
wereldmuziek
vr 30 juni 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
bill mullen, singer-songwriter uit ierland; 
aanv 22.00 uur.
za 1 juli 
vrijdag, sint jansstraat 7;
presentatie door gitaristen van het gro-
ningen guitar college; alle stijlen; 14.00-
16.30 uur; € 5,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
the new orleans house band, soul/latin/
reggae; 18.00-22.00 uur; gratis; met cari-
bisch eten.
zo 2 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 4 juli 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 5 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
za 8 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
the new orleans house band, soul/latin/
reggae; 18.00-22.00 uur; gratis; met cari-
bisch eten.
zo 9 juli 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met acoustic touch (sixties 
pop) en the new orleans houseband (ca-
ribisch/reggae); 14.30-16.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
3 jaar afrika jam café: feest met live mu-
ziek, dj en eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
ma 10 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schots/pop; aanv 
21.30 uur; gratis.

di 11 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukelelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 uur; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 12 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
za 15 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
the new orleans house band, soul/latin/
reggae; 18.00-22.00 uur; gratis; met cari-
bisch eten.
zo 16 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
ma 17 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the mahones, ierse folk/punk uit canada/
ierland; aanv 21.30 uur.
di 18 juli 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 19 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
do 20 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
saltfishforty, schotse folk; aanv 22.00 u.
za 22 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
the new orleans house band, soul/latin/
reggae; 18.00-22.00 uur; gratis; met cari-
bisch eten.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
ras bread & friends, nieuwe reggae-band 
uit groningen ; 23.00-02.00 uur; gratis.
zo 23 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 25 juli 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 26 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
za 29 juli 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
the new orleans house band, soul/latin/
reggae; 18.00-22.00 uur; gratis; met cari-

bisch eten.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
dra diarra + lou leeuw & band, pop met 
een afrikaans tintje; aanv 22.30 uur; gra-
tis.
zo 30 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 1 aug 
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - young masters in 
concert: brigitte van hagen (sopraan), 
marije nie (dans), celia garcía-garcía (pi-
ano) en freek cerutti (basgitaar) brengen 
muziek, dans en verhalen uit landen als 
spanje, roemenië, italië, frankrijk en tur-
kije; aanv 17.00 uur; € 5,- (geen voorver-
koop).
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 2 aug 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
za 5 aug 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
the new orleans house band, soul/latin/
reggae; 18.00-22.00 uur; gratis; met cari-
bisch eten.
zo 6 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.

irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 8 aug 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 9 aug 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.

verwacht
za 12 aug 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
the new orleans house band, soul/latin/
reggae; 18.00-22.00 uur; gratis; met cari-
bisch eten.
zo 13 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 uur; 
gratis.
di 15 aug 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
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uit050.nl

Het gezelligste Indiase restaurant van Groningen
Lekker buiten eten op ons zonnige terras !  Reserveren gewenst

Restaurant / afhalen / bezorgen / catering   www.tajmahalgroningen.nl
Veemarktstraat 94 (Oosterpoort) - 050-3147301 - Gratis parkeren

i  i  i

TA
J  MAHAL

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          Vanaf  half  juli nieuwe kaart!

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

http://www.exclusivevibez.nl/
http://www.kidsspringkussenspektakel.nl/
http://uit050.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.imono.nl/


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

LeS FaNtÔMeS D'ISMaËL 12gsth
29 juni t/m 5 juli:  do vr 16.45 21.15 / za zo 16.30 21.15 / ma di wo 21.15 /  

do 29 juni 50% premièrekorting
Filmmaker Ismaël Vuillard rouwt nog steeds om Carlotta, die al twintig 
jaar dood is. Hij trekt zich terug als een kluizenaar in zijn ouderlijk huis in 
Roubaix, samen met de geesten van zijn verleden - letterlijk.  
Drama van Arnaud Desplechin. Met Mathieu Amalric, Charlotte Gains-
bourg en Marion Cotillard.

SaGe FeMMe a.L.t
29 juni t/m 5 juli:  do vr ma di 16.00 19.10 / za zo 14.00 19.10 / wo 16.00
Claire (Catherine Frot) heeft als vroedvrouw haar hele leven gewijd 
aan anderen. Naast de onzekerheid over haar werk wordt haar leven 
nog meer overhoop gehaald door de plotselinge terugkeer van Béatrice 
(Catherine Deneuve), de flamboyante voormalige maîtresse van Claire's 
overleden vader. Tedere tragikomedie van Martin Provost.

My cOUSIN racheL 12gat
29 juni t/m 5 juli:  do vr wo 16.30 19.00 / za 14.15 19.00 / zo 11.45 14.15 19.00 /  

ma di 19.30
In dit duistere én romantische drama wil de jonge Engelsman Philip 
wraak nemen op zijn mysterieuze, mooie nicht Rachel maar hij raakt in 
de ban raakt van haar betoverende charmes.  
Gebaseerd op de gelijknamige roman van Daphne du Maurier.  
Met Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen en Simon 
Russell Beale. Regie en scenario: Roger Michell.

aLONe IN BerLIN 12gt
29 juni t/m 5 juli:  do vr 21.35 / za zo 16.45 21.35 / ma di 16.15 21.35 / wo 16.15 21.45
Berlijn, 1940. Arbeiderskoppel Otto (Brendan Gleeson) en Anna (Emma 
Thompson) beginnen een uitzonderlijke vorm van verzet; ze laten overal 
anonieme ansichtkaarten achter waarop ze Hitler en zijn regime aanval-
len. Hun stille strijd opgemerkt door Gestapo-inspecteur Escherich (Da-
niel Brühl), waarna een moorddadig kat- en muisspel begint.  
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Regie: Vincent Perez.

the FUry OF a patIeNt MaN 16gt
29 juni t/m 5 juli:  do vr 21.45 / za zo 16.30 21.45 / ma di 21.45
Dramatische thriller. Na acht jaar in de gevangenis hoopt Curro het leven 
met zijn vriendin Ana en hun zoontje weer op te pakken maar bij thuis-
komst ontdekt hij dat er iets veranderd is. Een andere man is Ana's leven 
binnengekomen. De aanwezigheid van deze stille en mysterieuze José 
blijkt geen toeval. Regiedebuut van Raúl Arévalo.

KING OF the BeLGIaNS 12
29 juni t/m 5 juli:  do vr ma di 21.45 / za zo 17.00 21.45 / wo 21.40
Komische roadmovie waarin de Belgische koning Nicolas III en zijn 
entourage over de Balkan zwerven. Een tocht vol ongewenste situaties, 
onverwachte ontmoetingen, onvoorziene dilemma's en onverhoopte mo-
menten van vreugde. Regie: Peter Brosens en Jesscia Woodworth.

the SeNSe OF aN eNDING 6at
29 juni t/m 5 juli:  do vr wo 19.25 / za zo 14.45 19.25 / ma di 19.00
Drama waarin Tony Webster (Jim Broadbent) lang begraven geheimen 
en gebrekkige herinneringen uit zijn jeugd onder ogen moet komen, 
zoals de waarheid over zijn eerste liefde (Charlotte Rampling) en de ver-
woestende gevolgen van genomen beslissingen. Regie: Ritesh Batra.

I aM NOt yOUr NeGrO 12
29 juni t/m 5 juli:  zo 15.00 / Docs
Documentaire over schrijver James Baldwin. Zijn laatste boek had een 
revolutionair en persoonlijk verhaal moeten worden over drie vermoorde 
vrienden: Malcolm X, Medgar Evers en Martin Luther King jr. Bij Baldwins 
dood in 1987 waren slechts dertig pagina's van het manuscript klaar.  
Opvallende en akelig actuele film van Raoul Peck.

the cIrcLe a.L.t
29 juni t/m 5 juli:  za zo 17.15
The Circle, het machtigste internetbedrijf ter wereld, weet alles van iede-
re gebruiker. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin lijkt 
te zijn aangebroken. Maar het roept ook vele vragen op over privacy en 
individuele vrijheid. Spannend drama met Emma Watson en Tom Hanks. 
Naar het boek van Dave Eggers.

caSper & eMMa GaaN De BerGeN IN  a.L.
29 juni t/m 5 juli:  za zo 13.00
Het is vakantie en Casper en Emma staan te trappelen om met hun knuf-
fels Welpje en Mevrouw Konijn op reis te gaan.

La chaNa 12
29 juni t/m 5 juli:  za 18.45 / zo 13.15 / Docs
Documentaire over flamencodanseres Antonia Santiago Amador, die in 
de jaren '60 en '70 wereldwijd furore maakte met haar vernieuwende stijl 
en adembenemende ritmes. Regie: Lucija Stojevic.

DOwN tO earth 12
29 juni t/m 5 juli: zo 11.00 / Docs
Documentaire over een Nederlandse familie die gedurende vijf jaar de 
meest afgelegen plekken van de aarde bezoekt. Regie: Renata Heinen.

hOwarDS eND 12gat
29 juni t/m 5 juli:  zo 11.15 / Filmspecial
Stijlvol, scherp portret van het Engeland rond 1910, een strenge stan-
denmaatschappij waar de sociale afkomst de koers van levens bepaalt. 
Kostuumdrama uit 1992 met Emma Thompson en Anthony Hopkins.

aSceNt 12gat
29 juni t/m 5 juli: zo 11.30 / Docs
De Britse Mary ontvangt een doos met foto's en notities die haar overle-
den Japanse echtgenoot maakte toen hij de Mount Fuji beklom.  
Meditatieve found-footage-film van Fiona Tan.

De KeUZe vaN MIJN vaDer a.L.ga
29 juni t/m 5 juli: wo 19.30  / Docs
Yan Ting Yuen probeert toegang te krijgen tot de persoonlijke geschiede-
nis van haar zwijgzame vader, Chinees restauranthouder in Maastricht, 
en zijn familie. Ze komt er achter dat deze onlosmakelijk is verbonden 
met de grote ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw in China.
Regisseuse Yan Ting Yuen is aanwezig bij de documentaire. Na afloop 
van de voorstelling kunt u met haar napraten.

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

KINepOLIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

SpIDer-MaN: hOMecOMING  12g
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  wo 13.30 16.30 18.00 20.30 / 3D
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  wo 10.45 / 2D
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  wo 13.00 16.15 20.00 / 3D
Een jonge Peter Parker begint zijn nieuwe identiteit als de webslinge-
rende superheld Spider-Man te ontdekken. Actie, avontuur en humor met 
Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton en Marisa Tomei.

2:22  12a
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  za 23.30 / zo di 17.45
Thriller waarin luchtverkeersleider Dylan gevangen raakt in een patroon 
van gebeurtenissen die elke dag op exact dezelfde manier lijken plaats te 
vinden en steeds eindigen op hetzelfde tijdstip; 's middags om 2:22.

BaBy DrIver  16gt
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr ma di 10.45 13.15 15.45 18.45 21.30 / za 10.45 13.15 

15.45 18.45 21.30 00.05 / zo 10.40 13.15 15.45 18.45 21.30 /  
wo 11.00 13.15 17.15 18.45 21.45

Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do zo di wo 13.15 16.15 20.00 /  
vr za 13.00 16.00 18.45 21.45 / ma 13.30 16.15 20.00

De getalenteerde jonge bestuurder van vluchtauto's Baby wordt gedwon-
gen om mee te werken aan een overval die gedoemd is te mislukken. 
Hierdoor zet hij zijn leven, zijn liefde en zijn vrijheid op het spel.  
Actiekomedie met Kevin Spacey, Ansel Elgort en Lily James.

DeSpIcaBLe Me 3  6ga
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr ma 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 / za 10.45 12.45 

14.45 17.00 19.00 21.00 23.50 / zo 10.30 12.30 14.45 17.00 
19.00 21.00 / di 10.45 12.45 14.45 16.45 18.55 21.15 /  
wo 10.45 12.45 14.45 16.45 18.15 19.45 / 3D / originele versie

Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do zo ma di wo 20.00 / vr za 18.45 21.15 / 3D / originele 
versie

Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo, Edith en Agnes en de Minions 
zijn terug in een nieuwe avontuur. Animatiekomedie.

