
amusement
do 31 jan 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humo-
ristische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; 
aanv 20.00 uur; top seats € 70,96 / 
1ste rang € 59,64 / 2de rang € 54,50 
/ 3de rang € 49,36 / 4de rang uitver-
kocht incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; zie 1, 2 en 3 feb.
usva, munnekeholm 10;
kiki schippers brengt 'waar'; cabaret/
kleinkunst; aanv 20.30 uur; uitver-
kocht.
vr 1 feb 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met live 4 ever, the kim & 
kanye show en roelie vutton & ba-
nanaz; 18.30-22.30 uur; € 5,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humo-
ristische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; 
aanv 20.00 uur; top seats € 76,10 / 
1ste rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 
/ 3de rang € 54,50 / 4de rang uitver-
kocht incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; zie ook 2 en 3 feb.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
open podium voor alle disciplines; 
ism noorderpoortcollege ktm; 20.00-
24.00 uur; gratis; deelnemers kun-
nen zich aanmelden via bjknol@st.
noorderpoort.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
erik van muiswinkel brengt 'de oplos-
sing'; cabaret/verhalen; aanv 20.15 
uur; 1ste rang € 23,65 / 2de rang 
€ 21,60 / 3de rang € 19,02 / 4de rang 
€ 16,97 / 5de rang € 11,83.
za 2 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humo-
ristische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; 
aanv 15.00 en 20.00 uur; top seats 
€ 76,10 / 1ste rang € 64,79 / 2de 
rang € 61,70 / 3de rang € 54,50 / 4de 
rang uitverkocht incl. servicekosten, 
garderobe en pauzedrankje; ook op 
3 feb (15.00 uur).

vrijdag, sint jansstraat 7;
presentatie labweek: amateurkun-
stenaars met streetdrums, minimal 
music, koorzang, orkest- en big-
bandmuziek; 18.30-19.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: vrijdag & sandifort bren-
gen 'voorlopig voor altijd'; cabaret; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
zo 3 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the addams family'; macaber humo-
ristische musical met oa pia douwes, 
johnny kraaijkamp en tony neef; 
aanv 15.00 uur; top seats € 76,10 / 
1ste rang € 64,79 / 2de rang € 61,70 
/ 3de rang € 54,50 / 4de rang uitver-
kocht incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje.
ma 4 feb 
usva, munnekeholm 10;
usva & unicef syrian charity avond 
met eten en live muziek van basic 
dave; aanv 20.30 uur; concert € 3,- / 
diner + concert € 6,-.
wo 6 feb 
usva, munnekeholm 10;
soundos brengt 'niets te verliezen'; 
cabaret/stand-up comedy; aanv 
20.30 uur; uitverkocht.
do 7 feb 
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26;
stadjersnight in het teken van de ten-
toonstelling 'made in stad'; met oa 
welkomstdrankje, lezingen, rondlei-
dingen, muziek en poëzie; 19.30-
21.30 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'expeditie eiland'; komische musical 
over drie compleet verschillende ge-
zinnen die zich opgeven voor een re-
alityprogramma; met oa jelka van 
houten/renée van wegberg (delen de 
rol), john buijsman, ferry doedens en 
lone van roosendaal; aanv 20.00 u; 
1ste rang € 45,76 / 2de rang € 40,62 
incl. servicekosten, garderobe en 
pauzedrankje.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
martijn koning brengt 'koning van de 
dieren'; stand-up comedy; aanv 
20.15 uur; 1ste, 2de en 3de rang uit-
verkocht / 4de rang € 13,88 / 5de 
rang € 9,77.
vr 8 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
motel westcoast, 'back to the roots'; 
amerikaanse westcoasthits door 
zangers syb van der ploeg, edward 
reekers, brenda bee en julian tho-
mas en band; aanv 20.00 u; € 32,39.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
tarikh janssen, keja kwestro, rogier in 
't hout, daniel cornelissen, anna keu-
ning ea brengen 'marvellous'; komi-
sche musical over superhelden; 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 28,28 / 

2de rang € 22,62 (cjp/studenten tot 
30 jaar € 12,85) / 3de rang € 19,02 
(€ 12,85) / 4de rang € 14,40 
(€ 12,85) / 5de rang € 7,20.
za 9 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
maarten van der weijden vertelt over 
zijn poging om de elfstedentocht te 
zwemmen; aanv 20.30 uur; € 23,14 
incl. garderobe; € 11,- per kaartje 
gaat naar de maarten van der weij-
den foundation.
zo 10 feb 
café mulder, gr kr elleboog 22;
harry niehof + het alto kwartet; het 
alto kwartet speelt eigen werk (jazz/
rhythm & blues) en begeleidt harry 
niehof (groninger liedjes); aanv 
17.00 uur; gratis.
refajahkerk, galenuslaan 1;
'songs of praise in de refajahkerk'; 
meezingconcert door de gerefor-
meerde brassband groningen, canto-
rij refajah en harmen trimp (orgel); 
met engelse hymns van oa vaughan 
williams; aanv 19.45 uur; gratis; met 
collecte.
di 12 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
freek de jonge brengt 'de suppoost'; 
cabaret; aanv 20.15 uur; 1ste rang 
uitverkocht / 2de rang € 22,62 / 3de 
rang € 20,05 / 4de rang € 17,48 / 5de 
rang € 12,34; vooraf brengen rooie 
rinus & pé daalemmer liedjes geïn-
spireerd op neerlands hoop (19.15 
uur, € 2,50).
wo 13 feb 
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: comedytunes comedy 
night met thomas smith, wilko ter-
wijn, bart melief en felix heezemans; 
stand-up comedy; aanv 20.30 uur; 
€ 12,50 (studenten € 10,-) / voorver-
koop € 12,50.
do 14 feb 
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert 
met honderden kaarsjes; 20.00-
22.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge bosch-
fazant & kesanova show; nieuwe 
verhalen, liedjes, diashows, korte 
films, discussies en gedichten van 
meindert talma, igor wijnker, adriaan 

bosch en kees de vries; aanv 20.30 
uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
valentijnsconcert door popkoor es-
trellas en het groninger studenten-
koor; aanv 20.30 uur; € 10,-.
vr 15 feb 
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
medium playbackshow; bonte avond 
van de rad week of parties; aanv 
20.00 uur; gratis; opgeven kan via 
hey@rebelrebelhostel.com.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium voor alle disciplines; 
max. 10 minuten per act; aanv 20.00 
uur; gratis; aanmelden is gratis en 
kan tot 13 feb, via openpodium@bij-
vrijdag.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
katinka polderman met 'polderman 
draagt een steentje bij'; cabaret en 
liedjes; aanv 20.15 uur; € 16,46.
usva, munnekeholm 10;
thijs kemperink brengt 'bonje!'; caba-
ret/stand-up comedy; aanv 20.30 u; 
€ 12,34 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 9,26); kaartverkoop via de ooster-
poort.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
annemarie koopman brengt 'gelukkig 
maar'; one-woman-show met type-
tjes, liedjes en verhalen; 20.30-21.45 
uur; € 16,-.
usva, munnekeholm 10;
grown men met 'bar!'; engelstalige 
comedy show; 21.00-23.00 uur; € 7,- 
(studenten € 6,-).
do 21 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'space and sound'; 3d-plane-
tariumshow met elektronische mu-
ziek; 20.00-21.00 uur; uitverkocht.
verwacht
za 23 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
tineke schouten brengt 'highlights'; 
show met hoogtepunten uit haar car-
rière; met live orkest; aanv 20.00 uur; 
€ 40,62 incl. servicekosten, gardero-
be en pauzedrankje.
zo 24 feb 
simplon, boterdiep 69;
ernst jansz & band, nieuwe en oude 
liedjes; aanv 16.00 uur; € 15,- / voor-
verkoop € 15,-.
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Drinks & Tapas

Markt 15
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Tel. 0592 331 011
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www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

Indiaas restaurant TAJ MAHAL

restaurant
afhalen 

bezorgen
catering

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

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

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

All YOu CAn EAt
Keuze uit meer dan 100 gerechten en desserts

Di. t/m Zo. 16.00-22.30 uur

Donderdag 14 februari:
Speciaal Valentijnsmenu

Met live muziek      Reserveer tijdig !

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

http://www.manolitos.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.imono.nl/
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GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

INterNatIONaal FIlM FestIval 
rOtterdaM IN GrONINGeN
30 jan t/m 3 feb 
Intuïtie UN aMOUr IMpOssIble do 14.15 / vr 18.45
Animatie aNOther day OF lIFe vr 10.30 / za 10.15
Tegenpolen asakO I & II do 12.15 / zo 10.15
China ash Is pUrest whIte do 22.00 / za 16.15
Vincent van Gogh at eterNIty's Gate wo 19.45 / vr 19.30 / zo 10.15
Multiculturele romcom baNGla do 17.15 / zo 19.15
Nineties beats za 23.00 / zo 18.45
Tempelier blOOdy MarIe vr 16.45 / za 21.45
Pelgrim caMINO, eeN FeatUre-leNGth selFIe do 19.15 / zo 12.30
Uitzichtloos capharNaüM do 19.15 / vr 19.00 / za 10.00 / zo 16.15
Vuurzee clIMax wo 22.30 / do 22.00 / vr 21.45 / za 23.45 / zo 21.15
Moderne western cONtINUer do 17.00 / za 10.00
Portret cOre OF the wOrld za 16.15 / zo 16.45
Wielersport cOUreUr vr 10.30 / za 13.45
Krachtig portret dIrty GOd do 14.15 / za 18.30
Komedie/tragedie dONbass vr 19.00 / zo 18.45
Midlifecrisis dOUbles vIes do 12.00 / za 19.00
Braziliaanse roadmovie FabIaNa za 14.15 / zo 10.00
Vertelkunst la FlOr (parte 1) do 12.30
Operatie Hercules la FlOr (parte 2) vr 12.30
Negentiende-eeuws dagboek la FlOr (parte 3) za 10.30
Eerste liefde GeNèse do 19.15 / zo 10.30
Onbalans GlOrIa bell vr 16.45 / zo 18.30
Turbulente jeugd de GeNIale vrIeNdIN zo 10.00 UITVERKOCHT
Het zwarte gat hIGh lIFe do 21.30 / zo 20.45
Samoerai kIllING vr 23.59 / za 21.45
Ontsnappen aan het lot kOkO-dI kOkO-da do 21.45 / vr 17.00
Moderne fabel lazzarO FelIce za 19.00 / zo 13.15
Punky biopic letO vr 21.30 / za 16.00
Betoog le lIvre d'IMaGe za 16.00
Bijzondere vriendschap MaNta ray za 12.00 / zo 14.30
Liefdesverklaring NO cOraçãO dO MUNdO do 17.15 / vr 12.30
Praten met doden the NIGhtshIFter vr za 23.45
Bosbranden  NONa. IF they sOak Me, I’ll bUrN theM vr 12.45 / za 

