanor-leden gratis).
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival: de noorderlingen 
en teddy's last ride brengen 'take care'; 
dans, theater en muziek door jong talent; 
meertalige voorstelling; 21.00-22.00 uur; 
€ 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop 
via www.jongeharten.nl; zie 22 + 23 nov.
wo 22 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
ibérica de danza brengt 'carmen vs car-
men'; show met klassiek spaans ballet, 
flamenco, folk en moderne dans; aanv 
20.00 uur; € 25,-.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival: de noorderlingen 
en teddy's last ride brengen 'take care'; 
dans, theater en muziek door jong talent; 
meertalige voorstelling; 21.00-22.00 uur; 
€ 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop 

via www.jongeharten.nl; zie ook 23 nov.
do 23 nov 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival: de noorderlingen 
en teddy's last ride brengen 'take care'; 
dans, theater en muziek door jong talent; 
meertalige voorstelling; 19.00-20.00 uur; 
€ 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop 
via www.jongeharten.nl.
academiegebouw, broerstraat 5;
serie 'spraakmakende boeken': prof dr 
gillis dorleijn en dr melanie schiller be-
spreken 'bob dylan: liedteksten' deel 1 
en 2; 19.45-21.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
choy ka fai brengt 'softmachine'; nieuwe 
aziatische dans; 20.15-21.55 uur; € 20,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-); met in-
leiding (19.15 uur, € 2,50).
vr 24 nov 
usva, munnekeholm 10;
open podium voor alle disciplines; pre-
sentatie: wabbesch wabbesch; 20.30-
22.30 uur; gratis; deelnemers kunnen 
zich opgeven via podia@bijvrijdag.nl.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
electropoëzie, live electropop en poëzie; 
aanv 21.00 u; afterparty met j'lectroniq.

VERwaChT
za 25 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
85 leerling van dansschool dijkmansport 
brengen 'this is us'; modern/streetdance/
hiphop; 12.45-13.45, 14.30-15.30 en 
16.15-17.15 uur; € 6,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
bouchra ouizguen en compagnie o bren-
gen 'ottof'; traditionele marokkaanse 
dans en zang; 20.15-21.20 uur; € 20,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-); met in-
leiding (19.15 uur, € 2,50).
zo 26 nov 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
cultureel café met dichters, schilders, 
verhalenvertellers, cabaretiers, stand-up 
comedians, muzikanten en andere kun-
stenaars (ongeveer 20 minuten per act); 
aanv 17.00 uur; gratis; deelnemers moe-
ten zich vooraf inschrijven.
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pop
vr 3 nov 
bax brouwerij, friesestraatweg 201/2a;
hackensaw boys, roots/country/punk uit 
virginia; voorprogramma: david wax mu-
seum; aanv 19.00 uur; € 13,50; kaartver-
koop via de oosterpoort; tevens presen-
tatie speciaalbier tgv 20 jaar take root.
café de walrus, pelsterstraat 25;
lutje root 2017 met hans hannemann, dia 
del mercado, rutger peereboom, rutger 
peereboom, drive-by wedding en dj har-
ry; roots; 20.00-01.00 uur; gratis.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
blues-jamsessie bluescollectief noord; 
20.00-22.00 uur; gratis; backline aanwe-
zig.
oosterpoort, trompsingel 27;
rico & sticks, hiphop; voorprogramma: 
dubbelfroes; aanv 20.30 u; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: quiet hollers, roots/indierock/
country uit kentucky; voorprogramma: 
christof van der ven; aanv 20.30 u; € 13,- 
/ voorverkoop € 12,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
hangover paradise, progrock uit assen; 
aanv 20.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
jaimi faulkner, folk/pop uit melbourne; 
voorprogramma: hans hannemann; aanv 
21.00 uur; € 13,- / voorverkoop € 12,-.
vera, oosterstraat 44;
priests, lo-fi postpunk uit amerika; met 
voorprogramma; aanv 21.00 uur; € 10,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; 21.30-01.00 
uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
za 4 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
take root festival 2017 met jason isbell & 
the 400 unit, jesse dayton, tift merritt, levi 
parham, the como mamas, hurray for the 
riff raff, chuck prophet official & the missi-
on express, baptiste w hamon, john mur-
ry, sam outlaw, the cactus blossoms, 
yola carter, andrew combs, steve gunn, 
cordovas, the americans, the secret sis-
ters, eilen jewell, jim lauderdale en mar-
go price; amerikaanse rootsmuziek; 
16.00-01.00 uur; € 41,-.
café het palet, friesestraatweg 41;
sessie olv lou leeuw; 18.00-21.00 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/caribisch; 18.00-22.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
kill your darlings, stevige rock uit gronin-
gen; ep-release mmv mr knowhow; aanv 
20.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
otherkin, grunge/pop uit ierland; met 
voorprogramma; aanv 20.30 uur; € 11,-.
simplon, boterdiep 69;
yung nnelg, hiphop; voorprogramma:  
leafs; aanv 20.45 uur; € 12,- / voorver-
koop € 11,-.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met los cascos (latin/pop) 
en dj robert van der tol; 21.00-03.00 uur; 
€ 5,-.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
schnitgerfestival: orgel vreten, bluesrock 
met orgels; aanv 21.30 uur; € 15,-; kaart-
verkoop via www.schnitgerfestival.nl.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de kroeg-
vanklaashuisband; aanv 22.30 u; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
luke & the bluesnakes, blues/rock/soul; 
23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: throwing bricks (hardcore/
screamo/sludge) en attack robot attack 
(screamo); aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 5 nov 
dot, vrydemalaan 2;
the sidekicks, bluesrock/pop/blues/jazz; 
15.00-18.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
shabby cabs, akoestische blues/folk/
americana; aanv 15.00 uur; gratis.
café poko poko, zuiderdiep 140;
open mic; 15.00-18.00 uur; gratis; 's 
avonds: salsa-dansles (19.00 uur, € 5,-).
buckshot café, zuiderdiep 58;

blues cowboys, blues/pop; aanv 16.30 u; 
gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
thema-avond 'waterwegen'; george wel-
ling nodigt diverse muzikanten uit om 
nummers te komen spelen rond dit the-
ma; aanv 22.00 uur; gratis.
ma 6 nov 
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 20.00-
23.00 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
melanie de biasio (zang/dwarsfluit), jazz/
pop uit belgië; aanv 20.30 uur; € 18,50.
di 7 nov 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
stu larsen, singer-songwriter uit austra-
lië; voorprogramma: tim hart; aanv 20.00 
uur; uitverkocht.
wo 8 nov 
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: matteo mijder-
wijk (piano/elektronica), trash panda col-
lective & igor c silva en dj malbetrieb; 
modern klassiek/noise/dance; aanv 
19.30 uur; € 10,- (cjp/collegekaart € 5,-) / 
festivalpasse-partout € 45,-; ism festival 
clash.
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
maandelijkse jamsessie met trillo brillo 
xl; aanv 20.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
open stage voor singer-songwriters, 
bands en muziekliefhebbers; aanv 21.00 
uur; gratis; muzikanten: aanmelden via 
oceallaigh-openstage@gmail.com.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 9 nov 
simplon, boterdiep 69;
jaya the cat, ska/reggae/punkrock; voor-
programma: the bar stool preachers; 
aanv 21.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 14,-.
vera, oosterstraat 44;
protomartyr, postpunk uit amerika; met 
voorprogramma; aanv 21.00 uur; € 15,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
fabian maddison & johney campbell, 
folkpunk; aanv 21.30 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
'luidrustig' kick off met tollak, jelle mulder, 
kristel en mystery guest; blues/funk/jazz; 
21.30-22.30 uur; € 3,-; aansluitend: ses-
sie (22.30-02.00 uur, gratis).
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 10 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
songhoy blues (mali), hiphop/r&b/pop/
west-afrikaans; aanv 20.30 uur; € 19,50.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
jesca hoop (singer-songwriter); voorpro-
gramma: briana marela; aanv 20.30 uur; 
€ 13,50; kaartverkoop via oosterpoort.
vera, oosterstraat 44;
warhaus, melancholische pop uit belgië; 
voorprogramma: faces on tv; aanv 21.00 
uur; € 17,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
za 11 nov 
café het palet, friesestraatweg 41;
ronald nihot (de zingende jukebox); 
18.00-21.00 uur; gratis.
café singelier, coendersweg 44;
de groninger songwriter circle presen-
teert marko poucki, else en ronne sies; 
aanv 20.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
black lips, garagerock/punk uit amerika; 
voorprogramma: cult babies (psychedeli-
sche rock uit vancouver); aanv 21.00 u; 
€ 15,-.
café mulder, gr kr elleboog 22;
reverse cowgirls, country/rock/america-
na; aanv 21.30 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
wrang!, instrumentale jazz/fusion/funk/
new wave; aanv 22.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
george & njairatoe sopacua, soul/pop/
r&b; 23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: fungo bat, garagepop; aanv 
23.30 uur.
zo 12 nov 
dot, vrydemalaan 2;
5 jaar de oude doos (facebookpagina): 
lou leeuw, bert hadders, soultrain en 
doumoar; tevens doorlopend foto's en 
filmpjes van groningen van vroeger; 
15.00-19.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
blues avenue, chicagoblues; aanv 15.00 
uur; gratis.
café poko poko, zuiderdiep 140;
open mic; 15.00-18.00 uur; gratis; 's 
avonds: salsa-dansles (19.00 uur, € 5,-).
muziek organisatie noord, bieslook-
straat 23;
soul vibration, swingende '60's/'70's soul; 
aanv 17.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: battle beast, heavy metal uit 
finland; voorprogramma: scenario 2 en 
silver dust; aanv 20.00 uur; € 15,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
di 14 nov 
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: lumpy & the dumpers, punk uit 
amerika; aanv 22.30 uur; € 5,-.
wo 15 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;

kim wilde, pop; voorprogramma: lawren-
ce hill; aanv 20.00 uur; uitverkocht.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
open stage voor singer-songwriters, 
bands en muziekliefhebbers; aanv 21.00 
uur; gratis; muzikanten: aanmelden via 
oceallaigh-openstage@gmail.com.
café kult, steentilstraat 36/1;
frans taalcafé met franse rap en electro; 
21.00-01.00 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 16 nov 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
akoestisch open podium olv jelle blauw; 
aanv 20.00 uur; gratis; muzikanten: aan-
melden via acst.cdb@gmail.com.
vera, oosterstraat 44;
and so i watch you from afar, intrumenta-
le gitaarrock uit noord-ierland; voorpro-
gramma: it it anita; aanv 21.00 u; € 14,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met b o t (thea-
trale freakrock) en mcscallywag (zee-
manspunk); aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 17 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: lil' kleine, nederhop; aanv 
20.00 uur; uitverkocht.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the sign of leo, indie/chill rock uit gronin-
gen; cd-presentatie mmv the boots, ren-
se sinkgraven en uno basta; aanv 21.00 
uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
evil empire orchestra, psychedelica/soul-
jazz/garagefunk uit belgië; met voorpro-
gramma; aanv 21.00 uur; € 11,-.
vera, oosterstraat 44;
igor wijnker presenteert zijn boek/multi-
mediadocument 'rock city'; mmv oa joost 
dijkema, bert hadders, lou leeuw, mein-
dert talma, the brothel brothers met peg-
gy maradona, creepy karpis en dj evert 
grunnen rocks; aanv 21.00 uur; € 2,50.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; 21.30-01.00 
uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
za 18 nov 
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: kempi, hiphop; voorprogram-
ma: anbu en jermaine niffer; aanv 20.30 
uur; € 14,- / voorverkoop € 13,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: call it off, punkpop uit eindho-
ven; voorprogramma: bottles of love; 
aanv 21.00 uur; € 10,-.
café mulder, gr kr elleboog 22;
mannen met kleintjes, feestelijke ukele-
le-band; aanv 21.30 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
t h t, pop/rock-covers; aanv 22.30 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
anna & rudy, akoestische pop/soul; 
23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: petersburg orderer, indiepop; 
aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 19 nov 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
dia del mercado (14.30-15.00 u) en i 
took your name (15.30-16.00 u); gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
sweet mary jane, '70's bluesrock; aanv 
15.00 uur; gratis.
café poko poko, zuiderdiep 140;
open mic; 15.00-18.00 uur; gratis; 's 
avonds: salsa-dansles (19.00 uur, € 5,-).
buckshot café, zuiderdiep 58;
big dez, bluesur; aanv 16.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
billy ocean, pop/soul; voorprogramma: 
sarah-jane; aanv 20.00 uur; € 36,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
ma 20 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the rustic robots, bluegrass; aanv 22.00 
uur.
di 21 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
alan parsons met 'the alan parsons live 
project'; aanv 20.00 uur; 1ste rang 
€ 49,50 / 2de rang € 42,50.
wo 22 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
open stage voor singer-songwriters, 
bands en muziekliefhebbers; aanv 21.00 
uur; gratis; muzikanten: aanmelden via 
oceallaigh-openstage@gmail.com.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
open stage (jamsessie); 21.30-01.00 u; 
gratis.
festivalhart, oosterstraat 7a;
jonge harten festival: live muziek; aanv 
22.00 uur.
do 23 nov 
vera, oosterstraat 44;
het zesde metaal, pop/rock met poëti-
sche teksten in het west-vlaams; voor-
programma: figgie (utrecht); aanv 21.00 