47 MeterS DOwN  16at
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do 14.00 22.00 / vr 14.00 21.45 / za 18.15 21.45 00.20 / zo 18.15 

21.40 / ma 14.00 17.45 22.00 / di 14.00 22.00 / wo 22.00
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do 13.30 16.00 20.30 / vr za 16.15 21.50 /  

zo ma di wo 16.15 20.30
Zussen Kate en Lisa gaan in een kooi onder water naar witte haaien 
kijken. Als de kabels knappen vallen ze naar een diepte van 47 meter. 
De bloeddorstige haaien wijken niet van hun zijde en hun zuurstof begint 
langzaam op te raken… Horrorthriller.

traNSFOrMerS: the LaSt KNIGht  12gat
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr 12.00 14.30 17.15 19.15 20.45 /  

za 11.15 14.30 18.00 21.15 23.00 / zo 11.15 14.30 18.00 21.15 / 
ma 12.00 14.30 17.15 20.45 / di 12.00 14.30 17.15 19.00 20.30 / 
wo 10.50 14.00 17.00 21.00 / 3D

Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do ma di wo 15.45 19.45 / vr za 15.45 18.30 21.40 /  
zo 16.15 19.45 / 3D

Unicron is van plan om de Aarde te vernietigen. Optimus moet de Au-
tobots aanvoeren om hem te stoppen. Episch actieavontuur met Mark 
Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel en Laura Haddock.

wONDer wOMaN  12ga
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr ma 11.15 14.15 16.15 18.30 20.30 / za 13.30 16.30 18.30 

20.15 23.15 / zo 10.20 13.30 16.30 18.30 20.15 /  
di 11.15 14.15 16.10 18.15 20.45 / wo 11.15 14.30 21.20 / 3D

Pathé 29 juni t/m 5 juli:  wo 18.30 / 2D
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do 13.00 16.15 20.00 / vr za 13.00 15.20 20.00 21.45 /  

zo 13.15 15.30 20.00 / ma di 13.00 15.25 20.00 /  
wo 13.00 16.00 20.00 / 3D

Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do ma di wo 19.30 / vr za 18.30 / zo 13.15 19.30 / 2D
Diana (Gal Gadot), prinses van de Amazones, een getrainde, onoverwin-
nelijke krijger, verlaat haar eiland om een eind te maken aan een enorm 
conflict in de buitenwereld. Fantasy-actie-avontuur.

the prOMISe  16g
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do zo ma di wo 13.15 / vr za 13.00
Tijdens de laatste dagen van het Ottomaanse Rijk ontwikkelt zich een 
driehoeksverhouding tussen de briljante medicijnenstudent Michael, de 
mooie Ana en haar vriend; de Amerikaanse journalist Chris.  
Drama met Christian Bale, Oscar Isaac en Charlotte Le Bon.

It cOMeS at NIGht  16gat
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do ma 22.15 / vr 22.30 / za 22.00 00.20 / zo 21.50 / wo 17.45
Horrorfilm. Vader Paul (Joel Edgerton) en zijn gezin verschuilen zich in 
een afgelegen huis voor een bovennatuurlijke dreiging. De komst van 
een ander wanhopig gezin maakt het er bepaald niet beter op.

aLL eyeZ ON Me  12gastdh
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do 13.30 21.15 / vr 13.30 19.45 / za zo 20.30 / ma 19.15 /  

di 17.00 20.00 / wo 20.15
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do wo 16.00 20.00 / vr za 13.00 15.50 18.30 21.30 /  

zo di 13.00 16.00 20.00 / ma 13.00 16.15 20.00
Het verhaal van de iconische rapper, poëet, acteur en revolutionair Tu-
pac Shakur, die meer dan 80 miljoen albums verkocht.

the waLL  16gt
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do ma 14.40 / vr 12.30 22.45 / zo 22.00 / di 15.00 / wo 11.05
Psychologische thriller. Sergeant Locke heeft zich verschanst achter een 
muur en zit gevangen in een dodelijk kat-en-muisspel met Ghost, een 
mysterieuze Irakese sluipschutter.

the MUMMy  16a
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do ma 21.45 / za 22.15 / zo 19.30 / 3D
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  vr 22.15 / di 21.45 / wo 21.30 / 2D
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  vr za 15.45 / zo 16.30 / ma di 16.15 / 3D
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do zo ma di wo 20.30 / vr za 21.45 / 2D
Een prehistorische prinses wordt wakker in haar graftombe diep onder de 
woestijn. Haar leven was onterecht van haar afgepakt en met haar eeu-
wenlange opgekropte woede roept zij onvoorstelbare gruwelijkheden op, 
tot in het hedendaagse Londen aan toe. Actie-avontuur met Tom Cruise.

Baywatch  12gath
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr ma 10.50 16.30 19.30 / za 10.50 15.30 19.15 /  

zo 12.45 15.30 19.15 / di 10.50 16.30 18.00 / wo 15.45 19.30
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do zo ma di 20.30 / vr za 19.00 21.50
Komedie naar de bekende tv-serie. Twee aspirant-strandwachters vech-
ten voor dezelfde baan te midden van de gespierde en gebronsde lijven 
die de stranden van Californië bevolken.

pIrateS OF the carIBBeaN:  
SaLaZar'S reveNGe  12ga
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr ma 15.15 18.00 20.15 / za 14.15 17.15 20.00 22.45 / zo 

14.15 17.15 20.00 / di 15.15 20.15 / wo 12.30 15.15 20.00 / 3D
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr ma 11.45 / za 11.00 / zo 11.30 / di 12.15 / 2D
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do vr za ma di wo 16.15 20.15 / zo 10.50 16.15 20.15 / 3D
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do ma di wo 13.15 16.15 / vr za 13.00 15.50 18.50 /  

zo 13.15 16.30 / 2D
In dit nieuwe avontuur strijdt de roekeloze antiheld Jack Sparrow (Johnny 
Depp) tegen zijn aartsvijand kapitein Salazar (Javier Bardem). Sparrow 
vormt een alliantie met de beeldschone astronoom Carina Smyth (Kaya 
Scodelario) en de eigenwijze jonge zeeman Henry (Brenton Thwaites).

the SeNSe OF aN eNDING  6at
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr za di 11.30 / ma 11.30 20.00
Drama waarin Tony Webster (Jim Broadbent) lang begraven geheimen 
en gebrekkige herinneringen uit zijn jeugd onder ogen moet komen, 
zoals de waarheid over zijn eerste liefde (Charlotte Rampling) en de ver-
woestende gevolgen van genomen beslissingen. Regie: Ritesh Batra.

a DOG'S pUrpOSe  12ah
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  za 11.15
Bailey komt in zijn verschillende hondenlevens steeds terug als een 
andere hond en leert steeds beter hoe een hond en een mens elkaars 
leven mooier kunnen maken.

KING arthUr:  
LeGeND OF the SwOrD  12ga
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  za 17.30 / 3D
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr ma 16.45 / wo 21.10 / 2D
Revolutionaire versie van de Excalibur-mythe en Arthurs reis van de 
straat naar de troon. Episch actie-avontuur van Guy Ritchie.  
Met Charlie Hunnam, Jude Law en Astrid Berges-Frisbey.

the cIrcLe  a.L.t
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr 17.45 / za 19.45 / zo 16.45 / wo 11.30
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do ma di 13.30 / vr za 13.15 19.05
The Circle, het machtigste internetbedrijf ter wereld, weet alles van iede-
re gebruiker. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin lijkt 
te zijn aangebroken. Maar het roept ook vele vragen op over privacy en 
individuele vrijheid. Spannend drama met Emma Watson en Tom Hanks. 
Naar het boek van Dave Eggers.

SNatcheD  12gsth
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do 19.10 / vr 14.45 / za 16.15
De koppige dromer Emily en haar overbezorgde moeder Linda gaan sa-
men op vakantie en belanden in een wild en waanzinnig jungle-avontuur. 
Komedie met Amy Schumer en Goldie Hawn.

GUarDIaNS OF the GaLaXy vOL. 2  12gt
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do ma 11.40 / di 11.15 / 2D
Sf-actiekomedie. Het buitengewone team is terug, geheel in eigen stijl.

FaSt & FUrIOUS 8  12gt
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do zo ma di wo 16.15 / vr za 16.00
Een mysterieuze vrouw (Charlize Theron) verleidt Dom om terug te keren 
in de misdaad. Wanneer hij degenen om hem heen bedriegt wordt de 
hechte vriendschap van de groep zwaar op de proef gesteld.

captaIN FaNtaStIc  a.L.t
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  ma 13.30 / di 13.30 19.15 / 50 Plus Bios
Bejubelde film met glanshoofdrol voor Viggo Mortensen, vader van zes 
jonge kinderen. Ze leven geïsoleerd in de bossen in Noord-Amerika.

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

100% cOcO  a.L.
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  wo 14.00 16.15 19.00 / NL
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  wo 13.30 / NL
De 13-jarige Coco is gek op mode en draagt haar eigen excentrieke stijl 
maar op school wordt ze uitgelachen. Anoniem houdt ze een succesvol 
modevlog bij. Zou ze dan toch een beroemd stijlicoon worden?

verSchrIKKeLIJKe IKKe 3  6ga
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr ma di 16.00 / za 13.00 16.00 / zo 11.00 13.00 16.00 /  

wo 13.45 15.00 / 3D / NL
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  do vr ma di 11.30 13.45 / za 11.30 13.45 15.00 /  

zo 10.15 13.45 15.00 / wo 10.55 13.00 16.00 / 2D / NL
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do vr za ma di wo 13.30 16.00 / zo 10.50 13.30 16.00 / 3D 

/ NL
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do vr za ma di wo 13.30 / zo 10.50 13.30 / 2D / NL
Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo, Edith en Agnes en de Minions 
zijn terug in een nieuwe avontuur. Animatiekomedie.

caSper & eMMa GaaN De BerGeN IN  a.L.
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  zo 10.50 / NL
Het is vakantie en Casper en Emma staan te trappelen om met hun knuf-
fels Welpje en Mevrouw Konijn op reis te gaan.

the BOSS BaBy  6ga
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  za 10.45 14.00 / zo 11.45 14.00 / 2D / NL
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  vr za ma di wo 13.00 / zo 11.00 13.00 / 3D / NL
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli: zo 10.50 / 2D / NL
Originele animatiekomedie over een heel bijzondere baby. Hij draagt een 
pak, spreekt als een volwassene en manipuleert de hele familie.

De SMUrFeN eN het verLOreN DOrp  6t
Pathé 29 juni t/m 5 juli:  za 13.25 / zo 10.40 / 2D / NL
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli:  do ma di wo 13.15 / vr za 13.30 / zo 10.50 13.55 / 3D / NL
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli: do ma di wo 13.15 / zo 10.50 / 2D / NL
Animatie-avontuur van de Smurfen waarin Smurfin een mysterieuze 
landkaart vindt die naar het Verloren Dorp leidt.

SING  6a
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli: zo 10.50 / 2D / NL 
Muzikale animatiefilm. In een stad waar alleen maar dieren wonen wordt 
een talentenjacht georganiseerd door de koala Buster Moon.