12.15
Open huwelijk NUestrO tIeMpO zo 12.45 UITVERKOCHT
Inheemse misdaad pájarOs de veraNO za 21.15 / zo 16.00
Live-streaming preseNt.perFect. do 14.45 / vr 10.00
Oorlogsverslaggever a prIvate war za 12.30
Afro-bubblegumstijl raFIkI do 12.00 / vr 16.45
Uiteengevallen familie ray & lIz vr 12.30 / za 20.45
Vernieuwing the rIver za 19.15 / zo 12.00
Kleine wereld rOsIe vr 14.45 / zo 14.30
Nieuw leven beginnen sheeNa667 vr 14.45 / za 14.15
Tradities shadOw wo 22.15 / za 23.30
Langste korte-filmervaring shOrt FIlM MarathON vr 20.30
Taboe sOFIa vr 15.00 / za 17.15
Paranoia-thriller sUNset vr 21.15 / zo 21.00
Komische roadmovie take Me sOMewhere NIce do 19.45 / vr 15.00
Joodse liefde tel avIv ON FIre do 16.45 / vr 10.15
Experimenteel they shall NOt GrOw Old za 11.00 / zo 16.30
Onbekend verrassINGsFIlM zo 20.45
Roem door geweld vOx lUx wo 20.00 20.01 20.02 / vr 22.00 / za 15.00
Frankenstein held der GOleM: wIe er IN dIe welt kaM vr 20.00
Hilarische miskleunen cINeMa cUrIOsO za 20.30 

clIMax  12gasth
31 jan t/m 6 feb:  do 22.00 / vr ma di wo 21.45 / za 23.45 / zo 21.15
Bedwelmend Frans dansdrama waarin een feestje van een groep dansers 
door drank en drugs totaal uit de hand loopt. Regie: Gaspar Noé.

capharNaüM  9at
31 jan t/m 6 feb:  do di 19.15 / vr 19.00 / za 10.00 / zo 16.15 / ma wo 16.30 19.15
Indringend portret over de twaalfjarige Zain uit Beiroet, die zijn ouders voor de 
rechter daagt omdat hij opgroeit zonder toekomstperspectief.  
Regie: Nadine Labaki. Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film.

werk OhNe aUtOr  12gastd
31 jan t/m 6 feb:  ma 20.15 / di wo 16.00 20.15
Kurt (Tom Schilling) groeit op in Duitsland en belandt na de Tweede Wereld-
oorlog op een kunstacademie in Oost-Duitsland. Hij komt in conflict met de 
vader van zijn vriendin. Deze man speelde een dubieuze rol tijdens de oorlog.

Mary, QUeeN OF scOts  16g
31 jan t/m 6 feb:  ma di wo 18.45
Drama over het turbulente leven van de charismatische Mary Stuart (Saoirse 
Ronan) en haar rivaal Elizabeth I (Margot Robbie) om de troon van Schotland.

das schweIGeNde  
klasseNzIMMer  12gatd
31 jan t/m 6 feb:  wo 16.45
Oost-Duitse scholieren Theo en Kurt worden in een West-Berlijnse bioscoop 
geconfronteerd met de Hongaarse opstand. Op school houden ze een minuut 
stilte maar dat heeft verstrekkende gevolgen. Regie: Lars Kraume.

Free sOlO  a.l.
31 jan t/m 6 feb:  ma di wo 21.30
Documentaire over de Amerikaanse rotsklimmer Alex Honnold die zijn droom 
wil verwezenlijken: het beklimmen van El Capitan in Yosemite National Park.

rOMa  16gt
31 jan t/m 6 feb:  ma 16.00
Een jaar uit het leven van een uiteenvallend middenklassegezin in het Mexico 
van de jaren '70. Semi-autobiografische film van Alfonso Cuarón.

the FavOUrIte  12gasth
31 jan t/m 6 feb:  ma di wo 16.15 21.15
Hilarisch kostuumdrama dat zich afspeelt aan het Engelse hof aan het begin 
van de 18de eeuw. Met Olivia Colman, Rachel Weisz en Emma Stone.

shOplIFters  12gt
31 jan t/m 6 feb:  di 16.30
Een familie in Japan verdient net genoeg met winkeldiefstal om gelukkig sa-
men te leven totdat een onverwachte gebeurtenis hun hechte band hevig op 
de proef stelt. Regie: Hirokazu Koreeda. Winnaar Gouden Palm Cannes.

cOld war  12astdh
31 jan t/m 6 feb:  ma di wo 19.45
De onmogelijke liefde tussen Wiktor en Zula in het Polen ten tijde van de 
Koude Oorlog. Een meeslepend liefdesverhaal van Pawel Pawlikowski.

the wIFe  a.l.t
31 jan t/m 6 feb: di 16.45
Spannend, stijlvol drama over menselijke relaties en een vrouw die uiteindelijk 
haar eigen stem vindt. Met Glenn Close, Jonathan Pryce en Christian Slater.

wad, OverleveN Op de  
GreNs vaN het water  6a
31 jan t/m 6 feb: ma 17.15 
Documentaire van Ruben Smit over het harde en wonderlijke leven in de na-
tuur van het Nederlandse Waddengebied tijdens alle vier seizoenen.
Verwacht:  at eterNIty's Gate 7 feb | UN aMOUr INpOssIble 7 

feb | erNest & celestINe: wINterpret 7 feb | IF bea-
le street cOUld talk 14 feb | dOUbles vIes 14 feb | 
eIGhth Grade 21 feb | MId 90's 21 feb

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

kINepOlIs GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

de leGO FIlM 2  6
Pathé 31 jan t/m 6 feb: wo 10.45 13.00 18.50 / 3D / originele versie
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  wo 18.40 / 3D / originele versie
Animatiefilm. De helden van Steenstad worden herenigd in een gloednieuw 
actie-avontuur om hun geliefde stad te redden.

GreeN bOOk  12gtdh
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 11.30 14.15 17.15 20.00 / vr 12.15 15.00 20.00 /  

za 11.30 15.15 20.30 23.15 / zo 11.45 14.30 20.15 /  
ma 11.45 14.30 17.15 20.15 / di 10.45 13.15 16.00 20.45 / 
wo 15.30 20.30

Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do 14.30 18.45 21.15 / vr za 12.30 15.30 18.45 21.15 / 
zo wo 12.30 15.30 20.00 / ma 14.30 17.15 20.00 /  
di 14.30 17.00 20.00

Hartverwarmend en waargebeurd drama over de hechte vriendschap tussen 
een uitsmijter (Viggo Mortensen) en concertpianist (Mahershala Ali).

INstaNt FaMIly  9at
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 11.15 13.45 16.20 19.00 / vr 11.15 14.45 20.45 /  

za 11.00 13.00 15.45 19.30 24.00 / zo 11.15 13.15 15.00 
19.00 / ma 11.15 14.15 21.15 / di 12.15 15.45 21.15 /  
wo 11.00 15.15 21.00

Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do 14.15 18.40 21.30 / vr za 13.00 15.30 18.40 21.30 / 
zo 13.00 16.00 20.15 / ma 14.15 17.00 20.15 /  
di 14.15 17.10 18.40 21.25 / wo 15.30 18.40 21.25

Komedie. Een koppel sticht een gezin dmv adoptie. Maar hoe voed je drie drif-
tige kinderen op die helemaal geen zin hebben om volwassen te worden?

draGON ball sUper: brOly  6ga
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 10.45 16.10 18.45 / vr 10.45 16.45 18.45 / za 15.45 

19.15 / zo 16.30 18.45 / ma 16.45 / di 15.30 18.45 / wo 
16.15 18.30 / Engels gesproken, Nederlands ondertiteld

Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 22.00 / vr 22.15 / za 24.00 / ma 18.45 / Japans gespro-
ken, Nederlands ondertiteld

Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  vr za wo 13.30 / zo 11.00 13.30 / Engels gesproken, 
Nederlands ondertiteld 

Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do di 14.30 18.45 / vr za wo 16.00 18.45 /  
zo 16.00 20.30 / ma 14.30 20.30 / Japans gesproken, 
Nederlands ondertiteld

Animatiefilm. Goku en Vegeta worden geconfronteerd met de macht en kracht 
van de legendarische Super Saiyan Broly.

vals  12gat
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 17.00 19.15 / vr ma 19.00 / za 13.15 18.45 /  

zo 16.45 19.15 / di 18.00 / wo 16.45 18.15
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do 14.00 18.50 / vr za 13.30 16.00 18.50 /  

zo 11.00 13.30 16.15 19.30 / ma 14.45 19.30 /  
di 14.45 18.45 / wo 16.00 18.45

Tijdens een meidenweekend in een vakantiehuisje in de Ardennen worden de 
verhoudingen op scherp gezet. Thriller met Abbey Hoes en Holly Mae Brood.

werk OhNe aUtOr  12gastd
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 14.00 / za 11.15 / ma 13.45 20.00 / di 16.45 / PAC
Kurt (Tom Schilling) groeit op in Duitsland en belandt na de Tweede Wereld-
oorlog op een kunstacademie in Oost-Duitsland. Hij komt in conflict met de 
vader van zijn vriendin. Deze man speelde een dubieuze rol tijdens de oorlog.

the hate U GIve  12gath
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 15.15 18.00 / vr 14.00 19.15 / za di 18.30 / zo 18.00 / 

ma 15.45 18.30 / wo 19.00
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do 14.30 21.15 / vr 12.30 21.15 / za 15.30 21.15 /  

zo 20.00 / ma di 14.30 20.00 / wo 12.30 20.00
Wanneer een zwarte tiener door een politieagent wordt doodgeschoten komt 
de hele gemeenschap in opstand. Drama met Amandla Stenberg.

sereNIty  16gt
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 10.45 14.45 21.30 / vr 17.00 22.00 / za 13.30 22.15 / zo 

21.30 / ma 11.30 21.45 / di 12.45 22.00 / wo 12.15 21.45
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do 14.45 18.45 21.45 / vr za 13.00 18.45 21.45 /  

zo 13.45 20.30 / ma 14.45 20.30 / di 14.45 18.50 21.25 
/ wo 13.00 18.50 21.30

Thriller. Een kapitein van een vissersboot voor toeristen op een tropisch eiland 
wordt teruggezogen in het leven dat hij probeerde te vergeten.

hOw tO traIN yOUr draGON 3  a.l.g
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 17.30 / vr 18.00 / za 17.00 / zo wo 17.45 / di 16.15 / 3D 

/ originele versie
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  vr za wo 16.10 / zo 16.15 / 3D / originele versie
Het langverwachte nieuwe deel van de animatiefilm over de onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen een jonge Viking en een echte Helleveeg-draak.