uur; € 11,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met desert 
mountain tribe (londen), middlemist red 
(hongarije) en sexton creeps (gronin-
gen); psychrock; aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
ciel (shoegaze/indie) en twins; aanv 
22.00 uur; aansluitend: club macaroni.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the assassenachs, traditionele folk/punk; 
aanv 22.00 uur.
vr 24 nov 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
akoestische sessie olv harold stap; aanv 
20.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
dope d o d en drummakid; hiphop/trap; 
aanv 20.30 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 14,-.
usva, munnekeholm 10;
open podium voor alle disciplines; pre-
sentatie: wabbesch wabbesch; 20.30-
22.30 uur; gratis; deelnemers kunnen 
zich opgeven via podia@bijvrijdag.nl.
simplon, boterdiep 69;
disabuse, thrash/death/hardcore/stoner 
metal uit winterswijk; voorprogramma: 
uhgah? wugah! en torrential; aanv 21.00 
uur; € 10,- / voorverkoop € 9,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
electropoëzie, electropop/poëzie; aanv 
21.00 uur; afterparty met j'lectroniq.
vera, oosterstraat 44;
paceshifters, alternatieve rock uit overijs-
sel; voorprogramma: rhinorino (utrecht); 
aanv 21.00 uur; € 9,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
achterzaal: roos galjaard & sebastiaan 
wiering, singer-songwritermuziek met 
tweestemmige zang, gitaar en cello; luis-
terconcert; aanv 22.00 uur; gratis.
festivalhart, oosterstraat 7a;
jonge harten festival: lars doberman met 
'wij zijn geen band'; muziek/theater mmv 
romain bly van k o brass!; 22.00-23.00 
uur; gratis.

VERwaChT
za 25 nov 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
ace (acoustic cover experience), akoes-
tische pop/rock-covers; harvest tour; 
17.00-23.00 uur; gratis.
pakhuis hamburg, hoekstraat 42;
'shelter in the shade 11' met isis & the 
wolf, eva waterbolk & karawane xs en 
town of saints; benefiet tbv aidswezen en 
andere kwetsbare kinderen in swaziland; 
20.00-24.00 uur; € 10,- (of meer).
oosterpoort, trompsingel 27;
suzan & freek, akoestisch; met voorpro-
gramma; aanv 20.00 uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
public service broadcasting, krautrock uit 
londen; met voorprogramma; aanv 21.00 
uur; € 13,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de alles dut mie zeer band, rock/blues/
funk/rhythm & blues; aanv 22.30 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: walls and birds (dreampop uit 
berlijn) en i took your name (singer-song-
writer; aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 26 nov 
dot, vrydemalaan 2;
singer songwriter sunday met catself, 
lesley baker en bird; aanv 15.00 uur; gra-
tis; ism groninger songwriter circle.
café poko poko, zuiderdiep 140;
open mic; 15.00-18.00 uur; gratis; 's 
avonds: salsa-dansles (19.00 uur, € 5,-).
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
live muziek; aanv 15.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
neighbours, blues/soul; aanv 16.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
cultureel café met dichters, schilders, 
verhalenvertellers, cabaretiers, stand-up 
comedians, muzikanten en andere kun-
stenaars (ongeveer 20 minuten per act); 
aanv 17.00 uur; gratis; deelnemers moe-
ten zich vooraf inschrijven.
trefpunt, beijumerweg 17;
maf jam session; backline aanwezig; 
20.00-24.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 u; 
gratis.
ma 27 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: little steven & the disciples of 
soul; aanv 20.00 uur; € 63,50.
vera, oosterstraat 44;
kedlerbar: shopping, dansbare punk; 
aanv 22.00 u; € 5,-; geen voorverkoop.
wo 29 nov 
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
john-lewis (singer-songwriter), funk/
blues/folk/pop; aanv 20.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
tangarine, tweestemmige pop/america-
na; voorprogramma: blackbird (singer-
songwriter); aanv 20.30 uur; € 14,-.

jeugd
za 4 nov 
vrijdag, sint jansstraat 7;
schnitgerfestival: 'kleintje schnitger'; the-
atergroep voor de wind speelt 'dool-
hoofd'; muzikale bewerking van de be-
kende mythe van de minotaurus; vanaf 6 
jaar; aanv 11.00 uur; € 7,50 (ouder/bege-
leider € 2,50).
zo 5 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'de waanzinnige boomhut'; theatershow 
naar het bekende kinderboek; aanv 
14.00 en 16.00 uur; uitverkocht.
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
jeugdafdeling: kinderuurtje met sterren-
kundige jeffrey bout; vanaf 4 jaar; 14.30-
15.00 uur; gratis.
za 11 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
sint martinusmiddag: verzamelen en kort 
spel (12.00 uur), lunch (12.30 uur), een 
syrisch en een nederlands lied oefenen 
die aan het eind van de dag worden ge-
zongen (13.30 uur), workshop lampion 
maken op ouderwetse manier (14.15 
uur), theatervoorstelling 'onbekend land' 
door het houten huis (15.15 uur), optocht 
naar de martinikerk (16.30 uur), soep-
maaltijd (17.45 uur) en zingen van de in-
gestudeerde liederen (18.00-18.15 uur); 
€ 27,50; bezoekers wordt gevraagd een 
jas te doneren voor daklozen en de aller-
armsten.
martiniplaza, l springerlaan 2;
sint martinusmiddag: het houten huis 
speelt 'onbekend land'; beeldend mu-
ziektheater over het overwinteren van 
eenzaamheid; vanaf 6 jaar; 15.15-16.15 
uur; € 15,-.
zo 12 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
kinderuurtje met dichter kasper peters en 
muzikant hans de troubadour; vanaf 4 
jaar; 14.30-15.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
ntjong en het nationale theater brengen 
'ifigeneia koningskind' van pauline mol; 
een moedig meisje moet een onmogelij-
ke beslissing nemen aan de vooravond 
van een grote oorlog; vanaf 8 jaar; 
16.00-17.15 uur; 1ste rang € 12,50 / 2de 
rang € 10,- / 3de rang € 8,50 / 4de rang 
€ 6,50.
za 18 nov 
binnenstad;
intocht sinterklaas met oa optocht door 
de binnenstad en ontvangst op het stad-
huis; vaarroute/rijtoer: reitdiep - bocht 
van ameland (13.10 uur) - hoge en lage 
der a - zuiderhaven (13.30 uur) - praedi-
niussingel zz - emmaplein - praedinius-
singel nz - museumbrug - westerkade - 
westerhaven - a-straat - a-brug - brug-
straat - munnekeholm - zuiderdiep - oos-
terstraat - grote markt oz - kwinkenplein - 
rode weeshuisstraat - oude boteringe-
straat - broerstraat - oude kijk in 't 
jatstraat - zwanestraat - grote markt 
(15.15 uur); 13.00-16.30 uur.
zo 19 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
kinderuurtje: striptekenen met tekenaars 
dim junius en dagmar hilhorst; vanaf 4 
jaar; 14.30-15.30 uur; gratis.
vr 24 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
matzer speelt 'de reuzenperzik'; muzi-
kale en avontuurlijke familievoorstelling 
naar het boek van roald dahl; vanaf 7 
jaar; 19.30-20.45 uur; 1ste rang € 17,50 / 
2de rang € 14,- / 3de rang € 12,- / 4de 
rang € 9,- / 5de rang uitverkocht.
VERwaChT
zo 26 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
kinderuurtje met filosofiejuf fabien van 
der ham; vanaf 4 jaar; 14.30-15.00 uur; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
nno babbelnoten brengt 'peter en de 
wolf' en 'l'histoire du soldat'; sprookjes 
met muziek van strawinsky en prokofjev; 
aanv 15.00 uur; € 10,-.

theater
vr 3 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 11: 'energie'; aanv 19.00, 20.15 
en 21.30 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; zie ook 
op 4, 8, 9, 10 en 11 nov.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelschuur producties speelt 'de huis-
bewaarder' van harold pinter; tragikome-
die met rené van 't hof; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 19,- / 2de rang € 15,50 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 13,- (€ 12,50) / 4de en 5de rang uitver-
kocht.
grand theatre, grote markt 35;
theater rotterdam en toneelschuur pro-
ducties brengen 'revolutionary road'; 
huwlijksdrama naar de gelijknamige ro-
man van richard yates; aanv 20.30 uur; 
€ 17,50 (cjp/collegekaart € 12,50); ook 
op 4 nov.
za 4 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 11: 'energie'; aanv 19.00, 20.15 
en 21.30 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; zie ook 
op 8, 9, 10 en 11 nov.
grand theatre, grote markt 35;
theater rotterdam en toneelschuur pro-
ducties brengen 'revolutionary road'; 
huwlijksdrama naar de gelijknamige ro-
man van richard yates; aanv 20.30 uur; 
€ 17,50 (cjp/collegekaart € 12,50).
zo 5 nov 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
schnitgerfestival: vooropleiding theater 
de noorderlingen en vincent hensen (or-
gel) brengen 'wederklank'; theatrale pro-
testzang geïnspireerd door revolutionair 
maarten luther; aanv 12.00, 14.00 en 
19.30 uur; € 10,- (tot 16 jaar € 7,50); 
kaartverkoop: www.schnitgerfestival.nl.
synagoge, folkingestraat 60;
roeland busschers, dick van veen en 
klezmerband mesjogge brengen 'goh!?'; 
muziektheater over twee rabbijnen en de 
bijzondere wereld van de joodse tora en 
talmoed; 15.30-16.45 uur; € 7,50; geen 
voorverkoop.
wo 8 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 11: 'energie'; aanv 19.30 en 21.00 
uur; € 11,-; kaartverkoop bij het vvv en 
via www.uutdehoogte.nl; zie ook op 9, 10 
en 11 nov.
do 9 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
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wijnker, adriaan bosch en kees de vries; 
aanv 20.30 uur; gratis.
vr 10 nov 
vrijdag, sint jansstraat 7;
ouderenpopkoren jong van hart (gronin-
gen) en lust for life (amsterdam) brengen 
een swingend concert; 17.00-18.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage; 's middags 
zangworkshops (14.00-16.45 uur, € 5,-).
martiniplaza, l springerlaan 2;
nando liebregts en rutger messerschmidt 
ea spelen 'drs down' van ivo niehe; mu-
ziektheater over pablo pineda ferrer, een 
man met het syndroom van down die 
een universitaire graad heeft gehaald; 
aanv 20.00 uur; € 35,- (tot 13 jaar € 25,-) 
incl. garderobe en pauzedrankje.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
finale van het groninger studenten caba-
ret festival; 20.15-24.00 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
comedy night: adam fields; engelstalige 
stand-up comedy; aanv 20.30 uur; € 11,- 
/ voorverkoop € 10,-.
za 11 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
lenette van dongen, carolina dijkhuizen, 
cystine carreon brengen 'vamos!'; musi-
calcomedy over drie vrouwen die naar 
spanje vertrekken; aanv 20.00 uur; 1ste 
rang € 41,50 / 2de rang € 36,50 / 3de 
rang € 31,50; zie ook 12 nov.
zo 12 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
lenette van dongen, carolina dijkhuizen, 
cystine carreon brengen 'vamos!'; musi-
calcomedy over drie vrouwen die naar 
spanje vertrekken; aanv 14.00 uur; 1ste 
rang € 41,50 / 2de rang € 36,50 / 3de 
rang € 31,50.
boekhandel van der velde, grote markt 
54-55;
victor mids en oscar verpoort signeren 
hun boek 'mindf*ck' en demonstreren 
een aantal mindf*cks; 14.30-15.30 uur; 
gratis; reserveren gewenst via grote-
markt@boekhandelvandervelde.nl of tel. 
050-3070100.
café poko poko, zuiderdiep 140;
open mic; 15.00-18.00 uur; gratis; 's 
avonds: salsa-dansles (19.00 uur, € 5,-).
ma 13 nov 
wadapartja, zuiderdiep 39-41;
comedy night; aanv 20.30 uur; € 12,50 / 
diner + comedy night € 25,- (diner 19.00 
of 19.30 uur); reserveren via www.wada-
partja.nl/comedy.
pacific groningen, oosterstraat 65-67;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvisa-
tie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
wo 15 nov 
simplon, boterdiep 69;
comedy night met rayen panday, eric van 
der woude, bugra gedik en thijs kempe-
rink; stand-up comedy; aanv 20.30 uur; 
€ 11,- / voorverkoop € 10,-.
vr 17 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
'flauwecultuur'; theaterrevue met absurd 
theater, drama, ritmisch theater, cabaret 
en een originele eenakter; 20.00-22.00 
uur; € 10,-; ook op 18 nov.
huis de beurs, a-kerkhof 4;
jonge harten festival: club club gewalt 
5.0 punk; eclectische performance-club-
avond met oa theater, muziek en poëzie; 
21.00-23.45 uur; € 14,50 (tot 30 jaar 
€ 10,-); kaartverkoop via www.jongehar-
ten.nl; ook op 18 nov.
za 18 nov 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
harmonie patrimonium en popkoor es-
trellas brengen gezamenlijk een swin-
gend najaarsconcert; aanv 20.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
'flauwecultuur'; theaterrevue met absurd 
theater, drama, ritmisch theater, cabaret 
en een originele eenakter; 20.00-22.00 
uur; € 10,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: david broza (israëlische sin-
ger-songwriter) en mira awad (israëlisch-
palestijnse zangeres) brengen 'east je-
rusalem, west jerusalem'; show met mu-
ziek en film; aanv 20.30 uur; € 20,-.
huis de beurs, a-kerkhof 4;
jonge harten festival: club club gewalt 
5.0 punk; eclectische performance-club-
avond met oa theater, muziek en poëzie; 
21.00-23.45 u; € 14,50 (tot 30 jr € 10,-); 
kaartverkoop via www.jongeharten.nl.
zo 19 nov 
café poko poko, zuiderdiep 140;
open mic; 15.00-18.00 uur; gratis; 's 
avonds: salsa-dansles (19.00 uur, € 5,-).