MeeS KeeS LaNGS De LIJN  a.L.
Kinepolis 29 juni t/m 5 juli: zo 11.00 / NL
De school van Meester Kees doet mee aan een toekomstproject. Wat 
begint als een leuke uitdaging eindigt in chaos.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

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

 GRONINGER BIOSCOPEN donderdag 29 juni t/m woensdag 5 juli

Goeie film gezien?  Kom nu zelf in actie!
Totally In Shape jouw adres voor een gezonde lifestyle

 personal training, groepslessen, voedingsadvies en mental coaching
Yoga - Circuit training - Bootcamp - Mama's fit - Boksfun - Aerobics - Oertraining
Totally In Shape    Multatulistraat 169  9721 NJ  Groningen    Tel. 050-8505999    www.totallyinshape.nl

http://www.groningerforum.nl/
https://kinepolis.nl/
http://www.pathe.nl
http://totallyinshape.nl/


film
za 1 + ma 3 juli 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'un sac de billes' (2017) van christian du-
guay; spannend oorlogsdram waarin 
twee joodse broertjes door bezet frank-
rijk reizen; naar het gelijknamige, autobi-
ografische boek van joseph joffo; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
di 4 juli 
vera zienema, oosterstraat 44;
grunn rockumentary night met 'downsta-
ge: a good night out' (over de kelderbar 
van vera als podium voor live muziek), 
'victors village' (hoe kan een band uit 
oost-groningen landelijk doorbreken?), 
'open the gate' (over de band vortex, hun 
lijflied en de daarbij horende legendari-
sche videoclip), 'come correct' (over de 
hiphopscene van stadskanaal die eind 
jaren '80 tot bloei kwam), 'anytime: a tri-
bute to harry rijnbergen' (eerbetoon aan 
ro-d-ys-frontman harry rijnbergen) en 're-
petition works' (over oefenruimtecom-
plex het viadukt); aanv 20.30 uur; € 6,- 
(cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 5 juli 
dot, vrydemalaan 2;
'the beach' (2000) van danny boyle; 
avontuurlijk drama over een commune 
op een paradijselijk eiland; met robert 
carlyle en leonardo dicaprio; aanv 20.00 
uur; € 5,-.
za 8 + ma 10 juli 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
double bill: 'don't breathe' (2016) van 
fede alvarez en 'get out' (2017) van jor-
dan peele; 'don't breathe': horrorthriller 
over drie vrienden die inbreken bij een 
rijke blinde man; 'get out': thriller waarin 
een afro-amerikaanse jongen om duiste-
re reden wordt uitgenodigd op het land-
goed van zijn blanke vriendin; aanv resp. 
20.00 en 22.00 uur; € 5,- per film.
di 11 juli 
vera zienema, oosterstraat 44;
wansmakelijk goed presenteert een ver-
rassingsfilm; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/
stadjerspas/studenten € 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
'taxi driver' (1976) van martin scorsese; 
grimmig portret van een new yorkse taxi-
chauffeur (robert de niro); 21.00-23.20 
uur; met inleiding door filmjournalist bas-
je boer; zie ook 15 en 30 juli.
wo 12 juli 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'donkeyote' (2017) van chico 
pereira; documentaire over een eigen-
tijdse don quichot die op 73-jarige leeftijd 
met zijn ezel een trektocht door amerika 
wil maken; 19.30-21.00 uur.
dot, vrydemalaan 2;
'y tu mamá también' (2001) van alfonso 
cuarón; drama over drie rijke jongeren 
op een roadtrip door het arme mexico; 
aanv 20.00 uur; € 5,-.
za 15 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'taxi driver' (1976) van martin scorsese; 
grimmig portret van een new yorkse taxi-
chauffeur (robert de niro); 21.00-23.20 
uur; zie ook 30 juli.
geheime locatie;
kino klandestino met een zomerse feel-
goodfilm; aanv 21.30 uur; € 13,- / voor-
verkoop € 11,- via www.kinoklandestino.
nl; bekendmaking locatie op 15 juli 16.30 
uur via facebook.

zo 16 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'goodfellas' (1990) van martin scorsese; 
drama over een iers-italiaans jongetje in 
new york dat zich opwerkt tot maffia-
baas; met robert de niro, ray liotta en joe 
pesci; 21.00-23.30 uur; zie ook 25 en 29 
juli.

di 18 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'raging bull' (1980) van martin scorsese; 
rauwe verfilming van het levensverhaal 
van de legendarische bokser jake la mot-
ta (robert de niro); 21.00-23.15 uur; zie 
ook 22 juli en 1 aug.
wo 19 juli 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'alive and kicking' (2016) 
van susan glatzer; documentaire over 
swingdancers die door hun danspassie 
hun eigen leven ten goede hebben ver-
anderd; engels gesproken, niet onderti-
teld; 19.30-21.05 uur.
dot, vrydemalaan 2;
'pirates of the caribbean: the curse of the 
black pearl' (2003) van gore verbinski; 
fantasy/piratenfilm met johnny depp, or-
lando bloom en keira knightley; aanv 
20.00 uur; € 5,-.
za 22 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'raging bull' (1980) van martin scorsese; 
rauwe verfilming van het levensverhaal 
van de legendarische bokser jake la mot-
ta (robert de niro); 16.00-18.15 uur; zie 
ook 1 aug.
zo 23 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'silence' (2016) van martin scorsese; 
twee jonge priesters maken in de 17de 
eeuw een haast onmogelijke tocht naar 
het mysterieuze en exotische japan; met 
andrew garfield, adam driver en liam 
neeson; 21.00-23.45 uur; zie ook 5 en 6 
aug.
di 25 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'goodfellas' (1990) van martin scorsese; 
drama over een iers-italiaans jongetje in 
new york dat zich opwerkt tot maffia-
baas; met robert de niro, ray liotta en joe 
pesci; 21.00-23.30 uur; zie ook 29 juli.
wo 26 juli 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'hier ben ik' (2017) van sa-
rah vos en ander snoep; documentaire 
over dominee ad van nieuwpoort, die 
een alternatief biedt voor ons jachtige 
bestaan; 19.30-21.00 uur.
dot, vrydemalaan 2;
'mad max: fury road' (2015) van george 
miller; episch actieavontuur dat zich af-
speelt in een grimmig woestijnlandschap 
waar bijna iedereen gek is en vecht om 
te overleven; aanv 20.00 uur; € 5,-.
za 29 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'goodfellas' (1990) van martin scorsese; 
drama over een iers-italiaans jongetje in 
new york dat zich opwerkt tot maffia-
baas; met robert de niro, ray liotta en joe 
pesci; 16.00-18.30 uur.
zo 30 juli 
groninger forum, hereplein 73;
'taxi driver' (1976) van martin scorsese; 
grimmig portret van een new yorkse taxi-
chauffeur (robert de niro); 21.00-23.00 
uur.
di 1 aug 
groninger forum, hereplein 73;
'raging bull' (1980) van martin scorsese; 
rauwe verfilming van het levensverhaal 
van de legendarische bokser jake la mot-
ta (robert de niro); 21.00-23.15 uur.
wo 2 aug 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'homo sapiens (2016)' van 
nikolaus geyrhalter; documentaire over 
plekken waar geen mens meer te zien of 
te horen is en de woeste aarde is terug-
gekeerd; 19.30-21.10 uur.
za 5 aug 
groninger forum, hereplein 73;
'silence' (2016) van martin scorsese; 
twee jonge priesters maken in de 17de 
eeuw een haast onmogelijke tocht naar 
het mysterieuze en exotische japan; met 
andrew garfield, adam driver en liam 
neeson; 16.00-18.45 uur; zie ook 6 aug.
zo 6 aug 
groninger forum, hereplein 73;
'silence' (2016) van martin scorsese; 
twee jonge priesters maken in de 17de 
eeuw een haast onmogelijke tocht naar 
het mysterieuze en exotische japan; met 
andrew garfield, adam driver en liam 
neeson; 21.00-23.45 uur.
wo 9 aug 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'the swedish theory of love' 
(2015) van erik gandini; documentaire 
over de spreekwoordelijke andere kant 
van de zweedse verzorgingsstaat; 
19.30-21.05 uur.

klassiek
vr 30 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door jaap de kok (or-
gel); aanv 12.45 uur; € 1,-.
bernoulliplein;
openluchtconcert 'korreweg klassiek': 
het noord nederlands orkest en jazzzan-
geres fay claassen brengen vanaf 20.15 
uur een gevarieerd programma; voorpro-
gramma vanaf 19.15 uur: tim nobel, het 
groninger kinderkoor, klarinetensemble 
vrijdag en showband excelsior gronin-
gen; presentatie: eric corton; gratis.
za 1 juli 
vrijdag, sint jansstraat 7;
presentatie door gitaristen van het gro-
ningen guitar college; alle stijlen; 14.00-
16.30 uur; € 5,-.
ma 3 juli 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
arvid gast (orgel) speelt werken van bux-
tehude, böhm, bach en ritter; aanv 20.00 
uur; € 10,-; kaartverkoop aan de deur 
voorafgaand aan het concert.
wo 5 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
christiaan ingelse (orgel) speelt muziek 
van bach; aanv 20.00 uur; € 10,- (stu-
denten € 8,- / 13 tot 17 jaar € 5,- / kinde-
ren tot 13 jaar gratis).
vr 7 juli
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door jos maters (or-
gel); aanv 12.45 uur; € 1,-.
ma 10 juli 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
henk de vries (orgel) brengt 'surrounded 
by bach'; muziek van bach, mendels-
sohn, franck en messiaen en een impro-
visatie; aanv 20.00 uur; € 10,-; kaartver-
koop aan de deur voorafgaand aan het 
concert.
wo 12 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
vincent van laar (orgel) speelt muziek 
van gibbons, sweelinck, purcell, böhm, 
de grigny en bach; aanv 20.00 uur; 
€ 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 17 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 13 jaar gratis).
zo 16 juli 
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
vocaal ensemble sirius zingt twee bach-
motetten, een aantal psalmen, een beet-
je annie m g schmidt en een beetje sina-
tra; aanv 15.00 uur; toegang: vrijwillige 
bijdrage aan de deur.
ma 17 juli 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
peter westerbrink (orgel) speelt muziek 
uit de noord-duitse barok van praetorius, 
weckman, tunder, lübeck en buxtehude; 
aanv 20.00 uur; € 10,-; kaartverkoop aan 
de deur voorafgaand aan het concert.
wo 19 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
wout van andel (orgel) speelt muziek van 
kee, van den hooven, böhm, matter, van 
andel en bach; aanv 20.00 uur; € 10,- 
(studenten € 8,- / 13 tot 17 jaar € 5,- / 
kinderen tot 13 jaar gratis).
vr 21 juli
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door harm woltjer 
(orgel); aanv 12.45 uur; € 1,-.
ma 24 juli 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
leonore lub (orgel) speelt werken van 
mendelssohn-bartholdy, scheidemann, 
walther en bach; aanv 20.00 uur; € 10,-; 
kaartverkoop aan de deur voorafgaand 
aan het concert.
wo 26 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
dorien schouten (orgel) speelt werk van 
aguilera de heredia, cabanilles, de cabe-
zón, bruhns, scheidemann, bach en pur-
cel; aanv 20.00 uur; € 10,- (studenten 
€ 8,- / 13 tot 17 jaar € 5,- / kinderen tot 13 
jaar gratis).
conservatorium, veemarktstraat 76;
openingsconcert peter de grote festival 
met voorproefjes uit het programma; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
do 27 juli 
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - international stu-
dent liedduo competition: clara barbier 
serrano (zang) en pieter van delden (pi-
ano); aanv 17.00 uur; € 5,- (geen voor-
verkoop).
vr 28 juli 
martinikerk, martinikerkhof 3;
peter de grote festival: lunchpauzecon-
cert door peter van der zwaag (orgel); 
aanv 12.45 uur; € 1,-.
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - young masters in 
concert: koki nakano (piano), beste se-
vindik (viool) en rené van munster (cello) 
spelen muziek van nakano; aanv 17.00 
uur; € 5,- (geen voorverkoop).