Mary, QUeeN OF scOts  16g
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do zo 12.45 21.00 / vr 11.45 13.15 21.15 / za 21.15 /  

ma 12.15 18.00 / di 14.45 20.15 / wo 10.45 20.45 / PAC
Drama over het turbulente leven van de charismatische Mary Stuart (Saoirse 
Ronan) en haar rivaal Elizabeth I (Margot Robbie) om de troon van Schotland.

Glass  16g
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 11.00 13.15 21.15 / vr 14.30 17.15 21.00 /  

za 15.00 21.45 23.30 / zo 15.45 21.15 / ma 13.00 21.00 /  
di 13.00 21.30 / wo 12.30 21.15

Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do vr za 18.30 21.25 / zo ma 19.45 / di wo 21.10
De films UNbreakable (2001) en splIt (2017) komen samen in deze 
nieuwe thriller. Met Bruce Willies, Samuel L Jackson en James McAvoy.

NObOdy's FOOl  12st
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 11.45 21.45 / vr 19.30 / za 16.15 / zo 21.45 / ma 19.15 / 

di 21.50 / wo 17.30
Nieuwe komedie van Tyler Perry over Tanya (Tiffany Haddish), die net uit de 
gevangenis komt en herenigd wordt met haar zus Danica (Tika Sumpter).

staN & OllIe  9a
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 13.00 / ma di wo 10.45
Biografisch drama met het waargebeurde verhaal van 's werelds bekendste 
filmduo: Stan Laurel & Oliver Hardy (Steve Coogan en John C. Reily).

creed II  12gt
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do zo 20.45 / vr za ma wo 21.30 / di 18.15
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do 14.00 18.45 21.25 / vr za 18.45 21.25 / zo 19.45 / 

ma 14.00 19.45 / di 14.00 21.15 / wo 21.15
Actiedrama over bokser Adonis Creed. Zijn volgende gevecht is zeer beladen 
voor hem en zijn familie. Met Michael B. Jordan en Sylvester Stallone.

aQUaMaN  12
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 17.45 / vr 17.30 / za 21.00 / zo 20.30 / ma 12.45 /  

di 15.00 / wo 20.00 / 3D
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do 21.00 / vr za 13.00 21.00 / zo 13.00 / di 19.45 /  

wo 13.00 19.45 / 3D
Avontuurlijk actiespektakel dat zich afspeelt in Atlantis, een onbekend konink-
rijk gelegen onder water. Met Jason Momoa als de beoogde troonopvolger.

spIder-MaN: INtO the spIder-verse  6ga
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  za 23.45 / di 13.45 / 3D / originele versie
Originele en gestileerde animatiefilm waarin meerdere personen het masker 
van Spiderman dragen.

the FavOUrIte  12gasth
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 10.45 19.30 / vr 11.00 18.30 / za wo 18.00 /  

zo 11.00 17.15 / ma 14.00 / di 11.00 17.45
Hilarisch kostuumdrama dat zich afspeelt aan het Engelse hof aan het begin 
van de 18de eeuw. Met Olivia Colman, Rachel Weisz en Emma Stone.

whIte bOy rIck  12gath
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 12.15 / di 10.45 / PAC
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do vr za 21.45
Misdaaddrama naar het waargebeurde verhaal van Richard Wershe Jr (Mat-
thew McConaughey), die in de jaren '80 als informant voor de politie underco-
ver ging in de Amerikaanse drugshandel.

Mary pOppINs retUrNs  a.l.
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  za 10.45 / zo 10.15 / originele versie
Vrolijke en nostalgische musical. In dit vervolg schiet Mary Poppins (Emily 
Blunt) de Banks-familie na een tragische gebeurtenis opnieuw te hulp.

Nachtwacht: de pOOrt der zIeleN  6
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  za 12.45
Film naar de fantasy-jeugdserie op tv. Eén van de drie helden zal de Nacht-
wacht moeten verlaten en opperdemon Nemmeza beraamt snode plannen.

bON bINI hOllaNd 2  9at
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 18.15 / vr 17.45 / za 12.00 18.15 00.15 / zo 14.15 18.30 

/ ma di 10.45
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do 14.30 18.40 / vr za 13.15 18.40 / zo 13.30 /  

ma 14.30 / di 14.30 19.00
Komedie waarin Robertico (Jandino Asporaat) vastberaden is het hart van zijn 
vriendin Noella (Liliana de Vries) opnieuw te veroveren.

FaNtastIc beasts: the crIMes 
OF GrINdelwald  9a
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 16.40 / za 17.45 / 3D
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do ma di 14.15 / 3D
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do 18.30 / vr za 15.45 18.30 / zo 10.45 16.00 19.45 / 

ma 19.45 / di 21.10 / wo 12.45 21.10 / 2D
De duistere magiër Gellert Grindelwald onsnapt uit zijn gevangenschap en 
vervolgt zijn pogingen om heerschappij te krijgen over alle niet-magische we-
zens . Fantasy-avontuur met Johnny Depp, Eddie Redmayne en Jude Law.

bOheMIaN rhapsOdy  12dh
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 14.30 20.15 / vr 11.30 13.45 20.30 / za 16.45 20.00 / zo 

14.45 20.00 / ma 15.00 20.45 / di 11.45 20.30 / wo 20.15
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do di 14.00 17.00 20.15 / vr za 15.45 20.15 / zo 15.45 

20.00 / ma 14.00 17.00 20.00 / wo 15.40 20.15
Biografische film over de Britse rockband Queen, met name over hun excen-
trieke zanger Freddie Mercury, gespeeld door Rami Malek.

a star Is bOrN  12ath
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 20.30 / vr 20.15 / za 20.45 / zo ma 17.30 / wo 18.40
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  do vr za 21.15 / zo 15.30 / wo 19.45
Muzikaal en romantisch drama over een in verval geraakte country-ster (Brad-
ley Cooper) die het muzikale talent Ally (Lady Gaga) ontdekt.

tOdOs lO sabeN  12at
Pathé 31 jan t/m 6 feb: do di 13.30 / 50plus Bios
Laura (Penélope Cruz) en haar gezin reizen vanuit Buenos Aires terug naar 
haar geboortedorp in Spanje voor een huwelijk. Het feest wordt echter ruw 
verstoord door de verdwijning van Laura's dochter. Regie: Asghar Farhadi.

carMeN
Pathé 31 jan t/m 6 feb: za 19.00 / Opera
Richard Eyres betoverende productie van Bizets melodrama is terug.  
Met mezzosopraan Clémentine Margaine als de ongelukkige zigeunerin.

sUperMaN - 40th aNNIversary  6ga
Pathé 31 jan t/m 6 feb: za 16.00 / ma 20.30 / Classics
Na 40 jaar terug in de bioscoop. Het criminele meesterbrein Lex Luther wil de 
wereld veroveren en Superman is de enige die hem kan stoppen.

dIablO  16dh
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  zo 16.00
Poolse actiefilm over een jongen die geld wil verdienen met illegale autoraces.

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

brUGklas - de tIjd vaN MIjN leveN  a.l.t
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  za 13.45 / zo 10.45 12.30 / ma 17.00 / voorpremière
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  vr wo 15.45 / za zo 13.15 / voorpremière
Nola (Sterre van Woudenberg) is zwaar de pineut wanneer er op school een 
video wordt verspreid waarin ze gedumpt wordt door haar vriendje.

de leGO FIlM 2  6
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  wo 13.30 / 3D / NL
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  wo 16.00 / 2D / NL
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  wo 13.00 / 3D / NL
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  wo 15.50 / 2D / NL
Animatiefilm. De helden van Steenstad worden herenigd in een gloednieuw 
actie-avontuur om hun geliefde stad te redden.

hOe teM je eeN draak 3  a.l.g
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  za 14.00 15.30 / zo 13.30 15.30 / ma 16.00 / wo 13.45 / 

3D / NL
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do 15.30 / vr 16.00 / za 11.15 / zo 10.45 / 2D / NL
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  vr za wo 16.10 / zo 16.15 / 3D / NL
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb: vr za wo 13.15 / zo 10.45 13.15 / 2D / NL
Het langverwachte nieuwe deel van de animatiefilm over de onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen een jonge Viking en een echte Helleveeg-draak.

NIck jr. wINterbIOs  a.l.
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  do vr ma di 10.45 / za 10.15 11.45 / zo 12.00 / wo 13.15
Met nooit eerder vertoonde afleveringen van PAW Patrol - Mighty Pups en de 
nieuwste hitserie Top Wing.

de FabeltjeskraNt & de  
GrOte dIereNbOs-speleN  a.l.
Pathé 31 jan t/m 6 feb: za 10.45 / zo 10.30 / NL
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb: zo 11.00 / NL
Animatiefilm naar de beroemde poppenserie op televisie. Met Juffrouw Ooie-
vaar, Bor de Wolf, Meneer de Raaf, Zoef de Haas en alle andere dieren.

asterIx - het GeheIM vaN  
de tOverdraNk  6ga
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  za 14.15 / zo 13.00 / wo 14.45 / 3D / NL
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb: zo 10.45 / 2D / NL
Animatiefilm met een nieuw avontuur van stripfiguren Asterix en Obelix.

ralph breaks the INterNet  6ga
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  za 14.30 / zo 13.45 / 3D / NL
Pathé 31 jan t/m 6 feb:  za 10.30 / wo 15.00 / 2D / NL
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  vr za zo wo 13.30 / 3D / NL
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  vr za 15.55 / zo 10.45 16.00 / wo 15.50 / 2D / NL
Animatiefilm. Ralph en Vanellope verlaten Litwak's Arcade om de onbekende 
en spannende wereld van het internet in te duiken.

bUUrMaN & bUUrMaN wINterpret  a.l.
Pathé 31 jan t/m 6 feb: do 11.00 / za zo 10.15 / wo 10.45
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  zo 10.45
De buurmannen hebben hun handen vol aan de kerst en aan de sneeuw.

sUperjUFFIe  6a
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb:  zo 10.45
Superjuffie vliegt door de lucht en komt in actie als er dieren in gevaar zijn.