de wolkenfabriek, energieweg 10;
'wolk-'in' met maleisisch eten en live: 
zangeres helene richter; 15.00-22.00 u; 
reserveren gewenst via avondje@dewol-
kenfabriek.com.
vrijdag, sint jansstraat 7;
koor de volksstem zingt 'een ode aan de 
kinderen'; aanv 15.00 uur; € 10,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
wende brengt 'mens / op zoek naar'; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht; ook op 28 
nov (oosterpoort).
ma 20 nov 
pacific groningen, oosterstraat 65-67;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvisa-
tie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
wo 22 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
ibérica de danza brengt 'carmen vs car-
men'; show met klassiek spaans ballet, 
flamenco, folk en moderne dans; aanv 
20.00 uur; € 25,-.
martinikerk, martinikerkhof 3;
het don kosakenchor russland olv marcel 
verhoeff brengt een spectaculaire show 
met russische liederen; aanv 20.00 uur; 
€ 35,-; kaartverkoop: www.donkosak.nl.
do 23 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
begane grond: 'naked lunch'; rense sink-
graven spreekt met ex-topwielrenner 
hennie kuiper; 12.15-13.15 uur; gratis.
groninger forum, hereplein 73;
'stand van stad'; maandelijkse talkshow 
olv bram douwes met stadse gasten; 
20.30-21.15 uur; toegangskaarten gratis 
af te halen of online te bestellen.
vr 24 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'de marathon'; musical over een groep 
vrienden die de marathon wil gaan lo-
pen; aanv 20.00 uur; 1ste rang € 42,50 / 
2de rang € 37,50 / 3de rang € 32,50 incl. 
garderobe en pauzedrankje; ook op 25 
nov (20.00 uur) en 26 nov (15.00 uur).
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé; 20.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: pianist/cabaretier/muziekken-
ner mike boddé laat het publiek door zijn 
ogen en oren naar muziek kijken en luis-
teren; mmv het noord nederlands orkest 
olv hans leenders; 20.15-21.45 uur; 
€ 27,50 (tot 30 jaar € 12,50).
usva, munnekeholm 10;
open podium voor alle disciplines; pre-
sentatie: wabbesch wabbesch; 20.30-
22.30 uur; gratis; deelnemers kunnen 
zich opgeven via podia@bijvrijdag.nl.

VERwaChT
za 25 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'de marathon'; musical over een groep 
vrienden die de marathon wil gaan lo-
pen; aanv 20.00 uur; 1ste rang € 42,50 / 
2de rang € 37,50 / 3de rang € 32,50 incl. 
garderobe en pauzedrankje; ook op 26 
nov (15.00 uur).
zo 26 nov 
café poko poko, zuiderdiep 140;
open mic; 15.00-18.00 uur; gratis; 's 
avonds: salsa-dansles (19.00 uur, € 5,-).

vering 11: 'energie'; aanv 19.30 en 21.00 
uur; € 11,-; kaartverkoop bij het vvv en 
via www.uutdehoogte.nl; zie ook 10 en 
11 nov.
usva, munnekeholm 10;
guts speelt 'bachelorette' van leslye 
headsland; zwarte komedie over een ba-
chelorette party die nogal uit de hand 
loopt; engelstalig; 20.30-22.30 uur; € 9,- 
(studenten € 7,-); ook op 10 en 11 nov.
vr 10 nov 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'raw': het noord nederlands toneel pre-
senteert elke vrijdag een voorstelling, ex-
positie, lezing en/of optreden in zijn bar/
restaurant; aanv 18.00 uur.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 11: 'energie'; aanv 19.00, 20.15 
en 21.30 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; ook op 
11 nov.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
jonge sla speelt 'de wraak van ifigeneia'; 
tragikomedie; aanv 20.00 uur; € 10,-.
usva, munnekeholm 10;
guts speelt 'bachelorette' van leslye 
headsland; zwarte komedie over een ba-
chelorette party die nogal uit de hand 
loopt; engelstalig; 20.30-22.30 uur; € 9,- 
(studenten € 7,-); ook op 11 nov.
za 11 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'uut de hoogte' van frank den hollander 
en jan veldman; komisch theaterfeuille-
ton over de groninger familie lutje; afle-
vering 11: 'energie'; aanv 19.00, 20.15 
en 21.30 uur; € 11,-; kaartverkoop bij het 
vvv en via www.uutdehoogte.nl; afleve-
ring 12 (slot) vanaf 12 dec.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep oostpool speelt 'the intelli-
gent homosexual's guide to capitalism 
and socialism with a key to the scriptures 
or iho' van tony kushner; portret van een 
familie in verwarrende tijden; 19.00-
23.00 uur; 1ste rang € 29,- / 2de rang 
€ 23,50 (cjp/studenten tot 30 jr € 12,50) / 
3de rang € 19,50 (€ 12,50) / 4de rang 
€ 14,50 (€ 12,50) / 5de rang € 7,50.
usva, munnekeholm 10;
guts speelt 'bachelorette' van leslye 
headsland; zwarte komedie over een ba-
chelorette party die nogal uit de hand 
loopt; engelstalig; 20.30-22.30 uur; € 9,- 
(studenten € 7,-).
wo 15 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
marmoucha speelt 'enkele reis'; muziek-
theater over vriendschap en radicalise-
ring; voor iedereen vanaf 12 jaar; 19.30-
21.00 uur; € 12,-; kaartverkoop via www.
toekantickets.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
teatro la re-sentida (chili) brengt 'la 
dictadura de lo cool'; uitbundige satire 
waarin de chileense culturele elite op de 
korrel wordt genomen; spaans gespro-
ken, nederlands boventiteld; 20.15-21.45 
uur; 1ste rang € 29,- / 2de rang € 23,50 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de 
rang € 19,50 (€ 12,50) / 4de en 5de rang 
uitverkocht; met inleiding (19.15 uur).
vr 17 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
'flauwecultuur'; theaterrevue met absurd 
theater, drama, ritmisch theater, cabaret 
en een originele eenakter; 20.00-22.00 
uur; € 10,-; ook op 18 nov.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
nnt raw: eline arbo speelt 'monte verità'; 
hoe zet je idealisme om in daden?; try-
out; aanv 20.30 uur; € 10,- (cjp/college-
kaart € 7,50); kaartverkoop via www.jon-
geharten.nl; ook op 18 nov.
JONGE haRTEN FESTIVal
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
vismarkt;
'nomaden' van sam scheuermann; voor-
stelling over de hypermobiliteit van de 
hedendaagse mens; aanv 16.00 u; gra-
tis; ook op 18 nov.
grand theatre, grote markt 35;
tryater brengt 'skûmbek' van karel her-
mans en aukje schaafsma; een ontrege-
lende soap over voorspelbaarheid; pre-
mière; aanv 19.30 uur; € 14,50 (tot 30 
jaar € 10,-).
oosterpoort, trompsingel 27;
het zuidelijk toneel speelt 'zeventien'; 
voorstelling van en door vijf (moslim)
meisjes die op de drempel van volwas-
senheid staan; 20.15-21.30 uur; € 15,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-).
huis de beurs, a-kerkhof 4;
club club gewalt 5.0 punk; eclectische 
performance-clubavond met oa theater, 
muziek en poëzie; 21.00-23.45 uur; 
€ 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); ook op 18 
nov.
festivalhart, oosterstraat 7a;
kompagnie kistemaker brengt 'missie 
márquez docu'; theatrale vertoning van 
een documentaire over een literaire sa-
fari door colombia; première; 21.30-
22.30 u; aansluitend: colombiaans feest; 
zie ook 18 en 19 nov.
za 18 nov 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
'flauwecultuur'; theaterrevue met absurd 
theater, drama, ritmisch theater, cabaret 
en een originele eenakter; 20.00-22.00 
uur; € 10,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
nt gent brengt 'kosmopolis'; muziekthea-
ter over de wereld van het grote geld; af-
scheidsvoorstelling van regisseur johan 
simons; 20.15-22.30 uur; 1ste rang 
€ 27,50 / 2de rang € 22,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang € 18,50 