za 29 juli 
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - young masters in 

concert: pieter van loenen (viool) en tobi-
as borsboom (piano) spelen werk van oa 
mozart, tsjaikovski, stravinski en pagani-
ni; aanv 17.00 uur; € 5,- (geen voorver-
koop).
martinikerk, martinikerkhof 3;
peter de grote festival:  theo jellema (or-
gel), paul komen (piano), moshe ham-
mer (viool), rené van munster (cello) en 
daniel boeke (klarinet) spelen vijf werken 
van messiaen en één van bach; het pro-
gramma is samengesteld door oud-festi-
valdirecteur rineke smilde; aanv 20.15 u; 
€ 24,-; reserveren via www.peterdegro-
tefestival.nl; in de pauze wordt naar de 
lutherse kerk (haddingestraat 23) ge-
wandeld, waar het tweede deel van het 
concert plaatsvindt.
zo 30 juli 
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - young masters in 
concert: ivan penkov (piano) en anasta-
sia feruleva (cello) spelen muziek van 
dvorák, beethoven en prokofjev; aanv 
17.00 uur; € 5,- (geen voorverkoop).
ma 31 juli 
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - international stu-
dent liedduo competition: woong su kim 
(zang) en anastasia grishutina (piano) 
brengen werk van schumann, barber, 
brechtje en wolf; aanv 17.00 uur; € 5,- 
(geen voorverkoop).
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
thiemo janssen (orgel) speelt werk van 
mendelssohn, böhm, buxtehude en 
bach; aanv 20.00 uur; € 10,-; kaartver-
koop aan de deur voorafgaand aan het 
concert.
synagoge, folkingestraat 60;
peter de grote festival - muziek en litera-
tuur: dichter jean pierre rawie leest voor 
uit eigen werk en paul komen (piano) en 
jan-ype nota (cello) spelen muziek van 
brahms, ravel en schumann; aanv 20.15 
uur; € 24,-; reserveren via www.peterde-
grotefestival.nl.
di 1 aug 
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - young masters in 
concert: brigitte van hagen (sopraan), 
marije nie (dans), celia garcía-garcía (pi-
ano) en freek cerutti (basgitaar) brengen 
muziek, dans en verhalen uit landen als 
spanje, roemenië, italië, frankrijk en tur-
kije; aanv 17.00 uur; € 5,- (geen voorver-
koop).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
peter de grote festival: ensemble taralli 
brengt operamuziek van oa monteverdi, 
händel, puccini, purcell, mozart en bizet; 
marcel reijans (tenor), jan-willem schaaf-
sma (tenor), robbert muuse (bariton), 
frans fiselier (bas-bariton) en roele kok 
(piano); aanv 20.15 uur; € 24,-; reserve-
ren via www.peterdegrotefestival.nl.
wo 2 aug 
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - young masters in 
concert: lecture-recital door guillem ca-
bré salagre (barokviool) & barokensem-
ble conjunt atria; aanv 17.00 uur; € 5,- 
(geen voorverkoop).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
peter de grote festival: simone lamsma 
(viool), francien schatborn (altviool), flo-
ris mijnders (cello), eva stegeman (vi-
ool), joël waterman (altviool) en joris van 
den berg (cello) spelen divertimento 
kv563 van mozart en het strijkkwintet 
d956 van schubert; aanv 20.15 u; € 24,-; 
reserveren: www.peterdegrotefestival.nl.
do 3 aug 
provinciehuis, martinikerkhof 12;
peter de grote festival: lies braakman (pi-
ano), thies roorda (fluit), nata tsvereli (pi-
ano), maria fatela lopez (piano), eva van 
haaften (viool), floor le coultre (viool), will 
mcleish (cello) en lisa eggen (altviool) 
spelen muziek van jacques goudappel 
(1911-1995); aanv 12.30 u; € 10,-; reser-
veren via www.peterdegrotefestival.nl.
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - young masters in 
concert: ensembles van de internationa-
le summer academy met een gevarieerd 
repertoire; aanv 17.00 uur; € 5,- (geen 
voorverkoop).
martinikerk, martinikerkhof 3;
openingsconcert internationaal martini 
orgelconcours door leo van doeselaar en 
erwin wiersinga; aanv 20.00 uur; € 10,- 
(studenten € 8,- / 13 tot 17 jaar € 5,- / 
kinderen tot 13 jaar gratis).
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival: ekaterina levental 
(sopraan), ilona timchenko (piano), harro 
ruijsenaars (cello), thies roorda (fluit), 
brigitte van hagen (sopraan) en juan zu-

rutuza (piano) brengen 'pierrot lunaire 
2.0'; muziek van ravel, brown en schön-
berg in een theatrale enscenering van 
chris koolmees met interactieve projec-
ties; aanv 20.15 uur; € 24,-; reserveren 
via www.peterdegrotefestival.nl.
vr 4 aug 
gasunie, concourslaan 17;
peter de grote festival: presentatie door 
deelnemers aan de summer academy; 
aanv 12.30 uur; uitverkocht.
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - young masters in 
concert: het kamerorkest van het noor-
den brengt 'dictie-contradictie' met wer-
ken van telemann en grieg en een op-
drachtwerk van de jonge spaanse com-
ponist jordi nus; aanv 17.00 uur; € 5,- 
(geen voorverkoop); vooraf: lezing door 
pianist/bewegingswetenschapper robert 
harris over de biologische kant van mu-
ziek (15.00 uur, gratis).
za 5 aug 
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
orgelconcert door gwendolyn toth; aanv 
13.30 uur (toelichting om 13.20 uur); gra-
tis (collecte bij de deur).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
peter de grote festival: slotconcert door 
de meest getalenteerde studenten en 
ensembles van de summer academy; 
aanv 20.15 uur; € 18,-; reserveren via 
www.peterdegrotefestival.nl; 's middags: 
lezing over de betekenis van live muziek 
voor chirurgische patiënten (conservato-

rium, 15.00 uur, gratis).
ma 7 aug 
martinikerk, martinikerkhof 3;
juryconcert internationaal martini orgel-
concours door christophe mantoux, jon 
laukvik en paolo crivellaro; aanv 20.00 u; 
€ 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 17 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 13 jaar gratis).
di 8 aug 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
tweede ronde van de internationaal mar-
tini orgelconcours; aanv 16.00 uur; € 5,-; 
kaartverkoop via tel. 050-5951306/06-
21804134 of h.a.de.vries@pl.hanze.nl.
wo 9 aug 
martinikerk, martinikerkhof 3;
juryconcert internationaal martini orgel-
concours door theo jellema, masaaki su-
zuki en daniel zaretsky; aanv 20.00 uur; 
€ 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 17 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 13 jaar gratis).
verwacht
za 12 aug 
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
orgelconcert door anna buijze; aanv 
13.30 uur (toelichting om 13.20 uur); gra-
tis (collecte bij de deur).
wo 16 aug 
martinikerk, martinikerkhof 3;
rien donkersloot (orgel) speelt muziek 
van oa micheelsen en bach; aanv 20.00 
u; € 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 17 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 13 jaar gratis).
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pop
vr 30 juni 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
vrijdagmiddagborrel met ronald nihot (de 
zingende jukebox); aanv 16.30 uur; gra-
tis; bij mooi weer buiten.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
raw/rumbling earth festival met jonge 
bands, beeldende kunst en muziekgere-
lateerde talks; 17.00-22.00 uur; gratis; 
zie ook 1 juli (binnenstad).
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 20.00-
23.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
presentatie van bands van muziekschool 
vrijdag; van singer-songwriter tot stevige 
rock; aanv 20.00 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
hiphop 050 & vinyl destination present: 
veteran eye; album release party met 
dj's; 20.30-03.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
luisterconcert in het achterzaaltje: joost 
dijkema (gitaar/zang); aanv 22.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
john davis and the cicadas, indiepop uit 
amerika; aanv 22.00 uur; € 10,-.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
bill mullen, singer-songwriter uit ierland; 
aanv 22.00 uur.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie (akoestisch); aanv 22.30 
uur; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
mexican surf (garagerock uit oss), bison 
bisou (indierock/postpunk uit lille) en tsar 
bompa (noisepop/stonerrock uit eindho-
ven); aanv 22.30 uur.
za 1 juli 
binnenstad;
rumbling earth festival met akoestische 
live muziek op verschillende locaties (oa 
vismarkt, grote markt, herestraat, uur-
werkersplein en poelestraat); 12.00-
18.00 uur; gratis; afterparty met de kat, a 
fugitive en g voz (warhol, papengang 6, 
21.00-24.00 uur, gratis).
vrijdag, sint jansstraat 7;
presentatie door gitaristen van het gro-
ningen guitar college; alle stijlen; 14.00-
16.30 uur; € 5,-.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met mannen met kleintjes 
(feestelijke ukelele-band) en dj robert 
van der tol; 21.00-03.00 uur; € 5,-.
benzinebar, hoekstraat 44;
muddalicious rock feest met ministry of 
mudd, dino's rock en hackberry; aanv 
21.30 uur; gratis.
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;
filo & rajinder, akoestische pop/soul/r&b; 
23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: soul theft, doom/metal/stoner; 
aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 2 juli 
vismarkt;
new attraction block jam; urban arts met 
oa boyz in the woodz (rap), roberto tan 
(rap, 16.00 uur), beat battle voor produ-
cers, dj's, woorden op wielen (spoken 
word), breakdance, graffiti jam, freestyle 
soccer, tricking & freestyle running; 
13.00-18.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
maarten russchen band + speciale gast 
hans wijbergen (sax); blues; aanv 16.30 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
dion bouwes & dennis krottje, gronings-
talige pop; aanv 17.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
sessie; aanv 21.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
thema-avond 'dansen'; paul penninkhof 
en priemah nodigen diverse muzikanten 
uit om nummers te komen spelen rond 
dit thema; aanv 22.00 uur; gratis.
ma 3 juli 
simplon, boterdiep 69;
peaking lights acid test, psychedelica/
electropop/dub uit amerika; aanv 20.30 
uur; € 13,- / voorverkoop € 12,-.
di 4 juli 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
wo 5 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 6 juli 
dot, vrydemalaan 2;
'soulful sounds presents' met diverse 
bands; 19.00-22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;

jeremy loops, onemanband; voorpro-
gramma: jack & the weatherman (akoes-
tische pop/folk); aanv 20.00 uur; € 25,-.
simplon, boterdiep 69;
'simplon up' met ciel (elektronische 
dreampop/shoegaze) en djhagy (melodi-
euze elektrorock); aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 7 juli 
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
overuren festival van studentenvereni-
ging dizkartes met oa kalima, the gover-
nors, haas, suit up!, dj mans, willem de 
roo en sijsling; 14.00-02.00 uur; € 15,-; 
voor iedereen toegankelijk.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
vrijdagmiddagborrel met ronald nihot (de 
zingende jukebox); aanv 16.30 uur; gra-
tis; bij mooi weer buiten.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; semi-akoesti-
sche jamsessie olv jorma alkema; 21.00-
24.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
zeke, hardrock uit seattle; voorprogram-
ma: black rodeo (speedrock); aanv 21.00 
uur; € 13,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
superstar gods (death shock glam rock) 
en braindrive (hotrock uit groningen); 
aanv 21.00 uur; toegang: vrije gift.
café the crown, zuiderdiep 2;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie (akoestisch); aanv 22.30 
uur; gratis.
za 8 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
shoyu, nederlandstalige pop; aanv 22.30 
uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
base time, close harmony/pop; 23.00-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: g o d, experimentele elektroni-
sche punk; aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 9 juli 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met acoustic touch (sixties 
pop) en the new orleans houseband (ca-
ribisch/reggae); 14.30-16.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
lou shields, blues/roots/country uit chica-
go; aanv 17.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
sessie; aanv 21.00 uur; gratis.
ma 10 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schots/pop; aanv 
21.30 uur; gratis.
di 11 juli 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
wo 12 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
marjoram, akoestische prog-rock; aanv 
21.30 uur; gratis.
do 13 juli 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the svetlanas, punkrock uit rusland; aanv 
21.00 uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
bob log 3, eenmans slide guitar country/
punk uit amerika; voorprogramma: los 
obamas, garagerock uit groningen; aanv 
21.30 uur; € 8,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 14 juli 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
vrijdagmiddagborrel met ronald nihot (de 
zingende jukebox); aanv 16.30 uur; gra-
tis; bij mooi weer buiten.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; semi-akoesti-
sche jamsessie olv reggie van den 
steen; 21.00-24.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
demented are go, punk/psychobilly uit 
cardiff; voorprogramma: gravediggers; 
tussendoor: dj hysterica; aanv 21.30 uur; 
€ 13,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie (akoestisch); aanv 22.30 
uur; gratis.
za 15 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
united kinksdom, kinks-coverband; aanv 
22.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: fenn, indie/elektronica/triphop 
uit groningen; aanv 23.30 uur; € 1,-.
zo 16 juli 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
ralph de jong (zang/gitaar), blues/roots; 
aanv 16.00 uur; gratis; bij mooi weer bui-
ten.
buckshot café, zuiderdiep 58;
greendogs, rockabilly; aanv 16.30 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
blonde redhead, dream/noisepop uit 
amerika; voorprogramma: my friend tele-
vision; aanv 20.30 uur; € 17,50; ver-
plaatst van 11 mrt naar 16 juli.
café the crown, zuiderdiep 2;
sessie; aanv 21.00 uur; gratis.
ma 17 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;