casper & eMMa MakeN theater  a.l.
Kinepolis 31 jan t/m 6 feb: zo 11.00
Vrolijk avontuur waarin de klas van Casper en Emma een toneelstuk maakt.
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film
vr 1 feb 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
internationaal film festival rotterdam 
in groningen: 'der golem: wie er in 
die welt kam' (1920) van en met paul 
wegener; gerestaureerde klassieker 
van de expressionistische cinema; 
met live muziek door h o t (het orgel 
trio) op het schnitger-orgel; 20.00-
21.40 uur; € 15,-; kaartverkoop bij 
het groninger forum (hereplein) en 
via www.groningerforum.nl.
za 2 feb 
vera zienema, oosterstraat 44;
internationaal film festival rotterdam 
in groningen: 'leto' (2018) van kirill 
serebrennikov; punky biopic over de 
underground muziekscene in lenin-
grad in de jaren '80; russisch gespro-
ken, engels ondertiteld; aanv 16.00 
uur; € 8,50; kaartverkoop via het gro-
ninger forum.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'free solo' (2018) van elizabeth chai 
vasarhelyi en jimmy chin; documen-
taire over de amerikaanse rotsklim-
mer alex honnold; aanv 20.30 uur; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); 
ook op 4 feb.
vera zienema, oosterstraat 44;
internationaal film festival rotterdam 
in groningen: cinema curioso; compi-
latie van hilarische miskleunen en te-
nenkrommende pulpmeuk uit de 
filmgeschiedenis; aanv 20.30 uur; 
€ 8,50; kaartverkoop via het gronin-
ger forum.
ma 4 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'free solo' (2018) van elizabeth chai 
vasarhelyi en jimmy chin; documen-
taire over de amerikaanse rotsklim-
mer alex honnold; aanv 20.30 uur; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 5 feb 
vera zienema, oosterstraat 44;
'american graffiti' (1973) van george 
lucas; komedie over vier school-
vrienden die een laatste nacht sa-
men doorbrengen voordat ze uit el-
kaar gaan om elders in het land te 
gaan studeren; met richard dreyfuss, 
ron howard, harrison ford en dj wolf-
man jack; engels gesproken, niet on-
dertiteld; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/
stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 6 feb 
het mennohuis, o boteringestr 33;

dore-café: 'pride' (2014) van 
matthew warchus; feelgood-komedie 
over een groep homoseksuele 
activisten in het engeland van de 
jaren '80 die probeert geld in te 
zamelen voor de families van 
stakende mijnwerkers; 14.00-16.30 
uur (met pauze); gratis (vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld).
dot, vrydemalaan 2;
'the shawshank redemption' (1994) 
van frank darabont; in de gevangenis 
sluit bankier andy dufresne (tim 
robbins) vriendschap met de oude 
rot red (morgan freeman); 20.00-
23.00 uur; € 5,-.
za 9 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'i dream in another language' (2017) 
van ernesto contreras; poëtisch fan-
tasydrama waarin een taalweten-
schapper probeert de laatste twee 
levende sprekers van een jungletaal 
met elkaar te verzoenen; aanv 20.30 
uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 11 feb.
zo 10 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; 
10.00-10.45 uur; € 10,-; ook op 17, 
20 en 24 feb (verschillende tijden).
groninger forum, hereplein 73;
landelijke sneak preview van een 
film die nog niet eerder in nederland 
vertoond is; aanv 20.00 uur; € 7,50.
ma 11 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'i dream in another language' (2017) 
van ernesto contreras; poëtisch fan-
tasydrama waarin een taalweten-
schapper probeert de laatste twee 
levende sprekers van een jungletaal 
met elkaar te verzoenen; aanv 20.30 
uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
di 12 feb 
vera zienema, oosterstraat 44;
'oh lucy!' (2017) van atsuko hiraya-
nagi; drama/komedie over een ja-
panse vrouw die als haar alter ego 
lucy naar amerika reist en daar in 
een voor haar totaal andere wereld 
terechtkomt; japans/engels gespro-
ken, engels ondertiteld; aanv 20.30 
uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
wo 13 feb 
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
short movie night; aanv 20.00 uur; 
gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'le fabuleux destin d'amélie poulain' 
(2001) van jean-pierre jeunet; de na-
ïeve en onschuldige amélie ontdekt 
op 22-jarige leeftijd gaandeweg wat 
liefde is; aanv 20.00 uur; € 5,-.
do 14 feb 
kattencafé op z'n kop, o ebbinge-
straat 57;
movienight: 'crazy stupid love' (2011) 
van glenn ficarra en john requa; ro-
mantische komedie met steve carell, 
ryan gosling, julianne moore en 

emma stone; aanv 21.00 uur; € 10,- 
incl. popcorn.
vr 15 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd 
met bijpassende beelden; 20.30-
21.30 uur; € 10,-.
groninger forum, hereplein 73;
'mid90s' (2018) van jonah hill; de 
13-jarige stevie sluit zich in het los 
angeles van de jaren '90 aan bij een 
groep skateboarders; voorpremière; 
21.15-22.40; € 10,50 (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,50 / stadjers-
pas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); na afloop: skatewedstrijd 
(ism colosseum).
za 16 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'styx' (2018) van wolfgang fisher; 
drama over een solozeilster die stuit 
op een overladen boot met vluchte-
lingen die niet door de kustwacht 
worden geholpen; aanv 20.30 uur; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); 
ook op 18 feb.
zo 17 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; 
14.00-14.45 uur; € 10,-; ook op 20 en 
24 feb (verschillende tijden).
ma 18 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'styx' (2018) van wolfgang fisher; 
drama over een solozeilster die stuit 
op een overladen boot met vluchte-
lingen die niet door de kustwacht 
worden geholpen; aanv 20.30 uur; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 19 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'supervolcanoes'; spectaculai-
re natuurfilm over de supervulkanen 
op onze aarde; 13.00-13.30 uur; 
€ 10,-; zie ook 21 feb.
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'welcome to so-
dom' (2018) van christian krönes; do-
cumentaire over een gigantische 
stortplaats in ghana waar meer dan 
6000 mannen, vrouwen en kinderen 
werken en leven; engels/duits ge-
sproken, engels ondertiteld; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
wo 20 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; 
15.00-15.45 uur; € 10,-; ook op 24 
feb (14.00-14.45 uur).
dot, vrydemalaan 2;
'into the wild' (2007) van sean penn; 
biografisch drama over een jonge at-
leet die in de wildernis van alaska 
gaat wonen; 20.00-22.30 uur; € 5,-.
do 21 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'supervolcanoes'; spectaculai-
re natuurfilm over de supervulkanen 
op onze aarde; 14.00-14.30 uur; 
€ 10,-.

verwacht
za 23 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'blaze' (2018) van ethan hawke; bio-
pic over de getroebleerde ameri-
kaanse countrymuzikant blaze foley 
(1949-1989), gespeeld door ben dic-
key; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-); ook op 25 feb.
zo 24 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; 
14.00-14.45 uur; € 10,-.
ma 25 feb 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'blaze' (2018) van ethan hawke; bio-
pic over de getroebleerde ameri-
kaanse countrymuzikant blaze foley 
(1949-1989), gespeeld door ben dic-
key; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-).

jeugd
do 31 jan 
groninger forum locatie selwerd, 
eikenlaan 288/8;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstel-
ling over een meisje dat teveel haast 
heeft; 14.00-14.30 uur; gratis.
groninger forum locatie vinkhui-
zen, siersteenlaan 480;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstel-
ling over een meisje dat teveel haast 
heeft; 16.00-16.30 uur; gratis.
vr 1 feb 
groninger forum locatie beijum, 
ypemaheerd 42;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstel-
ling over een meisje dat teveel haast 
heeft; 14.00-14.30 uur; gratis.
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 
jaar; 15.00-17.00 uur; gratis.
groninger forum locatie lewen-
borg, kajuit 4;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstel-
ling over een meisje dat teveel haast 
heeft; 16.00-16.30 uur; gratis.
za 2 feb 
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
theater pannenkoek speelt 'schone 
draak!'; sprookjesachtige voorstel-
ling over een meisje dat teveel haast 
heeft; 14.30-15.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
matzer theaterproducties brengt 
'alone@home'; komedie met slap-
stick, live muziek, stunts en een vette 
knipoog naar de bijna gelijknamige 
filmklassieker uit 1990; vanaf 8 jaar; 
aanv 19.30 uur; 1ste rang € 19,54 / 
2de rang € 15,94 / 3de rang € 13,37 / 
4de rang € 9,77 / 5de rang uitver-
kocht; met live audiobeschrijving 
voor blinden en slechtzienden.
zo 3 feb 
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
dichten en zingen met dichter kasper 
peters en muzikant hans de trouba-
dour; vanaf 4 jaar; 14.30-15.00 uur; 
gratis.
di 5 feb 
groninger forum locatie vinkhui-
zen, siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillen-
de activiteiten voor kinderen vanaf 4 
jaar; 15.00-17.00 uur; gratis.
do 7 feb 
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen 
in het engels (en soms in het frans); 
0 tot 4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
za 9 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
maas theater en dans brengt 'hallo 
familie'; kleurrijke voorstelling met 
wonderlijke gasten; vanaf 8 jaar; 
aanv 19.30 uur; 1ste rang € 15,43 / 
2de rang € 12,34 / 3de rang € 10,80 / 
4de rang € 7,71 / 5de rang uitver-
kocht.
zo 10 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;