(€ 12,50) / 4de rang € 14,- (€ 12,50) / 
5de rang € 7,-.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
nnt raw: eline arbo speelt 'monte verità'; 
hoe zet je idealisme om in daden?; try-
out; aanv 20.30 uur; € 10,- (cjp/college-
kaart € 7,50); kaartverkoop via www.jon-
geharten.nl; première op 23 nov.
JONGE haRTEN FESTIVal
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
festivalhart, oosterstraat 7a;
bart stuart en klaar van der lippe met een 
'masterclass actievoeren'; neem een 
schetsboek, laptop of camera mee (ba-
sismaterialen als papier, lakens, verf en 
inkt zijn aanwezig); 14.00-16.00 u; € 5,-.
vismarkt;
'nomaden' van sam scheuermann; voor-
stelling over de hypermobiliteit van de 
hedendaagse mens; aanv 16.00 u; gra-
tis.
festivalhart, oosterstraat 7a;
roos sparreboom brengt 'lavendel, een 
queeste'; een theatermakerstudent ont-
wikkelt een fascinatie voor thierry bau-
det; 16.00-16.35 en 20.15-20.50 uur; 
€ 7,50 (tot 30 jaar € 5,-).
grand theatre, grote markt 35;
ontroerend goed brengt '£¥€$' van joeri 
smet; een interactieve simulatie van ons 
financiële systeem; engelstalig; 16.00-
17.50 uur (première) en 21.00-22.50 uur; 
€ 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); zie 19 nov.
grand theatre, grote markt 35;
'raphaël' van alexander vantournhout en 
bauke lievens; fysiek theater met een ac-
tief persoon en een volledig passief per-
soon; 19.30-20.25 uur; € 14,50 (tot 30 
jaar € 10,-); zie ook 19 nov.
huis de beurs, a-kerkhof 4;
club club gewalt 5.0 punk; eclectische 
performance-clubavond met oa theater, 
muziek en poëzie; 21.00-23.45 uur; 
€ 14,50 (tot 30 jaar € 10,-).
festivalhart, oosterstraat 7a;
kompagnie kistemaker brengt 'missie 
márquez docu'; theatrale vertoning van 
een documentaire over een literaire sa-
fari door colombia; 21.30-22.30 u; € 10,- 
(tot 30 jaar € 8,-); zie ook 19 nov.
zo 19 nov 
JONGE haRTEN FESTIVal
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
grand theatre, grote markt 35;
'raphaël' van alexander vantournhout en 
bauke lievens; fysiek theater met een ac-
tief persoon en een volledig passief per-
soon; 15.00-15.55 uur; € 14,50 (tot 30 
jaar € 10,-).
festivalhart, oosterstraat 7a;
kompagnie kistemaker brengt 'missie 
márquez docu'; theatrale vertoning van 
een documentaire over een literaire sa-
fari door colombia; 16.30-17.30 u; € 10,- 
(tot 30 jaar € 8,-).
grand theatre, grote markt 35;
ontroerend goed brengt '£¥€$' van joeri 
smet; een interactieve simulatie van ons 
financiële systeem; engelstalig; 16.30-
18.20 en 19.30-21.20 uur; € 14,50 (tot 30 
jaar € 10,-).
ma 20 nov 
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: mats vandroogen-
broeck en timo sterckx brengen 'het ana-
tomisch manifest'; surrealistisch en 
avantgardistisch theater; 19.30-20.30 u; 
€ 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop 
via www.jongeharten.nl.
di 21 nov 
grand theatre, grote markt 35;
jonge harten festival: frascati producties 
en de nwe tijd brengen 'tenzij je een be-
ter plan hebt'; verbeelding van een we-
reld waarin de mens niet meer de maat 
der dingen is; 21.00-23.00 uur; € 14,50 
(tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop via 
www.jongeharten.nl.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival: de noorderlingen 
en teddy's last ride brengen 'take care'; 
dans, theater en muziek door jong talent; 
meertalige voorstelling; 21.00-22.00 uur; 
€ 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); kaartverkoop 
via www.jongeharten.nl; zie 22 + 23 nov.
wo 22 nov 
JONGE haRTEN FESTIVal
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
geheime locatie;
sien vanmaele brengt 'witlof from syrië'; 
theaterperformance met verhalen en re-
cepten uit syrië; première; 18.30-19.30 
uur; € 14,50 (tot 30 jaar € 10,-); ook op 
23, 24 en 25 nov.
grand theatre, grote markt 35;
koen van der heijden, hidde aans-verka-
de brengen 'the place to be'; fysiek thea-
ter over de grenzen van het menselijk li-
chaam; 20.00-20.50 uur; € 14,50 (tot 30 
jaar € 10,-); ook op 23 nov.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater artemis en trouble man brengen 
'kruistocht'; voorstelling over een jonge-
renleger, gebaseerd op thea beckmans 
boek 'kruistocht in spijkerbroek'; 20.15-
21.45 uur; 1ste rang € 14,- (tot 30 jaar 
€ 9,-) / 2de rang € 11,50 (€ 9,-) / 3de 
rang € 9,50 (€ 9,-) / 4de rang € 7,-.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
de noorderlingen en teddy's last ride 
brengen 'take care'; dans, theater en mu-
ziek door jong talent; meertalige voor-
stelling; 21.00-22.00 uur; € 14,50 (tot 30 
jaar € 10,-); zie ook 23 nov.
festivalhart, oosterstraat 7a;
julie cafmeyer met 'is this porn? no this is 
love'; humoristische dialoog over een 
existentiële crisis; 21.00-22.15 u; € 14,50 
(tot 30 jaar € 10,-); ook op 23 nov.

do 23 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
ouder worden met zorg speelt 'dag 
mama'; voorstelling over een vrouw met 
dementie; aanv 14.30 uur.
JONGE haRTEN FESTIVal
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
geheime locatie;
sien vanmaele brengt 'witlof from syrië'; 
theaterperformance met verhalen en re-
cepten uit syrië; 18.30-19.30 uur; € 14,50 
(tot 30 jaar € 10,-); ook op 24 en 25 nov.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
de noorderlingen en teddy's last ride 
brengen 'take care'; dans, theater en mu-
ziek door jong talent; meertalige voor-
stelling; 19.00-20.00 uur; € 14,50 (tot 30 
jaar € 10,-).
grand theatre, grote markt 35;
koen van der heijden, hidde aans-verka-
de brengen 'the place to be'; fysiek thea-
ter over de grenzen van het menselijk li-
chaam; 20.00-20.50 uur; € 14,50 (tot 30 
jaar € 10,-).
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival/nnt raw: eline arbo 
speelt 'monte verità'; hoe zet je idealisme 
om in daden?; première; 20.15-21.35 u; 
€ 15,- (cjp € 10,-); ook op 24 en 25 nov.
festivalhart, oosterstraat 7a;
julie cafmeyer met 'is this porn? no this is 
love'; humoristische dialoog over een 
existentiële crisis; 21.00-22.15 uur; 
€ 14,50 (tot 30 jaar € 10,-).
vr 24 nov 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
waark speelt 'de menalda vetes - oet de 
kronieken van 't klooster bloemhof' van 
jan veldman; eigentijds hoorspel in het 
gronings; aanv 20.00 uur; uitverkocht; 
vooraf: lezing door historicus van schaik.
JONGE haRTEN FESTIVal
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
geheime locatie;
sien vanmaele brengt 'witlof from syrië'; 
theaterperformance met verhalen en re-
cepten uit syrië; 18.30-19.30 uur; € 14,50 
(tot 30 jaar € 10,-); ook op 25 nov.
grand theatre, grote markt 35;
deschonecompanie brengt 'in bed met 
don juan'; opera ontleedt door drie jonge 
acteurs, een operazangeres en een pia-
nist; 19.30-21.00 uur; € 14,50 (tot 30 jaar 
€ 10,-).
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival/nnt raw: eline arbo 
speelt 'monte verità'; hoe zet je idealisme 
om in daden?; 20.15-21.35 uur; € 15,- 
(cjp € 10,-); ook op 25 nov.
grand theatre, grote markt 35;
de polen brengen 'the act of dying'; drie 
spelers proberen als lichtvoetige niet-
menselijke figuren te sterven; 21.00-
21.55 uur; € 14,50 (tot 30 jaar € 10,-).
festivalhart, oosterstraat 7a;
lars doberman met 'wij zijn geen band'; 
muziek/theater mmv romain bly van k o 
brass!; 22.00-23.00 uur; gratis.
festivalhart, oosterstraat 7a;
pony camp brengt 'don't worry be yoncé'; 
stapsgewijze cursus voor iedereen (van 
beginners tot gevorderden) om beyoncé 
te worden; engelstalige performance; 
22.00-22.35 uur; € 7,50 (tot 30 jaar 
€ 5,-); ook op 25 nov (20.00 uur).

VERwaChT
za 25 nov 
JONGE haRTEN FESTIVal
kaartverkoop via www.jongeharten.nl
geheime locatie;
sien vanmaele brengt 'witlof from syrië'; 
theaterperformance met verhalen en re-
cepten uit syrië; 18.30-19.30 uur; € 14,50 
(tot 30 jaar € 10,-).
festivalhart, oosterstraat 7a;
pony camp brengt 'don't worry be yoncé'; 
stapsgewijze cursus voor iedereen (van 
beginners tot gevorderden) om beyoncé 
te worden; engelstalige performance; 
20.00-20.35 u; € 7,50 (tot 30 jaar € 5,-).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
orkater en het amsterdamse bostheater 
brengen 'julius caesar' van william 
shakespeare; muzikale tragedie; mmv 
vijf koperblazers van k o brass!; 20.15-
22.05 uur; 1ste rang € 22,50 / 2de rang 
€ 18,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 12,50) 
/ 3de rang € 15,50 (€ 12,50) / 4de rang 
€ 11,50 / 5de rang € 6,-; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,50).
de machinefabriek, bloemstraat 38;
jonge harten festival/nnt raw: eline arbo 
speelt 'monte verità'; hoe zet je idealisme 
om in daden?; 20.15-21.35 uur; € 15,- 
(cjp € 10,-).
zo 26 nov 
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
gif (groninger improvisatie formatie) gaat 
'de vloer op'; aanv 15.00 uur; € 7,50; re-
serveren via tel. 06-11205190 of annet-
hogenesch@ziggo.nl.
ma 27 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep amsterdam speelt 'het jaar 
van de kreeft' (reprise), naar de roman 
van hugo claus; 20.15-22.05 uur; 1ste 
rang uitverkocht / 2de rang € 21,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 17,50 (€ 12,50) / 4de rang € 13,- 
(€ 12,50) / 5de rang € 6,50.
di 28 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
golden palace speelt 'shop till you drop'; 
beeldende, absurdistische voorstelling 
over aan verslaving grenzende drift om 
te shoppen; aanv 20.15 uur; € 16,- (cjp/
studenten tot 30 jaar € 10,-).

amusement
vr 3 nov 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
schnitgerfestival: peter van dijk (orgel) 
brengt een stadjersconcert met lichtvoe-
tige muziek van oa händel en ede staal 
en het gronings volkslied; aanv 13.00 u; 
€ 5,-; kaarten: www.schnitgerfestival.nl.
martiniplaza, l springerlaan 2;
stomp brengt een spectaculaire percus-
sieshow voor jong en oud; aanv 20.00 u; 
1ste rang € 39,50 / 2de rang € 34,50 / 
3de rang € 29,50.
za 4 nov 
helperkerk, coendersweg 58;
gevarieerd concert door koren koorian-
der, sterke vrouwen en zingen & zo; 
15.00-17.00 uur; € 7,50 (tot 12 jaar gra-
tis); beperkte parkeergelegenheid.
café d'olle grieze, haddingestraat 44;
nederlandstalige live muziek; 16.00-
19.00 uur; gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
slotconcert popkoorweekend 'patries' en 
ct's flying choir'; 20.15-21.15 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
janneke jager brengt 'decorum'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; € 15,-; kaarten via info@
jannekejager.nl.
café poko poko, zuiderdiep 140;
artiestenavond met gerrit denekamp, jo-
han tel, rika, gert tuinstra, tonnie gar-
relds, ronald en aisha en de zingende 
barman harjan; aanv 21.00 uur; gratis.
zo 5 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
harmonieorkest harmonie '67 'bespeelt 
de liefde'; jubileumconcert met romanti-
sche muziek van 'carmen' en 'westside 
story' en hoogtepunten van de afgelopen 
50 jaar; aanv 15.00 uur; € 20,-.
café poko poko, zuiderdiep 140;
open mic; 15.00-18.00 uur; gratis; 's 
avonds: salsa-dansles (19.00 uur, € 5,-).
ma 6 nov 
pacific groningen, oosterstraat 65-67;
improv comedy jam met stranger things 
have happened; engelstalige improvisa-
tie/comedy; 21.00-23.00 uur; gratis.
di 7 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest, 
club guy & roni en zeventig vmbo-leerlin-
gen brengen 'move it!'; spectaculair 
dansconcert; 20.15-21.00 uur; € 16,50 
(tot 30 jaar € 10,-).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: sven ratzke brengt 'homme 
fatale'; show met (pop)muziek en specta-
culaire kostuums; aanv 20.30 u; € 19,-.
wo 8 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
eerste halve finale van het groninger stu-
denten cabaret festival; 20.15-23.30 uur; 
1ste rang € 17,50 / 2de rang € 16,- / 3de 
rang € 14,- / 4de rang € 12,50 / 5de rang 
uitverkocht; 2de halve finale op 9 nov, fi-
nale op 10 nov.
do 9 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv christian schumann speelt filmmuziek 
van oa 'a space odyssey', 'a clockwork 
orange', harry potter en james bond; pre-
sentatie: hadewych minis; 20.15-22.00 
uur; € 35,- (tot 30 jaar € 12,50); na af-
loop: meet & greet in de foyer.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
tweede halve finale van het groninger 
studenten cabaret festival; 20.15-23.30 
uur; 1ste rang € 17,50 / 2de rang € 16,- / 
3de rang € 14,- / 4de rang € 12,50 / 5de 
rang uitverkocht; finale op 10 nov.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verhalen, 
liedjes, diashows, korte films, discussies 
en gedichten van meindert talma, igor 
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zie ook: 
uit050.nl Demdem

DONER KEBAB & PIZZA
AFHALEN & BEZORGEN

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

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

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

Bezorgtijden:  dinsdag t/m zondag  
17.00 - 02.00 uur

Eet- & drinkhuis

De Gulzige
Kater

7 dagen per week  
(h)eerlijk dineren van onze 

gevarieerde menukaart

Bovenverdieping 
ideaal voor groepen

Groepsdiners vanaf 
€ 25,- p.p.