the mahones, ierse folk/punk uit canada/
ierland; aanv 21.30 uur.
di 18 juli 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
sheer mag, catchy punkrock uit amerika; 
voorprogramma: charlie & the lesbians 
(eindhoven) en the junohoos (gronin-
gen); aanv 20.30 uur; € 8,-.
wo 19 juli 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: james tw, singer-songwriter 
uit londen; voorprogramma: rhys lewis; 
aanv 20.00 uur; uitverkocht.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 20 juli 
dot, vrydemalaan 2;
the happy child tour; reizende show met 
samenwerkende muzikanten, dansers, 
performers en beeldend kunstenaars; 
13.00-20.00 uur; gratis.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 21 juli 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
vrijdagmiddagborrel met ronald nihot (de 
zingende jukebox); aanv 16.30 uur; gra-
tis; bij mooi weer buiten.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; semi-akoesti-
sche jamsessie olv jorma alkema; 21.00-
24.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
dia del mercado (sfeervolle pop, ep-pre-
sentatie) en garcia garcia (indiepop/
country uit groningen); aanv 21.00 uur; 
€ 5,- incl. ep.
café the crown, zuiderdiep 2;
live muziek; aanv 22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie (akoestisch); aanv 22.30 
uur; gratis.
za 22 juli 
café de souffleur, kruitlaan 3;
chairless, blues/rock/pop; aanv 20.30 u; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
d o a (amerika) en round eyes (japan); 
punkrock; aanv 21.00 uur; € 10,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
mcnolia, pop/rockcovers; aanv 22.30 u; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
zomercafé met the kryng, the heck, the 
beavers, bang bang girl en dj stip; punk/
garage/rock & roll; aanv 22.30 uur; € 2,-.
zo 23 juli 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
jenne meinema, klaas van dijk & lourens 
leeuw; aanv 20.00 uur; gratis.
di 25 juli 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
wo 26 juli 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 27 juli 
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 28 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
luisterconcert in het achterzaaltje: har-
lequin hovers; lex koopman en bonnie 
boonstra, eigen nummers en covers met 
samenzang; aanv 22.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie (akoestisch); aanv 22.30 
uur; gratis.
za 29 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
dra diarra + lou leeuw & band, pop met 
een afrikaans tintje; aanv 22.30 uur; gra-
tis.
vera, oosterstraat 44;
zomercafé met live muziek; aanv 22.30 
uur; € 2,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/r&b; 
23.00-02.00 uur; gratis.
zo 30 juli 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
b j hegen blues band; aanv 15.00 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;

live jazz/soul/funk; aanv 16.30 u; gratis.
di 1 aug 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
wo 2 aug 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 3 aug 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
subterranean street society (pop/rock/
folk), dotlights (postrock/elektronica) en 
martinique matinino du toit (alternatieve 
pop uit zuid-afrika); aanv 20.00 uur; toe-
gang: vrije gift.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 4 aug 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; semi-akoesti-
sche jamsessie olv reggie van den 
steen; 21.00-24.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie (akoestisch); aanv 22.30 
uur; gratis.
za 5 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de kroeg-
vanklaashuisband; aanv 22.30 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
zomercafé met live muziek; aanv 22.30 
uur; € 2,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
akoestische live muziek; 23.00-02.00 u; 
gratis.
zo 6 aug 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
phela (singer-songwriter uit berlijn) & 
band; aanv 16.30 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
bucket heat, swingin' jumpin' blues; 
17.00-20.00 uur; gratis.
di 8 aug 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
wo 9 aug 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 10 aug 
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 11 aug 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; semi-akoesti-
sche jamsessie olv reggie van den 
steen; 21.00-24.00 uur; gratis.
café de boer, hoogstraatje 7-9;
de boer sessie (akoestisch); aanv 22.30 
uur; gratis.

verwacht
za 12 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
hans van lier band, blues (covers en ei-
gen nummers); aanv 22.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
zomercafé met live muziek; aanv 22.30 
uur; € 2,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
akoestische live muziek; 23.00-02.00 
uur; gratis.
zo 13 aug 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met the daves (nummers 
van oa david bowie en iggy pop) en inge 
van calkar (singer-songwriter) ; 14.30-
16.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
tuin: drie uiltjes zomersessie; akoesti-
sche open sessie; 16.00-21.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
blues cowboys, blues/rock; aanv 16.30 
uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
martinique matinino du toit, alternatieve 
pop uit zuid-afrika; 17.00-20.00 uur; gra-
tis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kleintje songclub; songclubleden die niet 
op vakantie zijn spelen nummers die ze 
de afgelopen jaren voor de songclub ge-
schreven hebben; aanv 22.00 u; gratis.
di 15 aug 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
wo 16 aug 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
o'ceallaigh open stage voor singer-song-
writers, bands en muziekliefhebbers; 
aanv 20.30 uur; gratis.

amusement
vr 30 juni 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 uur; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
bernoulliplein;
openluchtconcert 'korreweg klassiek': 
het noord nederlands orkest en jazzzan-
geres fay claassen brengen vanaf 20.15 
uur een gevarieerd programma; voorpro-
gramma vanaf 19.15 uur: tim nobel, het 
groninger kinderkoor, klarinetensemble 
vrijdag en showband excelsior gronin-
gen; presentatie: eric corton; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé; 20.00-22.00 uur; gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
a capella studentenkoor bathroom sce-
nario brengt 'verdommenis vakanties'; 
reis af naar de hel voor een spannende 
vakantie; 20.30-22.30 uur; € 12,50 (stu-
denten € 7,50); ook op 1 juli.

za 1 juli 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'salsa juan carlos on stage' 4de editie; 
leerlingen van dansschool juan carlos 
brengen een swingende show; aanv 
16.00, 18.00 en 21.00 uur; € 10,-; 's 
avonds aansluitend: feest in de dans-
school (lijnbaanstraat 10, 22.30 uur, 
voorstelling + feest € 12,50).
café d'olle grieze, haddingestraat 44;
zanger jan warringa (nederlandstalig); 
16.00-19.00 uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
cabaretdiner 'de cocon'; aanv 19.00 uur; 
€ 49,50 pp; reserveren gewenst.
vrijdag, sint jansstraat 7;
pianoleerlingen van vrijdagdocente de-
bora prins sluiten het seizoen af met een 
feestelijk concert; aanv 19.00 uur; € 5,-.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
a capella studentenkoor bathroom sce-
nario brengt 'verdommenis vakanties'; 
reis af naar de hel voor een spannende 
vakantie; 20.30-22.30 uur; € 12,50 (stu-
denten € 7,50).
zo 2 juli 
synagoge, folkingestraat 60;
midzomermiddag met oa presentaties 
van religies en levensbeschouwingen, 
workshops, forumgesprekken, muziek 
en dans; 13.00-17.00 uur; gratis.
kerkje van leegkerk, leegeweg 38;
'zomerzondag': concert door blokfluit-
leerlingen van ema van gessele; 14.00-
16.00 uur; toegang gratis; vrijwillige bij-
drage welkom; het kerkje is open voor 
bezichtiging van 12.00 tot 17.00 uur.
vrijdag, sint jansstraat 7;
'singers on stage'; presentatie door 
zangleerlingen van josé zwerink; aanv 
16.00 uur; € 5,-.
do 6 juli 
waagplein;

zomeravondconcert door oa harmonie-
orkest patrimonium; 19.00-21.00 uur.
vr 7 juli 
noorderplantsoen;
'de culinaire verleiding'; food & music 
festival met oa live muziek, dj's, work-
shops en activiteiten voor kinderen; 
17.00-22.00 u; gratis; zie ook 8 en 9 juli.
za 8 juli 
noorderplantsoen;
'de culinaire verleiding'; food & music 
festival met oa live muziek, dj's, work-
shops en activiteiten voor kinderen; 
12.00-22.00 uur; gratis; zie ook 9 juli.
waagplein;
vrolijk concert door het damster stedelijk 
harmonie orkest; 14.00-16.00 uur.
zo 9 juli 
noorderplantsoen;
'de culinaire verleiding'; food & music 
festival met oa live muziek, dj's, work-
shops en activiteiten voor kinderen; 
12.00-21.00 uur; gratis.
kerkje van leegkerk, leegeweg 38;
'zomerzondag': zomerconcert door pia-
noleerlingen van mirjam venekamp; 
aanv 14.30 uur; toegang gratis; vrijwillige 
bijdrage welkom; het kerkje is open voor 
bezichtiging van 12.00 tot 17.00 uur.
vr 14 juli 
martiniplaza, l springerlaan 2;
pasar festival djempol met 'pesta malu-
ka', entertainment, activiteiten voor kin-
deren en aziatische markt; 13.00-23.00 
uur; € 7,- (kinderen tot 12 jaar gratis); zie 
ook 15 en 16 juli.
za 15 juli 
martiniplaza, l springerlaan 2;
pasar festival djempol met 'saturday 
night fever', entertainment, activiteiten 
voor kinderen en aziatische markt; 
12.00-23.00 uur; € 7,- (kinderen tot 12 
jaar gratis); zie ook 16 juli.
poko poko, zuiderdiep 140;
dubbel-fris, feestelijk nederlandstalig 
zangduo; aanv 21.00 uur.
zo 16 juli 
martiniplaza, l springerlaan 2;
pasar festival djempol met 'rock & rollin'', 
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vormgeving; zo 9 juli 14.00 uur: opening 
expositie (der aa-kerk, a-kerkhof 2); 
open zo 14.00-19.00, ma-do 10.00-
21.00 uur.
galerie muskee, munnekeholm 5; 
tot eind aug: zomerexpositie met werk 
van oa jack liemburg, peter donkersloot 
en a c van noort (strandgezichten); open 
do-za 12.00-17.00 uur.
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 3 sept: kakhiel (oa fotomontages, 
filmpjes en doolhof); t/m 3 sept: 'jan kruis 
- van jan, jans en de kinderen tot multa-
tuli' (oa schetsen, tekeningen, illustraties 
en schilderijen); t/m 29 okt: 'daan jippes, 
avonturier in strip en animatie', werk van 
de nederlandse tekenaar daan jippes 
(1945) die veel voor disney werkte; t/m 
16 nov: '50 jaar tina', tentoonstelling over 
het magazine voor meisjes van 8 tot 12 
jaar; open di-vr 12.30-17.00, za zo 
10.00-17.00 uur / tijdens vakanties (regio 
noord) ma 12.30-17.00, di-zo 10.00-
17.00 uur; € 8,95 (60+/3 tot 12 jaar 
€ 7,50 / cjp variabele korting / studenten 
€ 5,- / mjk/tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerhaven-
straat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; open op af-
spraak (tel. 06-22617929).
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 20 juli: gerhard hospers, '-ra-ta-plan-' 
(schilderijen, collages en assemblages); 
open wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, brug-
straat 24-26; 
t/m 1 juli: 'de pelgrim & de dame - 20 jaar 
hervonden stad', archeologische vonds-
ten en historische bouwmaterialen; 8 juli 
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; € 6,- (65+/7 tot 15 
jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk gratis).
np3 emma, emmaplein; 
t/m 17 okt: rem koolhaas videobusstop 
met 'interactive art' van rafaël rozendaal.
galerie theonly, nieuweweg 23; 
t/m 16 juli: werk van foto-contourograaf 
theo knoope (1982 tot heden); open dag. 
14.00-18.00 uur.
philip elchers, o boteringestraat 41; 
t/m 15 juli: chris herenius, schilderijen en 
kunstwerk-in-boekvorm 'vreemde gebie-
den'; open di-za 13.00-17.00 uur; elke 
1ste za vd mnd gesloten.
pictura, st. walburgstraat 1; 
t/m 16 juli: eindexamenexpositie van de 
klassieke academie met werk van janny 
boelens, diane brodie, angelique van 
dalfsen, marja dijkstra, annuska 't hart, 
anne-rixt kuik, bas nijenhuis, mitz re-
nooy, janneke slot, maaike smit en koos-
je zomer (zie ook martinikerk); 23 juli t/m 
13 aug: zomersalon met werk van akka 
(docenten en alumni van de klassieke 
academie); open wo-zo 13.00-17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
t/m 30 juni: gert wijlage, 'de portier, hal-
verwege die mischung der dinge'; dag. te 
zien 11.00-23.00 uur.
vm ro/ez, zuiderdiep 98; 
t/m 4 juli: 'wonen in stadshart' (veertien 
plannen voor wonen in de binnenstad 
van groningen) en 'rijk aan ontwerp-
kracht' (25 jaar internationaal architec-
tuurbeleid); di 4 juli: presentatie van het 
wonen in stadshartboek (17.00 uur); 
open ma-vr 09.00-17.00 uur; gratis.
galerie sign, winschoterkade 10; 
9 t/m 16 juli: eirik jahnsen, afstudeerten-
toonstelling academie minerva; open 
dag. 12.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot half juli: jan rekker, schilderijen.
theehuis selwerderhof, iepenlaan 204; 
t/m 6 juli: dirk moerbeek; open dag. 