dirk scheele met 'dikkie dik & ik'; 
voorstelling met slapstick en interac-
tieve projecties; vanaf 2 jaar; aanv 
11.00 en 14.00 uur; € 17,48 incl. ser-
vicekosten en garderobe (niet be-
waakt).
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
jeugdafdeling: sterrenkundige jeffrey 
bout leest voor en vertelt over het 
heelal; vanaf 4 jaar; 14.30-15.15 uur; 
gratis.
ma 11 feb 
groninger forum locatie selwerd, 
eikenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 
jaar; 15.00-17.00 uur; gratis.
wo 13 feb 
groninger forum locatie beijum, 
ypemaheerd 42;
clubhuis beijum met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 
jaar; 15.00-17.00 uur; gratis.
do 14 feb 
groninger forum locatie lewen-
borg, kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillen-
de activiteiten voor kinderen vanaf 4 
jaar; 15.00-17.00 uur; gratis.
vr 15 feb 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 
jaar; 15.00-17.00 uur; gratis.
zo 17 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'de gruffalo' en 'het kind van de gruf-
falo'; animatiefilms naar het bekende 
kinderboek; 11.00-12.00 uur; € 5,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'bumba en het magische wonder-
boek'; feestelijke theatershow met 
clowntje bumba en zijn vriendjes; 
vanaf 1 jaar; aanv 14.00 uur; € 20,57 
incl. servicekosten en garderobe; na 
de voorstelling bouwen lies en lars 
een feestje en mogen de kinderen 
met bumba op de foto.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theatergroep kwatta en oorkaan spe-
len 'de familie van nielie breekt de 
tent af' van simon van der geest; 
spannend avontuur met liedjes, live 
muziek en poppen; vanaf 6 jaar; 
aanv 14.30 uur; 1ste rang € 18,- / 
2de rang € 14,40 / 3de rang € 12,34 / 
4de rang € 9,26 / 5de rang uitver-
kocht.
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
striptekenen met tekenaar dim juni-
us; vanaf 4 jaar; 14.30-15.30 uur; 
gratis.
ma 18 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'casper en emma: de bergen in'; film 
over vrienden casper en emma en 
hun favoriete knuffels welpje en me-
vrouw konijn; voor alle leeftijden; 
11.00-12.30 uur; € 5,-.
di 19 feb 
grand theatre, grote markt 35;
theater artemis en theater antigone 
spelen 'woestzoeker'; bitterzoete 
maar ook vrolijke en maffe voorstel-
ling over sociale ongelijkheid in het 
onderwijs; vanaf 8 jaar; aanv 14.30 
uur; € 8,- (vanaf 12 jaar € 12,- / cjp/
collegekaart € 10,-).
groninger forum locatie vinkhui-
zen, siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillen-
de activiteiten voor kinderen vanaf 4 

jaar; 15.00-17.00 uur; gratis.
wo 20 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'finding nemo'; hilarische en avon-
tuurlijke animatiefilm over de kleurrij-
ke bewoners van de onderwaterwe-
reld; 11.00-12.30 uur; € 5,-.
grand theatre, grote markt 35;
theater artemis brengt 'de man die 
alles weet'; deskundoloog rené van 't 
hof en zijn assistenten vertellen of je 
alles kunt weten; vanaf 4 jaar; aanv 
14.30 uur; € 8,- (vanaf 12 jaar € 12,- 
/ cjp/collegekaart € 10,-).
do 21 feb 
grand theatre, grote markt 35;
jasmin hasler brengt 'landing' (try-
out); muzikaal-zintuigelijke voorstel-
ling voor kinderen van 6 tot 18 maan-
den en hun begeleiders; aanv 09.30 
uur; ouder € 7,- / baby + 1 ouder 
€ 12,-.
grand theatre, grote markt 35;
jasmin hasler brengt 'landing' (try-
out); muzikaal-zintuigelijke voorstel-
ling voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar; 
aanv 11.00 en 15.00 uur; € 7,- (vanaf 
12 jaar € 11,- / cjp/collegekaart € 9,-); 
zie ook 22 feb.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
boeschoten & guthman brengt 
'meis!'; spannend en humoristisch 
sprookje over een dapper meisje dat 
zichzelf moet redden; vanaf 6 jaar; 
aanv 14.30 uur; € 12,34 (cjp/studen-
ten tot 30 jaar € 9,26).
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen 
in het engels (en soms in het frans); 
0 tot 4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 22 feb 
grand theatre, grote markt 35;
jasmin hasler brengt 'landing'; muzi-
kaal-zintuigelijke voorstelling voor 
kinderen van 1,5 tot 4 jaar; aanv 
11.00 uur (try-out) en 15.00 uur (pre-
mière); € 7,- (vanaf 12 jaar € 11,- / 
cjp/collegekaart € 9,-).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater rotterdam speelt 'hamlet' van 
don duyns; feestelijk familiespekta-
kel naar de klassieker van shake-
speare; vanaf 8 jaar; aanv 19.00 uur; 
1ste rang € 23,65 / 2de rang € 19,02 
/ 3de rang € 15,94 / 4de rang € 11,83 
/ 5de rang uitverkocht; ook op 23 feb 
(19.00 uur) en 24 feb (14.30 uur).

verwacht
za 23 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater rotterdam speelt 'hamlet' van 
don duyns; feestelijk familiespekta-
kel naar de klassieker van shake-
speare; vanaf 8 jaar; aanv 19.00 uur; 
1ste rang € 23,65 / 2de rang € 19,02 
/ 3de rang € 15,94 / 4de rang € 11,83 
/ 5de rang uitverkocht; ook op 24 feb 
(14.30 uur).
zo 24 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'de gruffalo' en 'het kind van de gruf-
falo'; animatiefilms naar het bekende 
kinderboek; 11.00-12.00 uur; € 5,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'het zandkasteel - op de piratenboot'; 
vrolijke, leerzame en interactieve fa-
milievoorstelling; vanaf 3 jaar; aanv 
14.00 uur; € 19,03 incl. servicekos-
ten en garderobe; na afloop mogen 
de kinderen het toneel op komen en 
samen met koning koos, prinses 
sassa en toto op de foto.
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colofon

editie deadline
21 feb - 15 mrt '19 wo 13 feb
14 mrt - 5 apr '19 wo 6 mrt
4 - 26 apr '19 wo 27 mrt
25 apr - 17 mei '19 wo 17 apr

GRATIS PROEFLESSEN
Ma. 25 februari - Di. 26 februari - Wo. 27 februari - Ma. 4 maart
Tijd: 20:00-21:00 uur
Locatie: Platformtheater, Boterdiep 46, Groningen
Info: argentijns@freeler.nl

De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905
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http://www.uitgaanskrantgroningen.nl/
http://www.hoekstrakrantendruk.nl/
https://www.facebook.com/ArgentijnseTangoClub/
http://www.moghul.nl/
http://www.bluestourgroningen.nl/
http://www.zinnebeeld.info/


2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

pop
do 31 jan 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: nathaniel rateliff & the 
night sweats, up-tempo soul/rhythm 
& blues uit amerika; voorprogramma: 
lion; aanv 20.00 uur; € 28,79.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met urban 
grey (new wave/synthpop/postpunk 
uit amsterdam) en polycentric (spa-
cerock uit groningen); aanv 21.30 u; 
€ 3,- / voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
khana bierbood, psychedelische 
pop/traditionele molam uit thailand; 
aanv 22.00 uur; € 8,-.
vr 1 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: joost (eenhoornjoost), 
rap; support: rarri jackson, mick spek 
en dj wouter; aanv 20.00 u; € 19,02.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
open podium voor alle disciplines; 
ism noorderpoortcollege ktm; backli-
ne aanwezig; 20.00-24.00 uur; gra-
tis; deelnemers kunnen zich aanmel-
den via bjknol@st.noorderpoort.nl.
vera, oosterstraat 44;
autumn, rock/metal; voorprogram-
ma: habitants; aanv 20.30 u; € 12,-.
neutronstraat 7-8;
nadja, project nefast en springveer; 
ambient/doom/krautnoise/krautsca-
pes; 20.30-23.30 uur; € 8,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
joy killed the duke, garagerock uit 
utrecht; voorprogramma: pagan 
drive; aanv 21.00 uur; € 5,-.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
new orleans jamz session; diverse 
muziekgenres; 21.30-01.00 u; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met fhillybadass (soul/
jazz/r&b/hiphop, 23.00-23.30 uur) en 
jamsessie (latin/afrikaans, 23.30-
02.00 uur); gratis.
za 2 feb 
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/funk/caribisch; 18.00-22.00 
uur; gratis.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
andrew combs (country/pop) en wil-
lie watson (folk/bluegrass/rock), bei-
de uit amerika; voorprogramma: 
charlie whitten; aanv 20.00 uur; 
€ 14,39; kaartverkoop via de ooster-
poort.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: the tightropes, funk/rock/
blues; presentatie album 'on fire'; 
aanv 20.30 uur; € 10,50 / voorver-
koop € 10,50.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
sugar mama + rené merbis (gitaar); 
blues/boogie/rock & roll/country; 
21.00-24.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 21.30 
uur; gratis.
bambara, roeierspad 1;
pigtails on fire (grunge/punk) en 
mary & the breakups (punkrock); 
aanv 22.30 uur.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
rockin' 4, rock/blues van de jaren '60 
tot heden; 23.00-01.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: en attendant ana, indie-
rock uit frankrijk; aanv 23.30 uur; 
€ 2,- (met vera-clubkaart gratis).
zo 3 feb 
poortershoes, oosterweg 13;
jerôme hol trio, pop/jazz; jerôme hol 
(gitaar), glenn gaddum jr (bas) en 
erik kooger (drums); aanv 13.30 uur; 
€ 10,-; kaartverkoop via liveopzon-
dag@gmail.com of tel. 06-22948431 
(bas).
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
blues juice, energieke blues/rock/
funk; 15.00-19.00 uur; gratis.
plato, oude ebbingestraat 41-43;
mick ness & andre dodde spelen 
nummers van hun nieuwe album 
'disko'; 16.00-16.30 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;