Kijk op www.gulzigekater.nl 
voor jouw mogelijkheden

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

Gedempte Kattendiep 33
Telefoon (050) 318 43 02

KROEG van KLAAS
oosterweg 26     oosterpoort

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

ELKE zAtERdAG LIvE muzIEK zie www.kroegvanklaas.nl

http://uit050.nl/
http://www.demdem-groningen.nl/
http://www.gulzigekater.nl/
http://www.kroegvanklaas.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/


exposities
der aa-kerk, a-kerkhof 2; 
t/m 26 nov: fotomanifestatie noorderlicht 
2017 'nucleus, de verbeelding van we-
tenschap' met werk van ongeveer 70 fo-
tografen uit diverse landen; open wo-zo 
11.00-18.00 uur; € 10,-; passe-partout 
voor alle locaties € 17,50 / studenten-
passe-partout € 10,-; ook in cbk, de faun, 
np3, noorderlicht fotogalerie, museum 
buitenplaats (eelde) en kink (assen).
binnenstad;
t/m 17 dec: 'toyism takes over', jubileum-
expositie 25 jaar toyisme; locaties: huis 
de beurs (a-kerkhof 4), cornicia (a-straat 
20), dot (vrydemalaan 2), 't feithhuis 
(martinikerkhof 10), galerie forma aktua 
(nieuwstad 10), grid (st jansstraat 2), 
martiniplaza (l springerlaan 2), neder-
lands stripmuseum (westerhaven 71), 
noordelijk scheepvaartmuseum (brug-
straat 24), p s koffie, thee & taart (o kijk 
in 't jatstraat 24), pictura (martinikerkhof 
26), richards kunst in lijsten (noorderha-
ven 61), usva galerie (munnekeholm 10) 
en café de wolthoorn & co (turftoren-
straat 6); 
8 t/m 12 nov: 'sounds in the city'; geluids-
wandeling met interactieve installaties 
gemaakt door studenten van het frank 
mohr instituut, het conservatorium en het 
montessori lyceum; locaties: brugwach-
tershuisjes van herebrug tot plantsoen-
brug en het tschumipaviljoen (hereplein); 
gratis; ihkv festival soundsofmusic.
block c, westerhavenstraat 14a; 
4 nov (16.00 uur) t/m 9 dec: laurence 
aëgerter, 'photographic treatment ©' (ef-
fecten van fotografische beelden op 
mensen die lijden aan dementie, met 
name alzheimer); ihkv fotomanifestatie 
noorderlicht; open vr za 13.00-17.00 uur 
en op afspraak (tel. 050-3132418 of 06-
41282015); gratis.
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderijen; 
za 4 + zo 5 nov: open atelier (landelijk 
atelierweekend) en herfstsalon met de-
monstratie ei tempera (14.30-15.00 uur); 
open op afspraak (tel. 06-44146555) of 
als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 26 nov: fotomanifestatie noorderlicht 
2017 'nucleus, de verbeelding van we-
tenschap' met werk van ongeveer 70 fo-
tografen uit diverse landen; open wo do 
vr 09.00-17.00, za zo 13.00-17.00 uur; 
€ 4,-; passe-partout voor alle locaties 
€ 17,50 / studentenpasse-partout € 10,-; 
ook in de der aa-kerk (hoofdlocatie), de 
faun, np3, noorderlicht fotogalerie, mu-
seum buitenplaats (eelde) en kink (as-
sen).
atelier dineke bus, froukemaheerd 197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
dot, vrydemalaan 2; 
tot half feb: container-expositie van kim 
haaxma (foto's).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schilderij-
en van erik zwezerijnen; open vr za zo 
vanaf 12.00 uur en op afspraak (tel. 06-
22922601).
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62; 
tot eind nov: digitale schilderijen van 
groot formaat in een kleine oplage voor 
een kleine prijs, gegoten beelden van 
operazangeressen en expressionisti-
sche acrylschilderijen; open ma do vr za 
14.00-17.00 uur en op afspraak (tel. 06-
36167686/050-3184651).
de faun, herestraat 83; 
t/m 26 nov: fotomanifestatie noorderlicht 
2017 'nucleus, de verbeelding van we-
tenschap' met werk van ongeveer 70 fo-
tografen uit diverse landen; open wo-zo 
11.00-18.00 u; € 4,-; passe-partout voor 
alle locaties € 17,50 / studentenpasse-
partout € 10,-; ook in de der aa-kerk 
(hoofdlocatie), cbk, np3, noorderlicht fo-
togalerie, museum buitenplaats (eelde) 
en kink (assen).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 5 nov: overzichtstentoonstelling van 
schilderijen van valerio gucia en ingrid 
fokkens en beelden van anke flik; t/m 17 
dec: 'toyism takes over', jubileumexposi-
tie 25 jaar toyisme; 9 nov t/m 17 dec: 
'waddenwerk', werk van 18 wadschil-
ders; zo 12 nov 16.00 uur: opening van 
de tentoonstelling met oa vertoning van 
de film 'wadden kunst' van ton meijer; 
open do-zo 13.00-17.00 uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (paleis); 
10 nov t/m 16 dec: teunis van de kamp, 
'guilty pleasures' (bijzonder vormgege-
ven ringen); vr 10 nov is teunis van de 
kamp persoonlijk aanwezig (14.00-18.00 
uur); open wo-za 13.00-17.00 uur en op 
afspraak.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
t/m 27 nov: 'element bdgk3m2oprs3v3', 
nieuw werk van studenten die zijn afge-
studeerd aan de fotoacademie gronin-
gen; ihkv fotomanifestatie noorderlicht; 
open dag. 12.00-18.00 uur; gratis.
gasunie, concourslaan 17; 
zo 5 nov: kunstenaarscollectief g4, schil-
derijen; open 15.00-17.30 uur; opening 

15.30 uur door cees pisuisse (voorzitter 
kunstcommissie gasunie) en han fenne-
ma (ceo gasunie); gratis.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 7 jan: 'papier ontvouwd - groningers 
en hun papier', de geschiedenis van pa-
pier in groningen; t/m 17 dec: 'toyism ta-
kes over' met drie kunstwerken; za 4 
nov: workshop linosnede (voor volwas-
senen, 14.00-16.00 uur); zo 5 nov: ge-
zinsworkshop open werkmanatelier 
(14.00-15.30 uur); za 11 nov: workshop 
droge naald (voor volwassenen, 14.00-
16.00 uur); zo 12 nov: workshop herfst-
bladeren drukken (voor kinderen, 14.00-
15.30 uur); za 18 nov: workshop werk-
mantechniek (voor volwassenen, 14.00-
16.00 uur); zo 19 nov: workshop grave-
ren en drukken in foam (voor kinderen, 
14.00-15.30 uur); za 25 nov: workshop 
papier scheppen (voor volwassenen, 
14.00-16.00 uur); zo 26 nov: workshop 
werkmantechniek met thema 'de odys-
see' (voor volwassenen, 14.00-16.00 
uur); zo 26 nov: workshop sinterklaas-
druksels maken (voor kinderen, 14.00-
16.00 uur); open di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 7,50 (cjp/65+/studentenkaart/kinderen 
voortgezet onderwijs € 5,- / kinderen ba-
sisschool € 3,- / stadjerspas/mjk/kinde-
ren tot 5 jaar gratis).
groninger museum, museumeiland; 
t/m 31 dec: memphis design (oa kera-
miek, meubels en een fruitschaal uit de 
collectie van david bowie); t/m 12 nov: 
'rijk in groningen - borgen en stadspalei-
zen 1600-1800', bezittingen en rijkdom-
men van groningers uit de 17de en 18de 
eeuw (oa schilderijen, zilver en gerecon-
strueerde kamer); t/m 2 sept: 'de wereld 
in huis', aziatisch porselein en delfts aar-
dewerk; t/m 7 jan: '500 jaar reformatie in 
groningen' (zilvergerei, bijbels en portret-
ten); t/m 2 apr: 'albarta ten oever (1772-
1854), een vrouw in de kunst', schilderij-
en, aquarellen en tekeningen van één 
van de weinige vrouwelijke 18de-eeuw-
se kunstenaars uit groningen; elke zo: in-
staprondleiding langs hoogtepunten van 
het gebouw en de tentoonstellingen 
(14.00 uur, € 3,- / tot 18 jaar gratis); zo 5 
nov: excursie naar de fraeylemaborg in 
slochteren (bus vertrekt om 12.00 uur, 
€ 15,- / met museumkaart € 10,-); di 7 
nov: kunstspreekuur, bezoekers kunnen 
hun (kunst)objecten laten beoordelen 
(14.00-16.00 uur, aanmelden via spreek-
uur@groningermuseum.nl); zo 12 nov: 
excursie naar de menkemaborg in uithui-
zen (bus vertrekt om 12.00 uur, € 15,- / 
met museumkaart € 10,-); open di-zo 
10.00-17.00 uur; € 13,- (studenten vanaf 
19 jaar/cjp € 10,- / museumkaart/stad-
jerspas/groninger studenten/kinderen tot 
19 jaar gratis).
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10; 
t/m 22 nov: gerda voogd, 'foto-poëzie' 
(foto's en gedichten); open ma-za 13.00-
17.30 uur; gratis.
atelier henk kraayenzank, visserstr 40; 
za 4 + zo 5 nov: landelijk atelierweekend 
met oud en nieuw werk; 19 nov t/m 7 jan: 
willy freriks, collages; open za zo 13.00-
17.30 u en op afspraak (050-3135798).
kunst en zo, carolieweg 21; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van greetje hoving (beelden 
van keramiek), els brouwer (schilderij-
en), margriet de vries (schilderijen), rar 
kramer (schilderijen), arda barten (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), sija brouwer (glas-
kunst), ella lassche (beelden) en may 
den arend (keramiek); open di-vr 12.00-
17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jatstraat 
36; 
1 t/m 26 nov: bo scheeringa, 'ruim leven' 
(een portret van noord-groningen en 
haar bewoners); ihkv fotomanifestatie 
noorderlicht; zo 5 nov (15.00 uur): ope-
ning expositie; open wo-zo 12.00-17.00 
uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 14 jan: (lounge) 'street life', werk van 
tien nederlandse straatfotografen.
martiniziekenhuis, v swietenplein 1; 
t/m 30 nov: (vitrines, route 0.9) gerry 
blok, keramische objecten; t/m 30 nov: 
(begane grond + 1ste etage, route 0.2 + 
1.2) candace charlton, schilderijen; t/m 
31 dec: (oranje gang, route 0.8) froukje 
tolsma, schilderijen; t/m 28 feb: (vitrines, 
route 0.9) rita visman, keramiek.
academie minerva, praediniussingel 
59; 
t/m 17 nov: 'dwell, act, transform', artis-
tiek onderzoek als basis voor nieuwe on-
derzoeksmethoden en werkwijzen; open 
ma-do 10.00-21.00, za 10.00-18.00 uur.
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 16 nov: '50 jaar tina', tentoonstelling 
over het magazine voor meisjes van 8 tot 
12 jaar; t/m 7 jan: 'echte mensen in 
beeld', grafische verhalen over geestelijk 
gezondheid; open di-vr 12.30-17.00, za 
zo 10.00-17.00 uur; € 8,95 (60+/3 tot 12 
jaar € 7,50 / cjp variabele korting / stu-
denten € 5,- / mjk/tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerhaven-
straat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; za 4 + zo 5 nov 
(11.00-17.00 uur): landelijk atelierweek-
end; open op afspraak of indien aanwe-
zig.
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 19 nov: 'opdiepen' met werk van aly 
freije, friederike linssen, jan bodde en 
jantine koppert; open wo-zo 13.00-17.00 
uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, brug-
straat 24-26; 
t/m 12 nov: 'koffie vers(ch) gebrand!', 