10.30-17.00 uur.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 31 jan: 'gelukkig gezond!', healthy 
aging en gezondheidsadviezen door de 
eeuwen heen; t/m 28 okt: 'the secrets of 
the wooden books', tentoonstelling over 
het mysterie van de drie boomboeken uit 
de collectie van het universiteitsmuse-
um; open di-zo 13.00-17.00 uur; op 
feestdagen gesloten.
usva, munnekeholm 10; 
5 juli (20.00 uur) t/m 13 juli: 'expositie14', 
werk van veertien derdejaarsstudenten 
van kunstacademie minerva; open dag. 
13.00-17.00 uur; gratis.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 29 okt: werk van kunstenaars uit de 
wijk hoornse meer (vamba sherif, boelo 
klat, jan swart en gea schenk); open za 
zo 12.00-17.00 uur.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 22 juli: 'everything is a balloon', werk 
van jans muskee (schilderijen), chantal 
breukers (tekeningen), paul de reus 
(houten mensbeelden) en frans van 
tartwijk (schilderijen); za 8 juli 16.00-
18.00 uur: midterm party; 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.

entertainment, activiteiten voor kinderen 
en aziatische markt; 12.00-20.00 uur; 
€ 7,- (kinderen tot 12 jaar gratis).
zo 23 juli 
vismarkt;
vintagemarkt 'dingen 050' met diverse 
activiteiten; 11.00-17.00 uur.
vr 28 juli 
hoge en lage der a eo;
nautisch festival 'zomerwelvaart' met oa 
live muziek, historische schepen, kunst-
route, verhalen, activiteiten voor kinde-
ren en markt; 16.00-23.00 uur; gratis; zie 
ook 29 en 30 juli.
za 29 juli 
hoge en lage der a eo;
nautisch festival 'zomerwelvaart' met oa 
live muziek, historische schepen, kunst-
route, verhalen, activiteiten voor kinde-
ren en markt; 16.00-23.00 uur; gratis; zie 
ook 30 juli.
poko poko, zuiderdiep 140;
hollandse avond met optreden van bert 
zwier, de zingende visboer; aanv 21.00 
uur.
zo 30 juli 
hoge en lage der a eo;
nautisch festival 'zomerwelvaart' met oa 
live muziek, historische schepen, kunst-
route, verhalen, activiteiten voor kinde-
ren en markt; 11.00-22.00 uur; gratis.
za 5 aug 
café d'olle grieze, haddingestraat 44;
nederlandstalige live muziek; 16.00-
19.00 uur; gratis.

verwacht
zo 13 aug 
vismarkt;
vintagemarkt 'dingen 050' met diverse 
activiteiten; 11.00-17.00 uur.
wo 16 aug 
poko poko, zuiderdiep 140;
kei-week: zanger arjan venemann (ne-
derlandstalig); aanv 21.00 uur.

jazz
vr 30 juni 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
dani pozo; aanv 21.00 uur.
de spieghel, peperstraat 11;
boom xl met benson itoe (bas), diederik 
idema (toetsen) en claude ciza (drums) 
en vele gasten; 22.00-24.00 uur; € 3,-; 
laatste jazzconcert in de spieghel.
za 1 juli 
vrijdag, sint jansstraat 7;
presentatie door gitaristen van het gro-
ningen guitar college; alle stijlen; 14.00-
16.30 uur; € 5,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
keti koti; vrijheidsfeest met concert en 
sessie door sharon doelwijt (zang), hans 
lass (bas), sebastian demydzuck (drums) 
en (piano); 17.30-23.30 uur.
ma 3 juli 
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;
live jazz; aanv 22.00 uur; gratis.
di 4 juli 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gypsy jazz jam session; aanv 15.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2;
boom xl; benson itoe (bas), diederik ide-
ma (toetsen) en claude ciza (drums); 
aanv 22.30 uur; € 3,-.
vr 7 juli 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gerben wasser (tenorsax), bert van erk 
(contrabas) & harry arling (drums); aanv 
21.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; concert en sessie olv jeroen 
van olphen; aanv 22.00 uur; gratis.
za 8 juli 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met oa winfred 
buma (gitaar); 21.30-01.00 uur; € 3,-.
zo 9 juli 
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill: job posthuma (gitaar), gert 
deinum (bas) & felix degenaar (piano); 
15.00-17.15 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
toots thielemans heritage quartet; met oa 
tollak olestad; aanv 16.30 uur; gratis.

ma 10 juli 
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;
live jazz; aanv 22.00 uur; gratis.
di 11 juli 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gypsy jazz jam session; aanv 15.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met josé zwerink (zang), diede-
rik idema (piano), bert van erk (contra-
bas) en elmer bergstra (drums); aanv 
22.30 uur; € 3,-.
vr 14 juli 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
anton jakimenko; aanv 21.30 uur.
za 15 juli 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-01.00 u; 
€ 3,-.
zo 16 juli 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
shjazz, met oa sharon doelwijt (zang); 
cd-opname; aanv 15.30 uur.
ma 17 juli 
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;
live jazz; aanv 22.00 uur; gratis.
di 18 juli 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gypsy jazz jam session; aanv 15.00 uur.
do 20 juli 
de silo, achterweg 47;
'state of the art'; miniconcerten en open 
sessie olv jeroen van olphen; 21.30-
01.30 uur; gratis.
vr 21 juli 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
marc laguna quartet; aanv 21.00 uur.
za 22 juli 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-01.00 
uur; € 3,-.
zo 23 juli 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
jenne meinema, klaas van dijk & lourens 
leeuw; aanv 20.00 uur; gratis.
di 25 juli 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gypsy jazz jam session; aanv 15.00 uur.
vr 28 juli 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
ivan baryshnikov jazz quartet; aanv 
21.30 uur.
di 1 aug 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gypsy jazz jam session; aanv 15.00 uur.
vr 4 aug 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
san kim; aanv 21.30 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
jazz klaazz; concert en sessie olv jeroen 
van olphen; aanv 22.00 uur; gratis.
di 8 aug 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gypsy jazz jam session; aanv 15.00 uur.

verwacht
di 15 aug 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
gypsy jazz jam session; aanv 15.00 uur.

jeugd
vr 7 juli 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
verkiezing van de zesde kinderdichter 
van groningen; ongeveer 15 talentvolle 
jonge dichters dragen hun gedicht voor; 
tussendoor is er muziek van edo de vlie-
ger; 19.30-21.00 uur; € 1,-; reserveren 
gewenst via kinderdichter@poeziepa-
leis.nl.
vr 4 aug 
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
springkussenspektakel voor kinderen; 
12.00-20.00 uur; voorverkoop € 7,50 pp 
(kaart voor 2 personen € 13,50 / 3 perso-
nen € 19,- / 4 personen € 22,50 / 5 per-
sonen € 25,- / 6 personen € 27,50) via 
ticketscript.

theater
vr 30 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
'alles komt in drieën'; afstudeervoorstel-
ling van van amanda dekker (opleiding 
docent theater); muziektheater over het 
maken van keuzes; 20.00-21.00 u; € 6,-.
grand theatre, grote markt 35;
robbie thomson brengt 'infinite lives' (we-
reldpremière); performance met beel-
dende kunst, muziek, theater en alles 
wat daar tussenin ligt; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
za 1 juli 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
prinsentoernooi 2017 met de noordelijke 
theatersportverenigingen twister, kame-
leon, rambi en ulteam; improvisatie; 
20.00-22.00 uur; € 7,50.
do 6 juli 
usva, munnekeholm 10;
a-way theatre productions speelt 'slaugh-
terhouse-five', naar het boek van kurt 
vonnegut; aanv 20.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 7,-); ook op 7 juli.
vr 7 juli 
de bovenkamer van groningen (water-
toren), noorderbinnensingel 14;
ulteam brengt 'impro weerwolven: de 
gouden eeuw'; improvisatietheater naar 
het populaire spel 'weerwolven van wak-
kerdam'; aanv 20.30 uur; € 8,50; kaart-
verkoop via www.ulteam.nl.
usva, munnekeholm 10;
a-way theatre productions speelt 'slaugh-
terhouse-five', naar het boek van kurt 
vonnegut; aanv 20.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 7,-).

exposities
der aa-kerk, a-kerkhof 2; 
9 juli (14.00 uur) t/m 13 juli: graduation 
show van de masterstudenten van het 
frank mohr institute; werk van de oplei-
dingen ma media, art, design and tech-
nology (madtech) en ma painting; open 
zo 14.00-19.00, ma 10.00-18.00, di-do 
10.00-21.00 uur.
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderijen; 
open op afspraak (tel. 06-44146555) of 
als de vlag buiten hangt.
atelier dineke bus, froukemaheerd 197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', 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; 
1 juli t/m 31 aug: erika stulp (expressio-
nistische schilderijen en digital art), ella 
lassche (beelden naar model) en de wil-
de engel (mineralen en stenen); open do 
vr za 14.00-17.00 uur en op afspraak 
(06-36167686 of via erikastulp@live.nl).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
29 juni t/m 20 aug: zomersalon met werk 
van veertig kunstenaars; zo 2 juli 16.00 
uur: opening tentoonstelling met muzi-
kale bijdrage van galina ryakhovskaya; 
open do-zo 13.00-17.00 uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
5 t/m 22 juli: marian tappel, 'second hand 
paint' (schilderijen); vr 7 juli 16.00 uur: 
opening tentoonstelling; open wo-za 
13.00-17.00 uur; na 22 juli is de expositie 
door de ramen te zien t/m 28 aug.
groninger forum bibliotheek, o boterin-
gestraat 18; 