twin reverb, led zeppelin-covers; 
aanv 16.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: jeremy loops, pop; aanv 
20.00 uur; € 32,-.
vera, oosterstraat 44;
blood red shoes, garagerock uit en-
geland; voorprogramma: john j 
presley; aanv 20.30 uur; uitverkocht.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-
01.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; de deelnemende sin-
ger-songwriters spelen elk twee ei-
gen nummers, waarvan tenminste 
één nieuw is; met c t heida, annema-
rieke coenders, lex koopman, geor-
ge welling, josé cutileiro, lesley ba-
ker, jeroen de jong, robin ijzerman en 
abel de kam; aanv 22.00 uur; gratis.
ma 4 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: dayna kurtz, singer-
songwriter uit amerika; aanv 20.00 
uur; € 20,05.
vera, oosterstraat 44;
low, slowcore uit amerika; voorpro-
gramma: hilary woods (ierland); 
aanv 20.00 uur; € 19,-.
usva, munnekeholm 10;
usva & unicef syrian charity avond 
met basic dave en eten; aanv 20.30 
uur; concert € 3,- / diner + concert 
€ 6,-.
wo 6 feb 
o'malleys irish pub, oosterstr 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
surfbort, indiepunkrock uit amerika; 
aanv 22.00 uur; € 8,-.
do 7 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: boef, rap; support: vic9; 
aanv 20.00 uur; uitverkocht; ver-
plaatst van 27 sept naar 7 feb.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
anti-clockwise, hardcore punk uit 
frankrijk; voorprogramma: de crisis 
(oldschool punk uit arnhem) en the 
real mccoy (hardcore punk uit as-
sen); aanv 20.00 uur; € 5,-.
cleopatra, kleine pelsterstraat 5/5a;
preipop 2019 met dor (20.00-20.45 
uur), polycentric (20.45-21.30 uur), 
denote (21.30-22.15 uur), electropo-
ëzie (22.15-23.00 uur), fenn (23.00-
23.45 uur) en willie darktrousers 
(23.45-00.30 uur); gratis; zie ook 8 
feb.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the inspector cluzo, snoeiharde rock 
uit frankrijk; aanv 22.00 uur; € 10,-.
vr 8 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
motel westcoast, 'back to the roots'; 
amerikaanse westcoasthits door 
zangers syb van der ploeg, edward 
reekers, brenda bee en julian tho-
mas en band; aanv 20.00 u; € 32,39.
cleopatra, kleine pelsterstraat 5/5a;
preipop 2019 met esther de jong 
(20.00-20.45 uur), braque (20.45-
21.30 uur), radio esperanto (21.30-
22.15 uur), money & the man (22.15-
23.00 uur), the mudd (23.00-23.45 
uur) en the dread crew of oddwood 
(23.45-00.30 uur); gratis; afterparty 
met koot en de beat.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
anne-lie persson (singer-songwriter) 
presenteert haar cd 'roots'; 20.30-
21.30 uur; € 10,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
midnight motel (high energy rock & 
roll uit enschede) en ravenna (pop/
punkrock); aanv 21.00 uur; € 5,-.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
new orleans jamz session; diverse 
muziekgenres; 21.30-01.00 u; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
tempers, donkere elektronische mu-
ziek uit new york; aanv 22.00 uur; 
€ 9,-.
puddingfabriek, viaductstraat 3a;
50 jaar usva: lustrumopeningsfeest 
met mooon (garagerock) en black 
dynamite soundsystem; aanv 22.30 
uur; € 5,-.
za 9 feb 
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
live muziek; 18.00-22.00 uur; gratis.
café de klikspaan, rabenhauptstraat 
78;
'wij klimmen tegen ms'; benefiet-
avond met oa the harmonyshakers; 
aanv 20.00 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: fatoumata diawara, afri-
kaans/westerse pop/jazz; aanv 
20.30 uur; € 28,79.
vera, oosterstraat 44;
'the devil's note'; black sabbath tribu-
te met modderhamer, whipster, ron-

nie james trio, burning, nation of un-
dertakers, mad sabbath, uhgah? wu-
gah!, chief of smoke, dead loyalty en 
north sea noise collective; hardrock; 
aanv 21.00 uur; € 2,50.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
groove check!, groovy hits van de ja-
ren '60 tot heden; aanv 21.30 uur; 
gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
heavy faces (neo-soul/progrock/hip-
hop/reggae) en aufglauft (feestelijke 
instrumentale jazz/rock/balkan/funk); 
aanv 22.00 uur; alleen cash.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
kevin ('mr soul', zang), oude soul/
blues/pop; 23.00-01.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: hand, psychedelische ga-
ragerock uit amsterdam; aanv 23.30 
uur; € 2,- (met vera-clubkaart gratis).
zo 10 feb 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the woodies, pop/folk uit assen; 
15.00-19.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'music & wine' met singer-songwriter 
martijn van der zande en nederpop-
band wanton; relaxed akoestisch; 
15.30-18.30 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
delirious, funk/soul; aanv 16.30 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
'koster live': the steam, rock & blues; 
geprogrammeerd door willem koster 
(vh café koster); 17.00-19.00 uur; 
gratis.
café mulder, gr kr elleboog 22;
harry niehof + het alto kwartet; het 
alto kwartet speelt eigen werk (jazz/
rhythm & blues) en begeleidt harry 
niehof (groninger liedjes); aanv 
17.00 uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jett rebel (solo), pop; aanv 20.15 uur; 
1ste rang € 28,79 / 2de rang € 23,14 
/ 3de rang € 19,54 / 4de rang € 14,40 
/ 5de rang € 7,20.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
d/troit, oldschool soul/r&b uit kopen-
hagen; aanv 20.30 uur; € 13,88; 
kaartverkoop via de oosterpoort.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-
01.00 uur; gratis.
ma 11 feb 
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 
20.00-23.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
the freelancers, iers/schots/pop; 
aanv 21.00 uur.
di 12 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jacob collier, jazz/funk/
hiphop/soul/improvisatie uit londen; 
aanv 20.30 uur; € 23,65.
wo 13 feb 
vera, oosterstraat 44;
...and you will know us by the trail of 
dead, artrock uit amerika; met voor-
programma; aanv 20.30 uur; € 16,-.
o'malleys irish pub, oosterstr 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 14 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
valentines day met live muziek; aanv 
21.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
vanderlinde, pop/countryrock uit gro-
ningen; plaatpresentatie mmv small 
town bandits en j b meijers (zang/gi-
taar); aanv 21.00 uur; € 4,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 u; gratis.
vr 15 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
zehra, electropop uit enschede; 
voorprogramma: kayleigh beard; 
aanv 21.00 uur; € 5,-.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
new orleans jamz session; diverse 
muziekgenres; 21.30-01.00 u; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
orkzbar jamsessie; 22.00-02.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
toundra, postrock metal uit spanje; 
aanv 22.00 uur; € 12,-.
za 16 feb 
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
vieux, swingende soul; 19.00-22.00 
uur; gratis.
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
rebel sessions 7 met cynn; live-op-
name-sessies; aanv 20.00 uur; toe-
gang: vrijwillige donatie voor de ar-
tiest.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: steve forbert, folkrock uit 
mississippi; voorprogramma: cam 

penner & jon wood; aanv 20.30 uur; 
€ 20,57.
vera, oosterstraat 44;
the murlocs, garagepunk uit austra-
lië met ambrose kenny-smith (li-
zard); met voorprogramma; aanv 
20.30 u; € 12,-.
em2, suikerlaan 6;
sunfire (western folk) en the dolmen 
(keltische rock); 20.30-23.30 uur; 
€ 15,50 inclusief servicekosten; 
kaartverkoop via www.eventgoose.
com.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'homebase' presenteert 
the doppelgangaz, eigenzinnige hip-
hop uit amerika; support: wadaap & 
de zelve; aanv 21.00 uur; € 18,- / 
voorverkoop € 16,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
united kinksdom, kinks-coverband; 
aanv 21.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: the avonden en de mes-
sen; 2x poëtische nederlandstalige 
pop; aanv 23.30 uur; € 2,- (met vera-
clubkaart gratis).
zo 17 feb 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
williamstown inc, blues/rock; 15.00-
19.00 uur; gratis.
coendersborg, coendershaag 1;
podium zuid: marietta é bertoli (fado) 
en mannen met kleintjes (feestelijke 
ukelele-band); 15.00-17.00 u; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
live jazz/soul/funk; aanv 16.30 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: oi va voi, klezmer/balkan 
beats/triphop; aanv 20.30 u; € 21,08.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-
01.00 uur; gratis.
ma 18 feb 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
mighty oaks, indiefolk (acoustic tour 
2019); voorprogramma: novaa (elek-
tronische folkpop uit berlijn); aanv 
20.00 uur; € 19,02; kaartverkoop via 
de oosterpoort.
wo 20 feb 
o'malleys irish pub, oosterstr 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
algiers, geëngageerde indierock uit 
new york/londen; aanv 21.30 uur; 
€ 11,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 21 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jonathan jeremiah, old-
school soul/folk uit engeland; voor-
programma: ruben samama; aanv 
20.00 uur; uitverkocht.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
death valley girls, punkrock uit los 
angeles; aanv 22.00 uur; € 10,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
roos denayer & ines kolleritsch; aanv 
22.00 uur.
vr 22 feb 
vera, oosterstraat 44;
de kift, fanfarepunk/muziektheater; 
voorprogramma: hilbrandt (synth-
pop); aanv 20.30 uur; € 16,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the big swamp (delta blues/southern 
rock/swamprock uit duitsland) en 
gipsy rufina (outlaw troubadour); 
aanv 21.00 uur; € 7,- / voorverkoop 
€ 6,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.

verwacht
za 23 feb 
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
'acoustic saturday'; akoestische 
open sessie olv harold stap; 16.00-
19.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
blues avenue, chicagoblues; 19.00-
22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: broederliefde, hiphop; 
aanv 20.00 uur; € 20,57.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: kayak, symfonische 

rock; aanv 20.30 uur; € 28,79.
vera, oosterstraat 44;
lala lala (lillie west), singer-
songwriter uit amerika; 
voorprogramma: bawrence of aralia 
(maastricht); aanv 21.00 uur; € 9,-.
new orleans jazz cafe, 
gelkingestraat 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/
r&b met jordy en larissa; 23.00-01.00 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: charlie & the lesbians, 
punkpop; aanv 23.30 uur; € 2,- (met 
vera-clubkaart gratis).
blUes tOUr GrONINGeN 2019
benzinebar, hoekstraat 44;
captain morgan express, delta-/
chicagoblues uit utrecht; 21.30-01.00 
u; gratis.
de uurwerker, uurwerkersplein 1;
ed baker & the boogie machine, 
jaren '50 swing; 21.30-01.00 u; 
gratis.
stadscafé pronk, vismarkt 56;
the juke joints, stampende blues uit 
zeeland; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de wolthoorn & co, 
turftorenstraat 6;
highway rhythm & blues gang, blues/
swing; 21.30-01.00 uur; gratis.
taveerne rabenhaupt, zuiderdiep 7;
the 4horsemen, rock/blues; 21.30-
01.00 uur; gratis.
huis de beurs, a-kerkhof 4;
harp mitch & helmut jakobs, 
akoestische blues; 21.30-01.00 uur; 
gratis.
barrel wijnlokaal, haddingestr 27;
big bo, one-man-band met oude 
blues en obscure deltablues; 21.30-
01.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
the veldman brothers, blues & roots; 
21.30-01.00 uur; gratis.
all round, a-kerkhof 4a;
woodgrain, bluesrock; 21.30-01.00 
uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jed thomas band, stevige bluesrock 
uit engeland; 21.30-01.00 uur; gratis.
café de sleutel, noorderhaven 72;
ralph de jongh (zang/gitaar), blues/
roots; 21.30-01.00 uur; gratis.
keldercafé merlot, oosterstraat 53;
the blues gallery; blues/americana 
met reinout van der veen (zang/
gitaar), gerrit veen (bas), jetse 
driesten (gitaar) en hannes langkamp 
(drums); 21.30-01.00 uur; gratis.
café mulder, gr kr elleboog 22;
the goshawks, rauwe blues/chicago-/
texasblues/swing/rock & roll; 21.30-
01.00 uur; gratis.
café de keyzer, turftorenstraat 4;
the sidekicks, rock/pop/jazz/blues; 
21.30-01.00 uur; gratis.
martinihotel, zuiderdiep 8;
bucket heat, eigentijdse blues; 
21.30-01.00 uur; gratis.