tentoonstelling over koffiebranderijen en 
theepakkerijen in noord- nederland sinds 
de 19de eeuw; open di-za 10.00-17.00, 
zo 13.00-17.00 uur; op feestdagen ge-
sloten; € 6,- (65+/7 tot 15 jaar € 3,50 / tot 
7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 12; 
t/m 26 nov: fotomanifestatie noorderlicht 
2017 'nucleus, de verbeelding van we-
tenschap' met werk van ongeveer 70 fo-
tografen uit diverse landen; open wo-zo 
11.00-18.00 u; € 4,-; passe-partout voor 
alle locaties € 17,50 / studentenpasse-
partout € 10,-; ook in de der aa-kerk 
(hoofdlocatie), cbk, de faun, np3, muse-
um buitenplaats (eelde) en kink (assen); 
ma 6 nov: gesprek over verbeelding en 
wetenschap met ben feringa en vincent 
icke (20.00 uur, € 4,- / met festivalpasse-
partout gratis, aanmelden vóór 3 nov via 
rsvp@noorderlicht.com).
noorderstation (kunstruimte), kastan-
jelaan 1; 
t/m 30 nov: john oosting, 'h e n k 6' (visu-
al techno), ihkv fotomanifestatie noorder-
licht; t/m 30 nov: apostolis zolotakis en 
frans-jan wind, 'zolitar' (interactieve in-
stallatie); dag en nacht te zien.
np3 bur0 gr0ningen, hofstraat 21; 
t/m 26 nov: fotomanifestatie noorderlicht 
2017 'nucleus, de verbeelding van we-
tenschap' met werk van ongeveer 70 fo-
tografen uit diverse landen; open wo-zo 
11.00-18.00 u; € 4,-; passe-partout voor 
alle locaties € 17,50 / studentenpasse-
partout € 10,-; ook in de der aa-kerk 
(hoofdlocatie), cbk, de faun, noorderlicht 
fotogalerie, museum buitenplaats (eel-
de) en kink (assen).
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichtsten-
toonstelling van foto-contourograaf theo 
knoope; open dag. vanaf 14.00 uur en 
op afspraak (tel.06-26321588).
café het palet, friesestraatweg 41; 
t/m 24 nov: (expositieruimte) 'buiten en 
binnen', verkooptentoonstelling met werk 
van abel groenewold, anette schreuder, 
birgitta prechtl, jack visser en matthé fok-
kens; open di-za vanaf 16.00 uur.
kunsthandel peter ter braak, noorder-
haven 50; 
12 t/m 26 nov: frank verhulst, schilder-
achtige fotografie; open vr-zo 12.00-
18.00 uur.
philip elchers, o boteringestraat 41; 
t/m 10 nov: aafke steenhuis, zelfportret-
ten; open di-vr 13.00-17.00 uur en op af-
spraak.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 17 dec: schilderij van kunstenaarsbe-
weging het toyisme; t/m 10 dec: walker 
pachler, 'all = well' (schilderijen); open 

wo-zo 13.00-17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
t/m 30 nov: apostolis zolotakis, 'black 
box' (installatie); ihkv fotomanifestatie 
noorderlicht; dag. te zien 11.00-23.00 u.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 19 nov: werk van lucian wester, anne 
geene en arjen de nooy (ihkv fotomani-
festatie noorderlicht); 26 nov t/m 23 dec: 
sculpturale ingrepen en constructies van 
nicolas riis, jip de beer, jelle jongmans en 
philippe wolthuis; open di-za 12.00-
17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot half nov: mark van laere, kleurenfo-
to's.
synagoge, folkingestraat 60; 
17 nov t/m 10 dec: 'world press photo 17' 
met de beste visuele journalistiek van 
het afgelopen jaar; elke zondag: kinder-
middag (6 tot 11 jaar, 13.00-17.00 uur, 
gratis, reserveren niet nodig); do 23 nov: 
international student night (19.30-21.30 
uur, € 2,50); vr 24 nov: rondleiding door 
fotograaf andrea stultiens (14.30-15.40 
uur, € 2,50); open vr-wo 10.00-18.00, do 
10.00-21.00, za 25 nov 14.00-18.00 uur; 
€ 7,50 (stadjerspas/studenten/kinderen 
11 tot 18 jaar € 6,- / kinderen 6 tot 11 jaar 
€ 1,-); rondleiding € 1,-; kaarten aan de 
deur of via www.wpfgroningen.nl.
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 20 nov: charlemagne palestine, 
'charleworldddd' (installatie met teddybe-
ren).
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 13 nov: (fonteinstraat en blauwe pa-
tio) gerald emming, '30 seconds project' 
(fotoportetten); t/m 26 nov: (winkelstraat 
2) rieks timmerman, tekeningen.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 31 jan: 'gelukkig gezond!', healthy 
aging en gezondheidsadviezen door de 
eeuwen heen; open di-zo 13.00-17.00 u.
vismarkt;
t/m 4 nov: sjimmie veenhuis, 'action > re-
action' (interactieve lichtsculptuur); ihkv 
festival let's gro.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 18 nov: 'objectives', werk van lauren 
hillebrandt (fotografie), harry markusse 
(schilderijen) en wouter van riessen 
(schilderijen), ihkv fotomanifestatie noor-
derlicht; 25 nov (17.00 uur) t/m 23 dec: 
rosa everts, 'unknown content' (tekenin-
gen); open wo do vr 12.00-17.00, za 
11.00-17.00 uur.
wout wessemius, voor 't voormalig klein 
poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurobjec-
ten; open op afspraak (tel. 050-3121103 
/ 06-51082613.

klassiek
vr 3 nov 
SChNITGERFESTIVal
kaartverkoop: www.schnitgerfestival.nl
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
peter van dijk (orgel) brengt een stad-
jersconcert met lichtvoetige muziek van 
oa händel en ede staal en het gronings 
volkslied; aanv 13.00 uur; € 5,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
sietze de vries (orgel) speelt een 'orgel-
probe' en improviseert in barokke stijl; 
aanv 17.00 uur; € 10,-; 's ochtends: or-
gelexcursie 'schnitger in ommeland en 
stad' (10.30 uur, € 47,50); 's avonds: le-
zing 'luther, de bijbel en de invloed van 
de boekdrukkunst' (19.30 uur, gratis).
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
orgel-wandelavond; organisten geerten 
liefting en stephan van de wijgert spelen 
muziek van oa mendelssohn en schubert 
en improvisaties; na wandeling met glüh-
wein naar de martinikerk spelen organis-
ten peter van der zwaag, wouter koele-
wijn en gonny van der maten aldaar werk 
van oa strozzi, distler en bach; aanv 
19.30 uur; € 22,50.
za 4 nov 
SChNITGERFESTIVal
kaartverkoop: www.schnitgerfestival.nl
lutherse kerk, haddingestraat 23;
reitze smits (orgel) en mariëtte holtrop 
(barokviool) spelen werken van bach, vi-
valdi en bonporti; lunchconcert; aanv 
12.30 uur; € 10,-; 's ochtends: orgelbou-
wer bernhardt edskes vertelt over het le-
ven van de 17de-eeuwse orgelbouwer 
arp schnitger (11.00 uur, gratis).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
barokensemble cordevento xl olv erik 
bosgraaf (blokfluit) en matthias havinga 
(orgel) spelen muziek van bach, händel 

en seung-won oh (opdrachtcompositie); 
aanv 15.00 uur; € 25,-.
huize van willigen, radesingel 20;
'dichter bij het orgel'; huiskamerconcer-
ten mmv stadsdichter lilian zielstra en or-
ganisten jos maters en àlvaro carnicero 
fernandez; aanv 17.00 uur; € 10,-; na 
een half uur wordt de bijeenkomst ver-
plaatst naar het zwitserse huis (heresin-
gel 13) op 5 loopminuten afstand.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het koor van de lutherse kerk zingt lu-
therliederen en bekende aria's; het pu-
bliek mag meezingen; aanv 19.30 uur; 
gratis; bladmuziek verkrijgbaar via www.
schnitgerfestival.nl.
zo 5 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
harmonieorkest harmonie '67 'bespeelt 
de liefde'; jubileumconcert met romanti-
sche muziek van 'carmen' en 'westside 
story' en hoogtepunten van de afgelopen 
50 jaar; aanv 15.00 uur; € 20,-.
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: strijkkwartet jack 
quartet (new york) speelt muziek van oa 
john zorn, julia wolfe, gloria coates en 
erin gee; modern klassiek; met voorpro-
gramma door het haydn jeugd strijkor-
kest; aanv 16.00 uur; € 17,50 (cjp/colle-
gekaart € 12,50) / festivalpasse-partout 
€ 45,-; vooraf: filmdocumentaire 'in the 
ocean' (15.00 uur, gratis).
SChNITGERFESTIVal
kaartverkoop: www.schnitgerfestival.nl
martinikerk, martinikerkhof 3;
stedelijke cantatedienst mmv ensemble 
ars cantandi olv markus nitt (wilhelmsha-
ven) en stef tuinstra (orgel); aanv 10.00 
uur; gratis; met collecte.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vooropleiding theater de noorderlingen 
en vincent hensen (orgel) brengen 'we-
derklank'; theatrale protestzang geïnspi-
reerd door revolutionair maarten luther; 
aanv 12.00, 14.00 en 19.30 uur; € 10,- 
(kinderen tot 16 jaar € 7,50).
martinikerk, martinikerkhof 3;
slotconcert: bernard foccroulle (orgel) en 
ensemble inalto (zinken en trombones) 
brengen een muzikaal spektakel met 
werk van oa bach, scheidt en buxtehude; 
aanv 15.00 uur; gratis; met collecte; 
vooraf: stadswandeling olv pieter boots-
ma (start bij ingang kapel martinikerk, 
13.30-14.30 uur, gratis, aanmelden via 
info@schnitgerfestival.nl).
di 7 nov 
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: philip thomas 
(piano/elektronica), ensemble oerknal! 
en frozen cellos olv jan ype nota spelen 
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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.

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.

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

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

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.).

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

TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
ant 

 •  Y
em

ek

ev
i

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

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

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.

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

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

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

Eetcafé 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!

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).