t/m 14 juli: '3 women and a bear', werk 
van annemarij nijhuis, dilara ulu en sue 
pilborough; open ma di wo vr 09.00-
18.00, do 09.00-20.00, za 10.00-17.00 
uur.
groninger museum, museumeiland; 
t/m 31 dec: memphis design (oa kera-
miek, meubels en een fruitschaal uit de 
collectie van david bowie); t/m 24 sept: 
'hide & seek', overzichtstentoonstelling 
van de nederlandse ontwerper maarten 
baas (1978); t/m 10 sept: ruud vene-
kamp, 'berichten van ver' (schilderijen en 
tekeningen); t/m 12 nov: 'rijk in gronin-
gen - borgen en stadspaleizen 1600-
1800', bezittingen en rijkdommen van 
groningers uit de 17de en 18de eeuw (oa 
schilderijen, zilver en gereconstrueerde 
kamer); t/m 29 okt: gabriel lester, 'the re-
turn of lester's loops' (installaties/film); 
t/m 2 sept: 'de wereld in huis', aziatisch 
porselein en delfts aardewerk; perma-
nent: 'de collectie', wisselende tentoon-
stelling van hoogtepunten uit eigen col-
lectie; za 1 juli: kunstspreekuur, bezoe-
kers kunnen hun (kunst)objecten laten 
beoordelen (wall house #2, a j lutulistraat 
17, 14.00-16.00 uur, aanmelden via 
spreekuur@groningermuseum.nl); elke 
zo: instaprondleiding langs hoogtepun-
ten van het gebouw en de verschillende 
tentoonstellingen (14.00 uur, € 3,- / tot 18 
jaar gratis); zo 2 + zo 30 juli: excursie 
naar de menkemaborg in uithuizen; zo 9 
juli + zo 6 aug: excursie naar landgoed 
nienoord in leek; zo 16 juli + zo 13 aug: 
excursie naar de fraeylemaborg in sloch-
teren; zo 23 juli: excursie naar landgoed 
verhildersum in leens; open di-zo 10.00-
17.00 uur; € 13,- (studenten vanaf 19 
jaar/cjp € 10,- / museumkaart/stadjers-
pas/groninger studenten/kinderen tot 19 
jaar gratis); excursies: bus vertrekt om 
12.00 uur, € 15,- / met museumkaart 
€ 10,-.
atelier henk kraayenzank, visserstr 40; 
t/m 20 aug: 'een speelplaats voor de 
ruimte', werk van henk oelen (kleine 
beelden en modellen 2015-2017) en 
henk kraayenzank (recente schilderijen); 
open za zo 13.00-17.30 uur en op af-
spraak (tel. 050-3135798).
kerkje van leegkerk, leegeweg 38; 
zo 16 juli: barbara groenwold (zeefdruk) 
en faisel saro (psycho-geografische 
kunstwerken); open 12.00-17.00 uur; 
toegang gratis (vrijwillige bijdrage wel-
kom).
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; 
t/m 16 juli: 'nieuw licht', werk van de 
nieuwe lichtzone-leden sonja de ridder, 
marion verwey, giulia leonetti en klaas 
van sloten; 17 juli t/m 1 aug: gesloten 
wegens onderhoudswerkzaamheden; 2 
t/m 27 aug: niels brouwers, 'the eye of 
the beholder' en 'husky farm' (dierportret-
ten en foto's van een husky farm in cana-
da); open wo-zo 12.00-17.00 uur.
martinikerk, martinikerkhof 3; 
t/m 8 juli: eindexamenexpositie van de 
klassieke academie met werk van riem-
ke bouwman, liesbeth bunnik, sonja van 
beuzekom, mieke heitling, lon goede-
waagen en margreet wierda; open di-za 
11.00-17.00 uur; wo 5 juli gesloten; zie 
ook pictura.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 3 sept: (art foyer) 'i am beautiful - 100 
jaar na rodin', twintig kunstenaars bren-
gen een hommage aan beeldhouwer ro-
din; open ma-vr 09.00-17.00 uur;  
6 t/m 9 juli: 'real human bodies', tentoon-
stelling over de menselijke anatomie; 
met geprepareerde menselijke lichamen, 
skeletten, ledematen, organen, simulatie 
van functies, proefmodellen en 3d-af-
drukken; open dag. 11.00-18.00 uur; 
€ 15,- (studenten/scholieren € 10,- / kin-
deren tot 4 jaar € 4,-).
martiniziekenhuis, v swietenplein 1; 
t/m 31 aug: (vitrines en binnentuin, route 
0.9) brenda hardijk, beelden; t/m 31 aug: 
(begane grond, route 0.2) harm van der 
meulen, schilderijen; t/m 31 aug: (1ste 
etage, route 1.2) jan ernst douma, schil-
derijen; 1 juli t/m 30 sept: (oranje gang, 
route 0.8) nanny ter wiel, schilderijen.
academie minerva, zuiderdiep 158 + 
praediniussingel 59; 
9 t/m 13 juli: 'perspectives', eindexamen-
expositie 2017 beeldende kunst en 
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Elke dag geopend
van 11.00 tot

01.00 - 02.00 uur

Zondags vanaf
12.00 uur

 www.eetcafestadtlander.nl

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

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

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

o’cEallaIGh
traditional
music bar

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

De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

Eet- & drinkhuis

De Gulzige
Kater

Kom (h)eerlijk dineren van 
onze gevarieerde menukaart

Zonnig terras op de 
Groningse ramblas

Zomerse cocktails !
Groepsdiners vanaf 

€ 25,- p.p.

Voor openingstijden in  
de zomer: zie website 

www.gulzigekater.nl
Gedempte Kattendiep 33
Telefoon (050) 318 43 02

Inlijsten?

www.delijstenmakerijgroningen.nl

http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.oceallaigh.nl/
http://www.demdem-groningen.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.gulzigekater.nl/
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/


diversen
dans / literair / multimedia

vr 30 juni 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
raw/rumbling earth festival met jonge 
bands, beeldende kunst en muziekgere-
lateerde talks; 17.00-22.00 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
robbie thomson brengt 'infinite lives' (we-
reldpremière); performance met beel-
dende kunst, muziek, theater en alles 
wat daar tussenin ligt; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
za 1 juli 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'salsa juan carlos on stage' 4de editie; 
leerlingen van dansschool juan carlos 
brengen een swingende show; aanv 
16.00, 18.00 en 21.00 uur; € 10,-; 's 
avonds aansluitend: feest in de dans-
school (lijnbaanstraat 10, 22.30 uur, 
voorstelling + feest € 12,50).
zo 2 juli 
vismarkt;
new attraction block jam; urban arts met 
oa boyz in the woodz (rap), roberto tan 
(rap, 16.00 uur), beat battle voor produ-
cers, dj's, woorden op wielen (spoken 
word), breakdance, graffiti jam, freestyle 
soccer, tricking & freestyle running; 
13.00-18.00 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
presentatie usva-danscursus; 15.30-
16.45 en 20.30-21.45 uur; € 9,- (studen-
ten € 7,-).
di 4 juli 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
wo 5 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de dichtclub; groninger dichters presen-
teren oud en nieuw werk; leden van de 
dichtclub zijn andré degen, joost oomen, 
lilian zielstra, renée luth, rik andreae, syl-
via dragtstra, richard nobbe, hubert kla-
ver, philip rozema, hanne stegeman, 
ileen rook, maaike rijnjes, erik loeffen en 
esmé van den boom; aanv 20.30 uur; 
gratis.
di 11 juli 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
do 13 juli 
muziekkoepel, sterrebos;
'stories@sterrebos' mmv annemiek ro-
saria, jeanet landman, vertelketel en 
guillaume pool; verhalen/spoken word; 
aanv 20.00 uur; gratis.
vr 14 juli 
puddingfabriek, viaductstraat 3a;
openingsavond poëziefestival 'dichters 
in de prinsentuin' in het teken van het ju-
bileum van het festival (20 jaar); met lite-
rair journalist coen peppelenbos (terug-
blik), festivaloprichter tsead bruinja (kor-
te voorstelling mmv all stars formatie), de 
duitse lyrica monika rinck, dichters jan 
glas, ellen deckwitz en ingmar heytze en 
broeder dieleman (zingt over zilte zee-
wind, zonde en zaligheid); aanv 20.00 u; 
toegang met het jubileummagazine 
(€ 10,-) verkrijgbaar aan de deur en op 1 
juli bij de presentatie van het magazine 
(boekhandel godert walter, o ebbinge-
straat 53, 16.30 uur); zie ook 15 en 16 
juli.
za 15 juli 
prinsentuin, turfsingel;
poëziefestival 'dichters in de prinsentuin': 
voordrachten door dichters joost baars, 
tina van baren, annegreet bos, ilona van 
braam, annemieke dannenberg, ellen 
deckwitz, maarten embrechts, vicky 
francken, lies van gasse, eva gerlach, 
laurens hoevenaren, tjitske jansen, wibo 
kosters, marije langelaar, ted van lies-
hout, are meijer, sarah michaux, tonnus 
oosterhoff, matthijs ponte, rachel raetzer, 
floortje schoevaart, mustafa stitou, han 
van der vegt, cora de vos, meliza de 
vries, wout waanders, dorien de wit en 
maaike de wolf; 13.30-17.00 uur; gratis; 
zie ook 16 juli.
martinikerk (kapel), ingang martinikerk-
hof;
poëziefestival 'dichters in de prinsentuin': 

'kopland, jonge sla en de werking van 
ontroering'; dichters tjitske jansen, sasja 
janssen, frank keizer en ted van lieshout 
gaan met elkaar in gesprek over ontroe-
ring in poëzie en in het bijzonder in het 
werk van kopland, frank keizer, helena 
hoogenkamp en corinne heyrman bren-
gen een verkorte versie van de theater-
voorstelling 'kopland' en helena hoogen-
kamp en frank keizer dragen een tekst 
voor die zij over de voorstelling hebben 
geschreven; aanv 20.30 uur; toegang 
met het jubileummagazine (€ 10,-) ver-
krijgbaar aan de deur en op 1 juli bij de 
presentatie van het magazine (boekhan-
del godert walter, o ebbingestraat 53, 
16.30 uur); graag aanmelden via kan-
toor@slaggroningen.nl (vol=vol).
zo 16 juli 
prinsentuin, turfsingel;
poëziefestival 'dichters in de prinsentuin': 
voordrachten door dichters simone 
atangana bekono, margriet van bebber, 
hester van beers, estelle boelsma, esmé 
van den boom, pim cornelussen, nikki 
dekker, wietse van engeland, aly freije, 
rodaan al galidi, max greyson, elisabeth 
hunting, sasja janssen, heidi koren, ber-
nard lichtaard, lieke marsman, tijl nuyts, 
jeanet van omme, maaike rijntjes, victor 
schiferli, maartje smits, rik sprenkels, f 
starik, bernadette stom, akim a j willems 
en lilian zielstra; 13.30-17.00 uur; gratis.
di 18 juli 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
do 20 juli 
dot, vrydemalaan 2;
the happy child tour; reizende show met 
samenwerkende muzikanten, dansers, 
performers en beeldend kunstenaars; 
13.00-20.00 uur; gratis.
di 25 juli 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
ma 31 juli 
synagoge, folkingestraat 60;
peter de grote festival - muziek en litera-
tuur: dichter jean pierre rawie leest voor 
uit eigen werk en paul komen (piano) en 
jan-ype nota (cello) spelen muziek van 
brahms, ravel en schumann; aanv 20.15 
uur; € 24,-; reserveren via www.peterde-
grotefestival.nl.
di 1 aug 
conservatorium, veemarktstraat 76;
peter de grote festival - young masters in 
concert: brigitte van hagen (sopraan), 
marije nie (dans), celia garcía-garcía (pi-
ano) en freek cerutti (basgitaar) brengen 
muziek, dans en verhalen uit landen als 
spanje, roemenië, italië, frankrijk en tur-
kije; aanv 17.00 uur; € 5,- (geen voorver-
koop).
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.
di 8 aug 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.

verwacht
di 15 aug 
café de boer, hoogstraatje 7-9;
tina toeter tuesday; open podium voor 
muziek en/of tekst; aanv 20.00 u; gratis.

uitgaan
vr 30 juni 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
vrijdagmiddagborrel met live: ronald ni-
hot (de zingende jukebox); aanv 16.30 u; 
gratis; bij mooi weer buiten.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj orchid; 17.00-23.00 uur; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
hiphop 050 & vinyl destination present: 
veteran eye; album release party met 
dj's; 20.30-03.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;

tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 4,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party olv jakob en willy; alle gen-
res; 21.00-01.00 uur; gratis.
de spieghel, peperstraat 11;
'it's the final pubquiz' olv gerard buitelaar 
en edo de vlieger; 21.00-24.00 uur; deel-
name € 2,- p.p.; opgave via edodevlie-
germusic@gmail.com.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; aanv 
22.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dj's beautiful swimmers, miss jay en 
jones; disco/deep house grooves/uk ga-
rage/funk; 23.00-05.00 uur; € 7,-; alleen 
deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; urban/
classics/house; 24.00-05.00 uur; gratis.
subsonic, peperstraat 11 (de spieghel);
'technostate' met dj's bass collectors, 
kipa en soul kitchen collective; 24.00-
06.00 uur; gratis.
za 1 juli 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj robhadobh; 19.00-
23.00 uur; gratis.
zernike college, van schendelstraat 1;
'milonga 007' met dj's albert en rogier; 
neo-, non- en klassieke tango; 19.30-
23.30 uur; € 3,-.
poko poko, zuiderdiep 140;
disco classics party; aanv 21.00 uur.
de silo, achterweg 47;
'dans le silo' met dj robert van der tol en 
live: mannen met kleintjes (feestelijke 
ukelele-band); 21.00-03.00 uur; € 5,-.
subsonic, peperstraat 11 (de spieghel);
'the final mayhem' met oa ruim 40 dj's; 
afscheid van de huidige locatie; 21.30-
09.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
salsa party met dj marcel; 22.30-03.00 
uur; € 7,- (cursisten € 5,-) incl. welkomst-

shotje; vooraf: dansvoorstelling 'salsa 
juan carlos on stage' (der aa-theater, 
16.00, 18.00 en 21.00 uur).
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.
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.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'fissa - hittegolf editie' met oa dj's thiago 
mereilles, jack lewis, ruentino, nrg, migu-
ell kaidel en wicked ways en live: johnny 
ray (percussie); urban/eclectic/house; 
23.00-05.00 uur; voorverkoop € 5,-.
simplon, boterdiep 69;
'bassface 13' met dj's signs, delay, for-
mer, spectriv, bikkelneck en yannons; 
bass/dubstep; 23.00-05.00 uur; € 12,- / 
voorverkoop € 10,- (early birds € 7,50).
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's charlie smooth, duke hugh, 
pushin wood en black dynamite sound-
system; cumbia/funk/soul; 23.00-05.00 
uur; € 2,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's lux en eclectic theory 
residents; techno; 23.00-05.00 uur; € 5,- 
(tot 24.00 u gratis); alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 2 juli 
stadsstrand, vrydemalaan;
'life is a beach' met dj's de hofnar, kav 
verhouzer, sebastian davidson en roog; 
12.00-21.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 10,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.