zo 24 feb 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
'volver! - a band carousel' met the 
heep (stugge gitaarrock), triple mud 
sundae (gitaarnoise) en the cherees 
(surfpop/shoegaze); 15.00-18.00 u; 
€ 3,-.
simplon, boterdiep 69;
ernst jansz & band, nieuwe en oude 
liedjes; aanv 16.00 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 15,-.
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' met daves (nummers van 
oa david bowie, talking heads en 
bryan ferry) en soultrain; 16.00-
19.00 uur; € 5,- incl. 1 consumptie.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-
01.00 uur; gratis.
di 26 feb 
lola, pelsterdwarsstraat 11;

skiltron, folk/metal; aanv 20.00 uur; 
€ 8,- / voorverkoop € 7,-.

theater
do 31 jan 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
joke tjalsma en jan arendz spelen 'it 
wie op in simmerjûn' van bouke 
oldenhof; friestalige tragikomedie; 
aanv 20.15 uur; € 16,46 (cjp/
studenten tot 30 jaar € 10,29); 
toneel-op-toneel.
za 2 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
presenta t ie  labweek: 
amateurkunstenaars brengen een 
hoor- en schimmenspel, naar het 
succesvolle boek 'stil de tijd' van joke 
hermsen; 16.30-17.30 uur; gratis.
zo 3 feb 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
'improvísame'; spaanstalig 
improvisatietheater; aanv 19.30 uur; 
gratis.
vr 8 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: agrupación señor 
serrano (spanje) brengt 'birdie'; 
inventief theater met film en 
maquettes; aanv 20.15 uur; 
uitverkocht; met inleiding (19.15 uur, 
€ 2,57).
grand theatre, grote markt 35;
de productiegroep van de 
noorderlingen speelt 'sehnsucht und 
kartoffelsalat' (try-out); voorstelling 
geïnspireerd op de film 'der himmel 
über berlin' van wim wenders; regie: 
lies van de wiel; aanv 20.30 uur; 
€ 8,50 (jongeren tot 18 jaar € 7,-); zie 
ook 9 en 10 feb.
za 9 feb 
grand theatre, grote markt 35;
de productiegroep van de noorderlin-
gen speelt 'sehnsucht und kartoffel-
salat' (try-out); voorstelling geïnspi-
reerd op de film 'der himmel über 
berlin' van wim wenders; regie: lies 
van de wiel; aanv 16.00 uur; € 8,50 
(jongeren tot 18 jaar € 7,-); première 
op 10 feb.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ulteam speelt 'first dates'; improvisa-
tietheater op suggesties van het pu-
bliek; 20.00-22.00 uur; € 7,50.
grand theatre, grote markt 35;
bog en het zuidelijk toneel spelen 'ie-
mand die slaapt'; muzikale voorstel-
ling over het alledaagse, tijdloze, 
eenzame en gemeenschappelijke 
van het menselijk bestaan; naar het 
boek 'een man die slaapt' uit 1967 
van georges perec; aanv 20.30 uur; 
€ 16,- (cjp/collegekaart € 11,-).
zo 10 feb 
grand theatre, grote markt 35;
de productiegroep van de noorderlin-
gen speelt 'sehnsucht und kartoffel-
salat' (première); voorstelling geïn-
spireerd op de film 'der himmel über 
berlin' van wim wenders; regie: lies 
van de wiel; aanv 16.00 uur; € 10,50 
(jongeren tot 18 jaar € 9,-).
ma 11 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
openbare repetitie van nite voor de 
voorstelling 'brave new world 2.0'; re-
gie: guy weizman; theater/dans/mu-
ziek; onder de noemer nite maken 
het noord nederlands toneel, club 
guy & roni, asko|schönberg en slag-
werk den haag interdisciplinaire 
voorstellingen; aanv 20.15 u; € 5,14.
wo 13 feb 
grand theatre, grote markt 35;
ariah lester (lester arias) brengt 
'house'; ingenieuze performance 
waarin realiteit en verbeelding door 
elkaar lopen; aanv 20.30 uur; € 16,- 
(cjp/collegekaart € 11,-).
zo 17 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
kees van der zwaard brengt 'de dag 
dat god 10 jaar werd'; hoe overleeft 
het kind tussen droom en realiteit?; 
15.00-16.00 uur; € 15,-.
di 19 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het zuidelijk toneel en de nieuwe 
oost spelen 'over de natuur der din-
gen' van lowie van oers; drama over 
mensen die maar niet van hun plek 
komen; regie: suze milius (winnaar 
erik vos prijs 2018); aanv 20.15 uur; 
€ 16,46 (cjp/studenten tot 30 jaar 
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ver naar aanleiding van zijn nieuwe 
boek 'het gedroomde noorden'; 
14.30-15.30 uur; gratis; reserveren 
gewenst via akerkhof@boekhandel-
vandervelde.nl of tel. 050-3125593.

klassiek
do 31 jan 
conservatorium, meeuwerderweg 
1;
internationaal gitaarfestival: duo me-
lis speelt muziek van oa l'hoyer, gra-
nados, piazzolla en ginastera; 19.00-
22.00 uur; € 17,50; voorverkoop via 
www.dutchguitarfoundation.com.
za 2 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 
1;
herdenkingsconcert voor docent 
klassiek gitaar sabrina vlaskalic 
(1989-2019) met oa het volos guitar 
trio; aanv 17.00 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 
1;
internationaal gitaarfestival: fabio za-
non speelt braziliaanse gitaarmu-
ziek; 19.00-22.00 uur; € 25,-; voor-
verkoop via www.dutchguitarfounda-
tion.com.
zo 3 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 
1;
internationaal gitaarfestival: concert 
door deelnemers aan de gitaarcon-
certcompetitie; 13.00-17.00 uur; 
€ 15,-; voorverkoop via www.dut-
chguitarfoundation.com.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: cantate consort en 
barokorkest olv jelte hulzebos bren-
gen 'ach gott, wie manches herze-
leid' en 'was mein gott will, das 
g'scheh allzeit' van bach; solisten: 
agnes van laar (sopraan), david van 
laar (altus), sebastian brouwer (te-
nor) en jasper schweppe (bas); aanv 
17.00 uur; gratis; collecte bij de uit-
gang.
wo 6 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door frans brekel-
mans (gitaar); aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
za 9 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het hanze symphony or-
chestra olv stefan geiger speelt het 
prins claus concert 2019; met mu-
ziek van dukas, takemitsu en bartók; 
het orkest bestaat uit conservatori-
umstudenten uit groningen en bre-
men; aanv 20.15 uur; € 15,42.
zo 10 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
serie 'sunday morning classics': pia-
norecital door studenten van het 
conservatorium; 11.00-13.00 uur; 
€ 15,43 (tot 30 jaar € 10,29).
martiniplaza, l springerlaan 2;
charkov city opera & ballet brengt 
'aïda' van verdi; romantische en dra-
matische opera die speelt in het 
oude egypte; aanv 15.00 uur; top 
seats uitverkocht / 1ste rang € 42,68 
/ 2de rang € 37,54 incl. servicekos-
ten, garderobe en pauzedrankje.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
barokensemble la primavera brengt 
'narciso'; italiaanse muziek uit de 
17de eeuw van oa monteverdi, rossi, 
vittori en cavalli; programma is geïn-
spireerd op het gelijknamige schilde-
rij van caravaggio; met anabela mar-
cos (sopraan), regina albanez (the-
orbe/gitaar), maaike boekholt (viola 
da gamba) en noyuri hazama (barok-
viool); aanv 15.00 uur; € 25,- (tot 30 
jaar/stadjerspas € 12,50); kaartver-
koop via www.musicaantiquanova.nl.
martinikerk, martinikerkhof 3;

psalmenvesper; aanv 17.00 u; gratis.
refajahkerk, galenuslaan 1;
'songs of praise in de refajahkerk'; 
meezingconcert door de gerefor-
meerde brassband groningen, canto-
rij refajah en harmen trimp (orgel); 
met engelse hymns van oa vaughan 
williams; aanv 19.45 uur; gratis; met 
collecte.
ma 11 feb 
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal 
opera brengt 'la triviata' van verdi; 
opgenomen in het royal opera house 
te londen; 19.40-22.40 uur; € 17,50.
di 12 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het nederlands studenten 
orkest olv arjan tien speelt de 7de 
symfonie van sjostakovitsj ('lenin-
grad'), het 1ste vioolconcert van pro-
kofjev en een opdrachtcompositie 
van hawar tawfiq; soliste: maria mil-
stein (viool); 20.15-22.15 uur; € 25,- 
(cjp/studenten/jongeren tot 19 jaar 
€ 12,50).
wo 13 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door het rubik trio; 
francisco deheza (viool), suzanne 
van duuren (cello) en alvaro carnice-
ro (piano); aanv 12.00 uur; gratis; re-
serveren niet nodig.
do 14 feb 
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert 
met honderden kaarsjes; 20.00-
22.30 uur; gratis.
vr 15 feb 
martinikerk, martinikerkhof 3;
the bach choir & orchestra of the ne-
therlands olv pieter jan leusink 
brengt het requiem en de 'krönungs-
messe' van mozart; solisten: olga zi-
novieva (sopraan), sytse buwalda 
(countertenor), martinus leusink (te-
nor) en thilo dahlmann (bas); aanv 
19.30 uur; € 60,95; kaartverkoop via 
www.klassieke-concerten.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands or-
kest olv pavel baleff brengt een va-
lentijnsconcert met muziek van verdi, 
black, gershwin, bernstein, rachma-
ninov, prokofjev en bizet; solist: wibi 
soerjadi (piano); presentatie: harry 
piekema; aanv 20.15 uur; gouden 
rang € 43,50 / 1ste rang € 35,50 / 
2de rang € 25,50 (jongeren tot 30 
jaar € 12,50) / 3de rang uitverkocht; 
incl. pauzedrankje en garderobe.
za 16 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: amsterdam sinfonietta olv 
candida thompson (concertmeester) 
en ray chen (viool) brengen 'russi-
sche componisten in italië'; met werk 
van respighi, stravinsky, tartini (dui-
velstrillersonate) en tsjaikovski; mmv 
het haydn jeugd strijkorkest; aanv 
20.15 uur; gouden rang € 40,62 / 
1ste rang € 35,48 / 2de rang € 30,34 
(jongeren tot 30 jaar € 12,86) / 3de 
rang uitverkocht; incl. pauzedrankje 
en garderobe.
zo 17 feb 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
choral evensong door choral voices 
olv daniël rouwkema; aanv 17.00 u; 
gratis (gift is welkom).
wo 20 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door conservato-
riumstudenten; aanv 12.00 uur; gra-
tis; reserveren niet nodig.