Uit eten in GroningenFine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

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


muziek van rozalie hirs, john luther 
adams en morton feldman; modern klas-
siek; aanv 20.30 uur; € 17,50 (cjp/colle-
gekaart € 12,50) / festivalpasse-partout 
€ 45,-; vooraf: gesprek met philip thomas 
en noordpoolonderzoeker louwrens hac-
quebord (19.30 uur, gratis); op 8 nov 
praat rense sinkgraven met rozalie hirs 
over haar lyrische poëzie en muziek 
(groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18, 12.30 uur, gratis).
wo 8 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door gitaarduo sabri-
na vlaskalic & jorrit douwes; aanv 12.00 
uur; gratis; reserveren niet nodig.
minerva, praediniussingel 59;
festival soundsofmusic: pianist/onder-
zoeker philip thomas vertaalt pianowerk 
van john cage in een live installatie voor 
vleugel, bespeler en elektronica; modern 
klassiek; aanv 14.00 uur; gratis; na af-
loop: mixed-mediacomponist igor c silva 
en philip thomas spreken over hun werk, 
muziek van nu, multi-media en john cage 
(16.00 uur, gratis).
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: matteo mijder-
wijk (piano/elektronica), trash panda col-
lective & igor c silva en dj malbetrieb; 
modern klassiek/noise/dance; aanv 
19.30 uur; € 10,- (cjp/collegekaart € 5,-) / 
festivalpasse-partout € 45,-; ism clash.
do 9 nov 
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
festival soundsofmusic: ensemble klang 
speelt nieuwe minimal music van mazzo-
li, tom johnson en julia wolfe; aanv 13.00 
uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
het international symphony orchestra lviv 
en the new romanian choir brengen 'car-
mina burana' van orff; aanv 20.00 uur; 
topseats € 69,-/ 1ste rang € 59,- / 2de 
rang € 54,- / 3de rang € 45,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
het nno olv christian schumann speelt 
filmmuziek van oa 'a space odyssey', 'a 
clockwork orange', harry potter en james 
bond; presentatie: hadewych minis; 
20.15-22.00 uur; € 35,- (tot 30 jr € 12,50); 
na afloop: meet & greet in de foyer.
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: avond rond cen-
trale festivalgast julia wolfe; met inter-
view, films, ensemble klang en het en-
semble van het conservatorium; folk/
klassiek/minimal/rock; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-) / festival-
passe-partout € 45,-.
vr 10 nov 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
concertkoor kov zingt de krönungsmes-
se en het requiem van mozart; mmv nati-
onaal symfonisch kamerorkest naska, 
alina rozeboom (sopraan), roelien van 
wageningen (mezzosopraan), jens kre-
keler (tenor) en douwe kamminga (bas-
bariton); aanv 20.15 uur; € 25,- (tot 30 
jaar € 15,-) / voorverkoop € 20,- (€ 15,-) 
via www.kov-groningen.nl of bij kunst & 
vliegwerk (o kijk in 't jatstraat 10).
grand theatre, grote markt 35;
festival soundsofmusic: cappella amster-
dam, de utrechtse studenten cantorij en 
bang on a can all-stars brengen 'anthra-
cite fields' van julia wolfe; minimal music; 
aanv 20.30 uur; € 25,- (cjp/collegekaart 
€ 17,50) / festivalpasse-partout € 45,-; 
vooraf: gesprek met journalist charles 
groenhuijsen, amerika-wetenschapper 
tim jelfs, historicus doeko bosscher en 
julia wolfe (19.15 uur, engelstalig, gratis, 
aanmelden bij aankoop kaart of via www.
sggroningen.nl); aftershowconcert door 
jerboah (22.00 uur, gratis).
za 11 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
open dag met concerten, presentaties en 
informatie; 10.00-16.00 uur.
martinikerk, martinikerkhof 3;
sint martinusconcert door stadbeiaardier 
auke de boer, eeuwe zijlstra (orgel) en 
schoolensemble van de gsv olv marcel 
den os; 12.45-13.30 uur; 's middags: sint 
martinus vesper (17.00-17.30 uur); be-
zoekers wordt gevraagd een jas te done-
ren voor daklozen en vluchtelingen.
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18;
festival soundsofmusic: 'sounds in the 
city'; het ensemble van het conservatori-
um speelt 20ste-eeuwse klassiekers van 
stravinsky vol invloeden uit jazz- en 
volksmuziek; aanv 13.00 uur; gratis.
zo 12 nov 
martinuskerk, middelberterweg 13;
a-capellakamerkoor coro sine nomine 
zingt werken van oa gabrieli, de victoria, 
byrd, gjeilo en tallis; 16.00-16.45 uur; 
gratis (vrijwillige bijdrage welkom).
ma 13 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
het berlage saxophone quartet & schrij-
ver jan brokken brengen 'de weg naar de 
vrijheid'; verhalen over vrijheid met mu-
ziek van moessorgski, schulhoff, tawfiq, 
pärt, sjostakovitsj en eisler; aanv 20.15 
uur; € 26,50 (tot 30 jaar € 12,50).
wo 15 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: openbare repetitie van het 
noord nederlands orkest; aanv 12.00 u; 
gratis; reserveren niet nodig.
do 16 nov 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de nederlandse reisopera brengt 'la tra-
viata' van verdi; 19.00-22.30 uur; uitver-
kocht; met inleiding (19.15 uur, € 2,50).
vr 17 nov 
de silo, achterweg 47;
'classic jamming'; jamsessie voor akoes-
tische klassieke muziek; 21.00-01.00 u; 
gratis.
za 18 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
voorronde haydn muziek festival; con-

cours voor muzikanten tot 13 jaar; 09.30-
15.00 uur; gratis; ook voorronde op 19 
nov; finale op 26 nov (oosterpoort).
martiniplaza, l springerlaan 2;
het charkov staatsoperatheater brengt 'la 
traviata' van verdi; italiaans gezongen, 
nederlands boventiteld; aanv 20.00 uur; 
1ste rang € 39,50 / 2de rang € 34,50.
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
projectkoor de noordelijke polyfonisten 
olv andré cats brengt 'aartsvaders van 
poëzie en polyfonie'; concert vol passie 
én bezinning; aanv 20.15 uur; € 10,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het nno en hannes minnaar 
(piano) spelen werken van schumann en 
sjostakovitsj; 20.15-22.30 uur; gouden 
rang € 43,50 / 1ste rang € 35,50 / 2de 
rang € 25,50 (jongeren tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang uitverkocht; met inlei-
ding door ebo reitsma (19.00 uur).
zo 19 nov 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
voorronde haydn muziek festival; con-
cours voor muzikanten tot 13 jaar; 09.30-
15.00 uur; gratis; finale op 26 nov (oos-
terpoort).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
choral evensong door choral voices olv 
daniel rouwkema; aanv 17.00 u; gratis.
di 21 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
het nederlands kamerkoor olv paul van 
nevel zingt 14de-eeuwse engelse polyfo-
ne muziek waarvan niet bekend is wie de 
componisten zijn; aanv 20.15 u; € 29,50 
(tot 30 jaar € 12,50); met inleiding door 
chris fictoor (19.00 uur, € 2,50).
wo 22 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door céleste zewald 
(klarinet) en haar leerlingen; aanv 12.00 
uur; gratis; reserveren niet nodig.
oosterpoort, trompsingel 27;
toonkunstkoor bekker zingt het 'magnifi-
cat' van bach en de mis in c van mozart; 
solisten: lenneke ruiten (sopraan), ro-
sanne van sandwijk (alt), daniël johann-
sen (tenor) en hugo oliveira (bariton); 
20.15-22.00 uur; goud € 39,50 / 1ste 
rang € 34,50 / 2de rang € 27,50 (tot 26 
jaar € 12,50) / 3de rang uitverkocht.
vr 24 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
pianist/cabaretier/muziekkenner mike 
boddé laat het publiek door zijn ogen en 
oren naar muziek kijken en luisteren; 
mmv het nno olv hans leenders; 20.15-
21.45 uur; € 27,50 (tot 30 jaar € 12,50).

VERwaChT
za 25 nov 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
capella groningen olv merlijn wackers 
brengt 'wonderen van sinterklaas'; meer-
stemmige muziek over de heilige nico-
laas (van late middeleeuwen tot renais-
sance); aanv 20.15 uur; € 18,- (college-
kaart/tot 18 jaar € 5,-) / voorverkoop 
€ 16,- via www.capellagroningen.nl of 
tel. 050-3095698.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
symfonieorkest de harmonie speelt mu-
ziek van beethoven, tsjaikovski, mozart 
en daniël apol (opdrachtcompositie); so-
liste: marieke kosters (viool); aanv 20.15 
uur; € 16,50 (studenten/12 tot 25 jaar 
€ 11,50 / tot 12 jaar gratis) / voorverkoop 
€ 14,- via www.deharmoniesite.nl.
zo 26 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: serie 'koffie klassiek'; recital door 
conservatoriumstudenten gitaar; 11.00-
13.00 uur; € 15,- (tot 30 jaar € 10,-).
oosterpoort, trompsingel 27;
finale haydn muziek festival; concours 
voor muzikanten tot 13 jaar; 14.00-16.00 
uur; € 17,50 (tot 30 jaar € 8,50).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
ensemble l'armonia sonora brengt 'der 
friede sei mit dir'; cantates voor bassolo 
van bach en telemann; aanv 15.00 uur; 
€ 23,- (tot 30 jaar/stadjerspas € 11,50); 
kaartverkoop via www.musicaantiquano-
va.nl.
doopsgezinde kerk, o boteringestr 33;
gemengd koor panta rhei olv andré cats 
brengt 'hoop, zee en liefde'; gevarieerd 
programma met oa 16de-eeuwse madri-
galen, folksongs van vaughan williams 
en werken van philip glass; mmv nynke 
eekhof (piano); aanv 15.30 uur; € 12,- 
(tot 12 jaar gratis) incl. 1 consumptie; re-
serveren via www.koorpantarhei.nl .

wereldmuziek
vr 3 nov 
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
dubclub #8 special 'h i m coronation 
dance' met radicals band, afrikaanse 
drummers, rasta chanters, speciale live 
gast en dj's sis-tammy, ras gebre en 
steely roundbeat; 18.00-03.00 u; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
pat o'conor (fiddle), brian (pipes) & 
eoghan (box); traditionele ierse live mu-
ziek uit dublin; aanv 22.00 uur.
za 4 nov 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/caribisch; 18.00-22.00 uur; gratis.
zernike college, van schendelstraat 1;
'milonga 007' met cuarteto jeronimo-vo-
rosvary en dj albert aukema; neo-, non- 
en klassieke tango; 20.30-23.30 u; € 6,-.
zo 5 nov 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 7 nov 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 8 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het dorantes trio, free jazz/
flamenco; aanv 20.30 uur; € 20,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
open stage voor singer-songwriters, 
bands en muziekliefhebbers; aanv 21.00 
uur; gratis; muzikanten: aanmelden via 
oceallaigh-openstage@gmail.com.
do 9 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
fabian maddison & johney campbell, 
folkpunk; aanv 21.30 uur.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
fabian maddison, johnny campbell & roe-
lof bathoorn; iers; aanv 22.00 uur.
vr 10 nov 
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek van de grove maling en me-
lancollectiv; aansluitend: sessie; aanv 
20.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage; 
vooraf: dansuitleg met ma-ïr.
oosterpoort, trompsingel 27;
songhoy blues (mali), hiphop/r&b/pop/
west-afrikaans; aanv 20.30 uur; € 19,50.
za 11 nov 
de silo, achterweg 47;
kharun-avond met hello hello band, bi-
kouta band/the lion of juda en dj steven; 
highlife/afrobeat/reggae/funk; 20.00-
03.00 uur; € 5,-.
orkz-bar, emmastraat 15;
reggae night met johnny baby (zonnige 
roots reggae uit assen), the rising sun 
(reggae/rock uit groningen), dj forward 
peacemaker, desidential dj en the for-
ward peace movement; aanv 22.30 uur.
zo 12 nov 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
aziza brahim (west-sahara), spaans/ma-
linees/arabisch/caribisch; aanv 21.30 u; 
€ 15,-.
di 14 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
the samurai, europese trekharmonica-
muziek; aanv 20.30 uur; € 18,-.
café de smederij, tuinstraat 2;
brazilian soul; tollak ollestad (zang/
mondharmonica/toetsen), diederik ide-
ma (toetsen), andrea caruso (bas) en 
pandu windartono (drums); aanv 22.30 
uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 15 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
open stage voor singer-songwriters, 
bands en muziekliefhebbers; aanv 21.00 
uur; gratis; muzikanten: aanmelden via 
oceallaigh-openstage@gmail.com.
vera, oosterstraat 44;
yat-kha, keelzang/rock uit toeva (zuid-
west-siberië); aanv 21.30 uur; € 12,-.
za 18 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: david broza (israëlische sin-
ger-songwriter) en mira awad (israëlisch-
palestijnse zangeres) brengen 'east je-
rusalem, west jerusalem'; show met mu-
ziek en film; aanv 20.30 uur; € 20,-.
zo 19 nov 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;

traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
ma 20 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the rustic robots, bluegrass; aanv 22.00 
uur.
di 21 nov 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 22 nov 
martiniplaza, l springerlaan 2;
ibérica de danza brengt 'carmen vs car-
men'; show met klassiek spaans ballet, 
flamenco, folk en moderne dans; aanv 
20.00 uur; € 25,-.
martinikerk, martinikerkhof 3;
het don kosakenchor russland olv marcel 
verhoeff brengt een spectaculaire show 
met russische liederen; aanv 20.00 uur; 
€ 35,-; kaartverkoop: www.donkosak.nl.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
open stage voor singer-songwriters, 
bands en muziekliefhebbers; aanv 21.00 
uur; gratis; muzikanten: aanmelden via 
oceallaigh-openstage@gmail.com.
do 23 nov 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the assassenachs, traditionele folk/punk; 
aanv 22.00 uur.