ma 3 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
wo 5 juli 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p..
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeest met oa dj marcel en el 
gran dj juanz; 22.00-02.00 uur; € 4,-.
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 6 juli 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 19.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
vr 7 juli 
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
overuren festival van studentenvereni-
ging dizkartes met oa kalima, the gover-
nors, haas, suit up!, dj mans, willem de 
roo en sijsling; 14.00-02.00 uur; € 15,-; 
voor iedereen toegankelijk.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.

proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
vrijdagmiddagborrel met live: ronald ni-
hot (de zingende jukebox); aanv 16.30 u; 
gratis; bij mooi weer buiten.
dot, vrydemalaan 2;
'club40+ - summer edition' met gdansk- 
en surprise dj's en acts; soul/funk/
disco/'80's tot heden; 17.00-01.00 uur; 
€ 15,- / voorverkoop € 10,- (dine & dance 
€ 25,-) via gdansk.avayo.nl.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; 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 orchid; 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.
simplon, boterdiep 69;
'ongehoord' met resident-dj's; electro/
beats/techno/drum & bass; 24.00-04.00 
uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's oskar offermann, christian 
thomas en kabor; deephouse; 24.00-
06.00 uur; € 7,-; alleen deurverkoop.
za 8 juli 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj jim lok; 19.00-23.00 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's swokmasterz; aanv 
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Café-restaurant Goudkantoor
Waagplein 1
9712 JZ  Groningen
Tel. 050-5891888
www.goudkantoor.nl 
Open:  di. t/m za. vanaf 10.00 uur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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).

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

restaurant vanaf 17.00 uur

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

Uit eten in GroningenKROEG van KLAAS
oosterweg 26     oosterpoort

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

ELKE zAtERdAG LIvE muzIEK zie www.kroegvanklaas.nl

http://www.goudkantoor.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.roezemoes.nu/
http://www.asia-today.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.kroegvanklaas.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.zinnebeeld.info/


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.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'flirt - zomerformule' met dj's leroy 
sendar, jack & lewis en dirrty berry; gay, 
lesbian & friends event; 23.00-05.00 uur; 
voorverkoop € 9,50 (www.flirtevents.nl).
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'sexualized' met dj's kaboo, kelly stepha-
nie, impulz, valazto en doss en live: boef; 
24.00-05.00 uur; voorverkoop € 10,-; 
dresscode: dress to impress the door 
host.
zo 9 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
3 jaar afrika jam café: feest met live mu-
ziek, dj en eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 10 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 11 juli 
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 12 juli 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 13 juli 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.
vr 14 juli 
kardingerplas, kardingermaar;
'exclusive vibez - beach edition' met dj's 
ronnie flex, valsbezig, zefanio, kevcody, 
hwm, team angosoundz, wickedways, 
don vie, rygil en miguell kaidel; outdoor 
festival; 15.00-24.00 uur; voorverkoop 
€ 20,- (early bird uitverkocht) via ticket-
script.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
vrijdagmiddagborrel met live: ronald ni-
hot (de zingende jukebox); aanv 16.30 u; 
gratis; bij mooi weer buiten.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj popta; 17.00-21.00 uur; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; 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 fonky d; 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;
dj's carlos valdes en fafi abdel nour; hou-

se/techno; 24.00-05.00 uur; € 7,-; alleen 
deurverkoop.
za 15 juli 
kardingerplas, kardingermaar;
'dance at the beach' met oa dj's chocola-
te puma, pep & rash, dennis van der 
geest, asino, danny da costa (+ tariq pij-
ning op sax), lynn dado, essentials en 
house4pleasure; house/zomerse beats; 
15.00-24.00 uur; voorverkoop € 20,- 
(early bird € 15,-) via ticketscript.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj orchid; 19.00-23.00 u; 
gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
nataraj dance party met dj martyn zij; 
blote-voetendansfeest; 21.30-01.30 uur; 
€ 12,- / voorverkoop € 10,- via www.na-
taraj.info; vooraf: workshop heart dan-
cing door géke dijkstra (20.00 uur, € 5,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatform summer party met oa dj 
asmadi en live: frank torres; 22.00-03.00 
uur.
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 night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
dj dave kan (hits/po/funk/soul/r&b); 
23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's mr mendel, duke hugh, pu-
shin wood en black dynamite soundsys-
tem; cumbia/funk/soul; 23.00-05.00 uur; 
€ 2,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 16 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 17 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
wo 19 juli 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
'ecstatic dance' met dj esta polyesta; al-
lerlei stijlen; aanv 19.00 uur; € 15,-; voor-
verkoop via www.judithsfavorites.com; 
met openings- en sluitingsceremonie.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p..
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 20 juli 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.

vr 21 juli 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
vrijdagmiddagborrel met live: ronald ni-
hot (de zingende jukebox); aanv 16.30 u; 
gratis; bij mooi weer buiten.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj skywalkin james; 17.00-
23.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; 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.
za 22 juli 
waagplein;
'waagplein tango!'; tangosalon in de 

openlucht met dj en dansoptreden; 
15.00-18.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; 19.00-23.00 u; 
gratis.
poko poko, zuiderdiep 140;
classic night met de hits uit de jaren 
'70/'80/'90; aanv 21.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj's swokmasterz; 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.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's nathan homan en 
bram steenhuis; 23.00-05.00 uur; € 5,- 
(tot 24.00 uur gratis).
&zo, poelestraat 53-55;

'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 23 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 24 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.

wo 26 juli 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 

team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 27 juli 
dot, vrydemalaan 2;
dj lost perfection; smooth instrumental 
hiphop/jazz/soul/funk; 19.00-23.00 uur; 
gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
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Het 
nieuwste muziekcafé  

van Groningen

Met terras,  
zingende barman en 

regelmatig live muziek

Open: donderdag tot en met 
maandag van 14:00 uur tot...

Gedempte Zuiderdiep 140

De leukste straat
van Groningen !

FOLKINGESTRAAT

33
Kunsthandel

Richard ter Borg
www.terborg.com

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

12b19

Visser bonbons,  
chocoladegeschenken, 

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

- Handgemaakt
www.heerlijkchocolade.nl

35

J&Z
Tweedehandswinkel

https://www.facebook.com/J.Z.tweedehandswinkel/

Brocante   -   Kleding

Glaswerk   -   Boeken

Retro   -   Kookgerei

LP's   -   Antiek
36

Verse ingrediënten uit  
de regio, van de markt  
en zelfs uit eigen tuin!

wraps - verse sappen - salades - sandwiches - soepen
050-2041198   www.dubbeljoej.nl   ook catering

49

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

29

MECHOUI
Noord-Afrikaans restaurant

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

38

Soepen, broodjes,  
wraps, gehaktballen,  
steak sandwiches,  

hotdoggs en veel meer !

Vraag ook naar onze  
cateringmogelijkheden.

050-8518887    www.soupdogg.nl    info@soupdogg.nl

48

De Leeuw
Ontbijt   € 9,50
NU   € 7,50 !

(tot 12.00 uur)

Open: di. t/m zo. 09.00-19.00 uur

31
Folkingestraat 34   Groningen   313 56 53

34

Rondleidingen: di t/m vr en zo, 13-16 uur.
Wandeling Joodse buurt: zondag 13 en 15 uur

Rondleidingen: di t/m vr en zo, 13-16 uur.
Wandeling Joodse buurt: zondag 13 en 15 uur

WWW.synagogegRoningen.nlWWW.synagogegRoningen.nl

60

18

Welkom in
Galerie Erik Zwezerijnen

Folkingestraat 65
www.erikzwezerijnen.com

Welkom in
Galerie Erik Zwezerijnen

Folkingestraat 65
www.erikzwezerijnen.com

65

https://www.facebook.com/cafepokopoko/
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.terborg.com/
http://www.heksenketelmode.nl/
http://www.baq.nl/
http://heerlijkchocolade.nl/
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https://www.facebook.com/De-Barbier-Groningen-348382705350154/
http://www.synagogegroningen.nl/
https://www.facebook.com/Just.in.Beer.Groningen/?fref=ts
http://www.erikzwezerijnen.com/


05.00 uur; gratis.
vr 28 juli 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
vrijdagmiddagborrel en aansluitend 
weekend party; met wisselende dj's; 
aanv 16.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj sowieso; 17.00-21.00 u; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; aanv 21.00 uur; € 4,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party olv jakob en willy; alle gen-
res; 21.00-24.00 uur; gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
salsa-avond; aanv 22.30 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj paul; 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.
za 29 juli 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj robhadobh; 19.00-
23.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met thee j johanz; 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 diaz & bruno; met 
support van pete emric; 23.00-05.00 uur; 
€ 3,- (tot 24.00 uur gratis).
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'chaos & evil' met oa dj's bass facker, 
mindspitter, rayzor en deadly assault; 
hardcore; 23.00-06.00 uur; € 5,-; alleen 
deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 30 juli 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 31 juli 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
wo 2 aug 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeest; 22.00-02.00 uur; 
€ 4,-.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 3 aug 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 19.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.

vr 4 aug 
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; 17.00-21.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; 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; 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.
za 5 aug 
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
springkussenfest met oa dj's, artiesten, 
shows, springkussens, mega-stormba-
nen, podia, foodtrucks, rodeo, food-
trucks, wipe out zone, slides en swee-
pers; 13.00-23.00 uur; voorverkoop 
€ 22,55 (early bird uitverkocht) via ticket-
script; minimum leeftijd: 18 jaar.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj; 19.00-23.00 u; gratis.
poko poko, zuiderdiep 140;
caribbean party; aanv 21.00 uur.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; 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.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 6 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 7 aug 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
poko poko, zuiderdiep 140;
pubquiz; aanv 20.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
wo 9 aug 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 10 aug 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
studentennacht met dj's; aanv 22.00 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis toe-
gang.
&zo, poelestraat 53-55;

'stu-dance' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur; gratis.

vr 11 aug 
vm suikerunieterrein, van heemskerck-
straat 60;
paradigm festival met oa dj's culoe de 
song, mood 2 swing, call super, rik wol-
dring, jim lok & nathan homan, akufen, 
alex picone, michael melchner, unde-
fined soundsystem, amotik, jeroen 
search en rod malmok; techno/house; 
aanv 12.00 uur; voorverkoop € 25,-; fes-
tival duurt t/m 14 aug 12.00 uur.
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; 17.00-21.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj; 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; 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.
verwacht
za 12 aug 
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj; 19.00-23.00 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; 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.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 

danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 
uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 13 aug 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 14 aug 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per team; 
aanmelden: info@oblomovgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
poko poko, zuiderdiep 140;

pubquiz; aanv 20.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 15 aug 
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 16 aug 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
beer pong night; aanv 21.00 uur; gratis.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, bacha-
ta, merengue, zouk en kizomba; 21.45-
00.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.

8   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

uitgaan (vervolg)

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

Café 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.

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!

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

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

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.

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.

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.

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

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

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

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

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.

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.

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

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

Club 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.

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!

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

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

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

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

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

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

Simplon Jongerenhotel
& Eetcafé 73-2

http://www.cafededoos.com/
https://www.facebook.com/Sinds1918/
http://www.ocean41.nl/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
http://www.louisxv.nl/
http://kokomogroningen.nl/
http://www.huizemaas.nl/
http://www.platformtheater.nl/
https://www.facebook.com/hetvaatje/
http://www.landvankokanje.nl/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
http://www.viavecchia.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.neworleansgroningen.nl/
http://oblomovgroningen.nl/
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-de-Keyzer-179028908787811/
http://www.simplonjongerenhotel.nl
http://www.roezemoes.nu/