VERwaChT
za 25 nov 
oosterpoort, trompsingel 27;
bouchra ouizguen en compagnie o bren-
gen 'ottof'; traditionele marokkaanse 
dans en zang; 20.15-21.20 uur; € 20,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-); met in-
leiding (19.15 uur, € 2,50).

uitgaan
vr 3 nov 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj jim lok; 17.00-21.00 uur; 
gratis.
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
dubclub #8 special 'h i m coronation 
dance' met dj's sis-tammy, ras gebre en 
steely roundbeat en live: radicals band, 
afrikaanse drummers, rasta chanters en 
speciale gast; 18.00-03.00 uur; gratis.
café sinds 1918, nieuwstad 14;
karaoke night; 20.00-24.00 uur; gratis.
café poko poko, zuiderdiep 140;
karaoke night; aanv 21.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joost brunsing; aanv 
21.00 uur; € 4,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj swokmaster solo; 
aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
fritti invites bordello a parigi; met dj's 
aroy dee en de dupe; 24.00-06.00 uur; 
€ 7,-; alleen deurverkoop.
simplon, boterdiep 69;
'ongehoord' met resident-dj's en vj-col-
lectief vera fishuals; electro/beats/tech-
no/drum & bass; 24.00-04.00 uur; gratis.
za 4 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
noordelijk speciaalbier festival; 14.00-
22.00 uur.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; 19.00-23.00 u; 
gratis.
zernike college, van schendelstraat 1;
'milonga 007' met dj albert aukema en 
live: cuarteto jeronimo-vorosvary; neo-, 
non- en klassieke tango; 20.30-23.30 u; 
€ 6,-.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met dj robert van der tol en 
live: los cascos (latin/pop); 21.00-03.00 
uur; € 5,-.

café de boer, hoogstraatje 7-9;
the duke revival party #3; aanv 21.00 u; 
gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj tristam; aanv 22.30 u; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'exterminate' met dj's malice, rooler, thy-
ron, chemical soldiers, a-limit, mardu en 
undisputed dj; raw hardstyle; 23.00-
06.00 uur; € 20,- / voorverkoop € 17,50 
(early bird € 12,50) via nowonlinetickets.
simplon, boterdiep 69;
'bassface 14' met dj's holly, mo vibez, 
node, lkkr, bikkelneck en bassface crew; 
bass; 23.00-05.00 uur; € 11,- / voorver-
koop € 9,-.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj duke hugh, pushin wood en 
black dynamite soundsystem; afro/latin/
disco/house/soul; 23.00-05.00 uur; € 2,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's bram steenhuis en 
max abysmal; 24.00-06.00 uur; € 5,- (tot 
00.30 uur gratis).
zo 5 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tangosunday met djosz; 
15.00-18.00 uur; vooraf: tangoworkshop 
(13.30-15.00 uur, € 20,-, inschrijven via 
tango@rob-inez.com).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; € 2,50; max. 5 pers. per team.
ma 6 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden (vóór zondag) via info@oblo-
movgroningen.nl.
plaza danza, boterdiep 20a;
milonga monday van tangodansschool 
ivan & petra; 21.15-23.45 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 7 nov 
usva, munnekeholm 10;
usva quiz night; thema: back to the '90's; 
engelstalig; 20.30-23.00 uur; deelname 
€ 4,- (studenten € 3,-) p.p.; teams max. 5 
pers.; opgave via www.usva.nl.
café kult, steentilstraat 36/1;
bingo! met prachtige prijzen en fantasti-
sche muziek; aanv 22.00 uur; € 3,-.

wo 8 nov 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; € 2,50; max. 5 pers. per team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; 21.00-01.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 9 nov 
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett boel; 
oa kizomba, bachata en chachacha; 
21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
vinyl cafe met dj orchid; aanv 22.30 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj; 24.00-05.00 u; gratis.
vr 10 nov 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;

vrijmibo met dj's funky white boys; aanv 
17.00 uur; gratis.
café sinds 1918, nieuwstad 14;
karaoke night; 20.00-24.00 uur; gratis.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
balfolkcafé groningen; dansen op live 
folkmuziek; aansluitend: sessie; aanv 
20.30 uur; toegang: vrijwillige bijdrage; 
vooraf: dansuitleg met ma-ïr.
café poko poko, zuiderdiep 140;
karaoke night; aanv 21.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joop; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj tristam; aanv 22.30 u; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj's inga mauer, leonie van der laag en 
bram steenhuis; techno/ebm/new wave; 
aanv 24.00 uur; € 7,-.
za 11 nov 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj robhadobh; 19.00-
23.00 uur; gratis.
de silo, achterweg 47;
kharun-avond met dj steven en live: hello 
hello band en bikouta band/the lion of 
juda; highlife/afrobeat/reggae/funk; 
20.00-03.00 uur; € 5,-.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj's rené en pepijn, hapjes en boe-
kentafel; thema: understanding; 21.00-
01.00 uur; € 10,-; vooraf:  gourishankar-
meditatie (19.30 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj fonky d; aanv 22.30 
uur; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
reggae night met johnny baby (zonnige 
roots reggae uit assen), the rising sun 
(reggae/rock uit groningen), dj forward 
peacemaker, desidential dj en the for-
ward peace movement; aanv 22.30 uur.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
huize maas, vismarkt 52;
'happy feelings' met dj's the happy fee-
lings, alamaison, danny double, oliver 'n 
criss en bj & mattie; '90's/'00's/disco/hou-
se; 23.00-05.00 u; voorverkoop € 13,50 
via www.happyfeelings.nu.
platformtheater, boterdiep 46;
'frqnzy 365' met oa dj's freudenthaler en 
leo merbold; house/techno; aanv 23.00 
uur.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'hard paradise - 4 year anniversary' met 
dj's dozer, d-mind vs scala, in between, 
silvio aquila, kalas en go figure; hard-
style; 23.00-05.00 uur; € 5,-.
paradigm, energieweg 10;
dj's binh, awanto 3 en pelle; techno/mini-
mal; 23.00-07.00 u; voorverkoop € 11,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's emil srush en mr men-
del; 24.00-06.00 uur; € 5,- (tot 00.30 uur 
gratis).
zo 12 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tangosunday met dj bart; 
15.00-18.00 uur; vooraf: tangoworkshop 
(13.30-15.00 uur, € 20,-, inschrijven via 
tango@rob-inez.com).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; € 2,50; max. 5 pers. per team.
ma 13 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden (vóór zondag) via info@oblo-
movgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 p.p., teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
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LADY LG is een Reggae- 
Dancehall-Pop-Rock Artiest  
van Groningen.

Voor optredens reserveringen met de 
Kerst en Oud op Nieuw en voor alle 
andere gelegenheden kan je contact 
maken op Facebook : ladylg Grif

LADY LG  is te zien op YouTube 
met enkele nummers, Lets Rock with LADY LG.

Elke vrijdag

vanaf 21:00 uur

muziekcafé poko poko

Gedempte Zuiderdiep 140

https://www.facebook.com/lenva.griffin.9
https://www.facebook.com/cafepokopoko/


05.00 uur; gratis.
di 14 nov 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (trivia); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50 p.p. / team 
max. 5 personen; opgave via kroegvan-
klaasquiz@gmail.com.
wo 15 nov 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; € 2,50; max. 5 pers. per team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
café kult, steentilstraat 36/1;
frans taalcafé met live: franse rap en 
electro; 21.00-01.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; € 2,50 p.p..
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 16 nov 
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett boel; 
oa kizomba, bachata en chachacha; 
21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj; 24.00-05.00 u; gratis.
vr 17 nov 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj orchid; aanv 17.00 uur; 
gratis.
café sinds 1918, nieuwstad 14;
karaoke night; 20.00-24.00 uur; gratis.
café poko poko, zuiderdiep 140;
karaoke night; aanv 21.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met djosz; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj swokmaster solo; 
aanv 22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'eclectic theory' met dj's roi perez en ec-
lectic theory residents; house/techno/
disco/electro; 24.00-06.00 uur; € 7,-.
za 18 nov 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj popta; aanv 19.00 uur; 
gratis.
't vinkhuys, diamantlaan 94;
najaarssalon van stichting tango argenti-
no groningen met dj hans; 20.00-24.00 
uur; € 5,-.
café de walrus, pelsterstraat 25;
'050danst' met dj groeftang; rock, soul en 
disco vanaf de jaren '60 tot nu; aanv 
21.30 uur; € 3,- (tot 22.00 uur € 1,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
kaap hoorn, kaapse baan 1;
'funky forties' met dj's sven, robert haring 
en sowieso; 22.00-03.30 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 12,50.
café poko poko, zuiderdiep 140;
crazy night; carnavalsfeest; kom ver-
kleed en win leuke prijzen; aanv 22.00 u; 
gratis.
de silo, achterweg 47;
african night met surprise dj; 22.00-03.00 
uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj paul; aanv 22.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.

ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
huize maas, vismarkt 52;
'blessed' met dj's nash, chentje, q en bal-
lantine; dancehall/reggaeton/hiphop/r&b; 
23.00-04.00 uur; voorverkoop € 11,-.
simplon, boterdiep 69;
'roodkopje' met dj's irie, hato, roodkopje 
soundsystem, impulz en thiag bereilles; 
r&b/hiphop/dancehall/afropop; 23.30-
05.00 uur; € 12,30 / voorverkoop € 12,- 
(early birds € 8,-).
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's nathan homan, tjade 
en tsepo; house; 24.00-06.00 uur; € 5,- 
(tot 00.30 uur gratis).
zo 19 nov 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tangosunday met dj joop; 
15.00-18.00 uur; vooraf: tangoworkshop 
(13.30-15.00 uur, € 20,-, inschrijven via 
tango@rob-inez.com).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; € 2,50; max. 5 pers. per team.
ma 20 nov 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden (vóór zondag) via info@oblo-
movgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 21 nov 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas popquiz olv lotte meier 
en peter meindertsma; jaren '50 tot he-
den; aanv 20.00 uur; deelname € 2,50 
p.p. / team max. 5 personen; opgave via 
kroegvanklaasquiz@gmail.com.
wo 22 nov 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; € 2,50; max. 5 pers. per team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 23 nov 
plaza danza, boterdiep 20a;
chocolatina's salsa night met dj rett boel; 
oa kizomba, bachata en chachacha; 
21.00-23.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj; 24.00-05.00 u; gratis.
vr 24 nov 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 

weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj bojan aleksander; aanv 
17.00 uur; gratis.
café sinds 1918, nieuwstad 14;
karaoke night; 20.00-24.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; 21.00-01.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 4,-.
platformtheater, boterdiep 46;
nataraj dance party met oa dj iradi; blote-
voetendansfeest; 21.30-02.00 uur; € 12,- 
/ voorverkoop € 10,- via www.nataraj.
info; vooraf: the groove tribe band met 
oa erik huele (20.00-21.30 uur, € 7,-).
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funkjunk; funk/soul/
disco; aanv 22.00 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj orchid; aanv 22.30 u; 
gratis.

ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'soixante neuf' met dj's wolfgang, off-
white, mitchell supreme, impulz, mem-
phis, tribal kush en miguell kaidel, mc liri-
cal en live: gio; urban; 23.00-05.00 uur.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's christopher rau en kiosk 
residents; minimal house; 24.00-06.00 u; 
€ 7,-; alleen deurverkoop.
VERwaChT
za 25 nov 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
dansfeest 'think pink'; women only; aanv 
16.00 uur; gratis.
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met nykkyo energy dj; 
dans/meditatie; 19.30-22.00 uur; € 15,-; 
voorverkoop € 13,- via www.judithsfavo-

rites.com.
grand theatre, grote markt 35;
eindfeest jonge harten festival: 'clash 
#3'; nacht vol gekkigheid, performance, 
muziek en beeldende kunst; mmv oa col-
lectief elan(d), joost van bellen, black dy-
namite soundsystem, ohslo, klankveld, 
daniel van loenen, sytse sneekweek, 
phole, witlof, sander van der bij, prent-
fest, dj openings en skeve hindoe; 21.00-
03.00 uur; € 10,-; kaartverkoop via www.
jongeharten.nl.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'ladi dadi deluxe' met dj's manie, jane 
doe en lowpro; hiphop/r&b classics; aanv 
22.00 uur; voorverkoop € 10,- (early bird 
€ 7,50).
martiniplaza, l springerlaan 2;
'saturday night fever xxl' met oa dj's oor-
tje en pharrel en live: luv', the revue bo-
ney m show en de diva's of dance; '70's-
'00's dance classics; 22.00-04.00 uur; 

€ 22,50; dresccode: glitter.
café poko poko, zuiderdiep 140;
salsa night met dj mitch el huracán; aanv 
22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj bravoer; aanv 22.30 
uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; aanv 
23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites; 23.00-05.00 uur; 
€ 3,- (tot 24.00 uur gratis).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
dj dave kan, soul/funk/pop/r&b; 23.00-
03.00 uur; gratis.
paradigm, energieweg 10;
dj's en live: octave one (techno); 23.00-
07.00 uur; voorverkoop € 16,50.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
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uitgaan (vervolg)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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

Café Poko Poko
Zuiderdiep 140
9711 HN  Groningen
Tel. 06-52384308

                                   Zaalgrootte: tot 80 personen.          
De ideale ruimte voor themafeesten, karaokefeesten, be-
drijfsborrels, pubquizzen, studentenverenigingen, dartavon-
den etc.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

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