verwacht
zo 24 feb 
brouwerij martinus, kostersgang 
32-34;
'klassieke affaire' met will jasper (te-
norsax/fluit), anette scholten (cello/
lame sonore) en andrea caruso (con-
trabas); jazz/klassiek; aanv 15.30 u; 
€ 8,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: emanuel ax (piano) speelt 
muziek van brahms, benjamin, schu-
mann, ravel en chopin; aanv 20.15 

€ 10,29); toneel-op-toneel.
wo 20 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
'george & eran worden racisten'; een 
vrolijke komedie verandert langzaam 
in een pijnlijke satire; aanv 20.15 uur; 
€ 16,46 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 10,29); toneel-op-toneel.
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel 
speelt 'en verlos ons van het kwade' 
van tom lanoye, geïnspireerd op 
stukken van william shakespeare; 
drama over een bloedige strijd tus-
sen twee families; regie: tim van der 
molen; aanv 20.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 8,-); ook op 21, 22 en 23 feb.
do 21 feb 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel 
speelt 'en verlos ons van het kwade' 
van tom lanoye, geïnspireerd op 
stukken van william shakespeare; 
drama over een bloedige strijd tus-
sen twee families; regie: tim van der 
molen; aanv 20.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 8,-); ook op 22 en 23 feb.
vr 22 feb 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel 
speelt 'en verlos ons van het kwade' 
van tom lanoye, geïnspireerd op 
stukken van william shakespeare; 
drama over een bloedige strijd tus-
sen twee families; regie: tim van der 
molen; aanv 20.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 8,-); ook op 23 feb.

verwacht
za 23 feb 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel 
speelt 'en verlos ons van het kwade' 
van tom lanoye, geïnspireerd op 
stukken van william shakespeare; 
drama over een bloedige strijd tus-
sen twee families; regie: tim van der 
molen; aanv 20.30 uur; € 9,- (studen-
ten € 8,-).
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
improsa brengt improvisatie, kome-
die, theatersport en venijnig veel hu-
mor; 20.30-22.00 uur; gratis.
di 26 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het zuidelijk toneel speelt 'spinoza' 
van stefaan van brabandt; humorvol-
le solovoorstelling door han kerck-
hoffs over nederlands bekendste filo-
soof, baruch spinoza; aanv 20.15 u; 
1ste rang € 19,54 / 2de rang € 15,94 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,85) / 
3de rang € 13,37 (€ 12,85) / 4de 
rang € 9,77 / 5de rang € 5,14; met in-
leiding (19.15 uur, € 2,57).
grand theatre, grote markt 35;
de warme winkel brengt 'vincent riet-
veld gaat voor de louis d'or' (try-out); 

voorstelling over prijzen winnen om 
aan de grijze soep van middelmatig-
heid te ontkomen; aanv 20.30 uur; 
€ 16,- (cjp/collegekaart € 11,-); pre-
mière op 27 feb.diversen
dans / literair / multimedia

do 31 jan 
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
poëzieweek: 'naked lunch'; rense 
sinkgraven spreekt met schrijfster/
dichteres sabine van den berg over 
haar poëziedebuut 'nestvinders'; 
12.15-13.15 uur; gratis; aansluitend: 
boekpresentatie van 'nestvlinders' en 
opening van de gelijknamige ten-
toonstelling.
stadhuis, grote markt 1;
poëzieweek: dichtgroep wp99 brengt 
een gevarieerd poëzieprogramma in 
de raadzaal; 14.00-17.00 uur; gratis.
boekhandel godert walter, o ebbin-
gestraat 53;
poëzieweek: avond rond de literair-
geografische kaart 'leesbaar gronin-
gen'; mmv redacteur louis stiller, gro-
ninger dichters aly freije, jan siebo 
uffen, tonko ufkes en zanger/liedjes-
schrijver bert hadders; 19.00-20.00 
uur.
poortershoes, oosterweg 13;

samiera leest voor uit het manuscript 
van haar boek 'dansen met slangen 
en vuur', over haar ervaringen en 
avonturen als buikdanseres, slan-
genbezweerster, vuurspuugster en 
fakir; aanv 20.30 uur; gratis.
vr 1 feb 
philip elchers, o boteringestraat 41;
presentatie van de geïllustreerde 
dichtbundel 'ik schilder met woorden' 
van heleen van der tuin; tevens ope-
ning van de gelijknamige tentoon-
stelling; aanv 17.00 uur.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
open podium voor alle disciplines; 
ism noorderpoortcollege ktm; 20.00-
24.00 uur; gratis; deelnemers kun-
nen zich aanmelden via bjknol@st.
noorderpoort.nl.
usva, munnekeholm 10;
poëzieweek: science slam 2019; tien 
studenten en tien dichters hebben 
een speeddate en presenteren sa-
men een gedicht; presentatie: sofia 
manouki en rachel raetzer; 20.30-
22.00 uur; € 4,- (studenten gratis).
za 2 feb 
groninger museum, museumei-
land;
poëzieweek: 'vast en vloeibaar'; stu-
denten van schrijversvakschool gro-
ningen en dichters van urban house 
treden op in de middenzaal; onder-
deel van de poëziewedstrijd voor 
schrijversvakschoolstudenten; aanv 
14.00 en 15.00 uur; toegang muse-
um € 20,- (studenten studerend bui-
ten groningen/cjp € 10,- / museum-
kaart € 5,- / stadjerspas/groninger 
studenten/kinderen tot 19 jr gratis).
grafisch centrum, warmoesstr 41;
poëzieweek: 'vis-u-ele poes-ie', visu-
ele poëzie uit 18 jaar tijdschrift klad-
blok; beeldpresentatie middels de to-
verlantaarn; 20.00-22.00 uur; € 1,50 
incl. koffie/thee en kaakje.
zo 3 feb 
café mulder, gr kr elleboog 22;
poëzieweek: leonieke toering pre-
senteert haar gedichtenbundel 'weg-
gooiangst'; mmv junior blackwood 
(lenny & junior, muziek) en bill men-
sema; aanv 17.00 uur.
ma 4 feb 
grand theatre, grote markt 35;
poëzieweek: margriet van der waal 
interviewt de zuid-afrikaanse dichte-
res antjie krog; engelstalig; aanv 
19.15 uur; € 5,-.
academiegebouw, broerstraat 5;
debatserie 'nieuw licht': coen simon 
en frank meester spreken met schrij-
ver arnon grunberg over het thema 
'vriend en vijand'; 20.00-21.30 uur; 
€ 7,50 (studenten € 5,-); kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.sggroningen.nl.
grand theatre, grote markt 35;
poëzieweek: stadsdichteravond met 
voordrachten door antjie krog, car-
mien michels en ingmar heytze, af-
scheid van stadsdichter lilian ziel-
stra, de presentatie van haar debuut-
bundel en bekendmaking van haar 
opvolger en muziek van luchtman 
(spacedisco/avantgardepop); 20.30-
22.30 uur; € 10,-.
di 5 feb 
grand theatre, grote markt 35;
poëzieweek: 'mengvoer'; avondvul-
lend programma met dichter/schrij-
ver lévi weemoedt en onderzoeks-
journalist eric smit; 19.30-22.00 uur; 
€ 8,50; kaartverkoop via eventbrite.
boekhandel godert walter, o ebbin-
gestraat 53;
poëzieweek: harry van velsen pre-
senteert zijn dichtbundel 'hoe woor-
den bewegen'; mmv jasmina milojko-
vic (accordeon) en anna maring (vi-
ool); 20.00-22.00 uur; reserveren ge-
wenst: in de winkel, via info@godert-
walter.nl of tel. 050-3122523.
wo 6 feb 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
junior company van het nationale 
ballet brengt 'unboxing ballet'; mix 
van klassiek en modern ballet met 
choreografieën van oa daniela car-
dim, wupkje kuindersma en milena 
sidorova; aanv 19.30 uur; 1ste rang 
€ 23,14 / 2de rang € 18,51 (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 12,85) / 3de rang 
€ 15,94 (€ 12,85) / 4de rang € 11,83 / 
5de rang € 6,17; vooraf: openbare 
les met achtergrondinformatie over 
de junior company en het program-
ma (18.30-19.00 uur, € 2,50).
kroeg van klaas, oosterweg 26;

poëzieweek: de dichtclub presen-
teert haar nieuwe bundel 'dan de lief-
de maar'; met andré degen, renée 
luth, sylvia dragtstra, rik andreae, hu-
bert klaver, lilian zielstra, esmée van 
den boom, maaike rijntjes, hanne 
stegeman, erik loeffen, richard nob-
be, philip rozema, ileen rook, anne-
greet bos en rachel raetzer; aanv 
20.30 uur; gratis.
do 7 feb 
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26;
stadjersnight in het teken van de ten-
toonstelling 'made in stad'; met oa 
welkomstdrankje, lezingen, rondlei-
dingen, muziek en poëzie; 19.30-
21.30 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
dansateliers brengt 'threesome' van 
connor schumacher; de drie eigen-
zinnige dansperformances 'exhibiti-
on', 'asset, liability & equity' en 'i trust 
in this life' samen in één programma; 
aanv 20.30 uur; € 16,- (cjp/college-
kaart € 11,-).
vr 8 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: agrupación señor serra-
no (spanje) brengt 'birdie'; inventief 
theater met film en maquettes; aanv 
20.15 uur; uitverkocht; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,57).
ma 11 feb 
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
'daar komen de russen': lisette lewin 
spreekt over anton tsjechov, meester 
van het korte verhaal; 20.00-21.30 u; 
€ 10,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
openbare repetitie van nite voor de 
voorstelling 'brave new world 2.0'; re-
gie: guy weizman; theater/dans/mu-
ziek; onder de noemer nite maken 
het noord nederlands toneel, club 
guy & roni, asko|schönberg en slag-
werk den haag interdisciplinaire 
voorstellingen; aanv 20.15 u; € 5,14.
wo 13 feb 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
poetry circle; 19.30-21.30 uur.
do 14 feb 
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
de cirkel: 'dichter van geluk'; rense 
sinkgraven spreekt met schrijver/sla-
vist kees verheul over russische poë-
zie, over zijn werk en over geluk; 
12.15-13.15 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen pep-
pelenbos en roos custers bespreken 
de roman 'trots en vooroordeel' van 
jane austen; 20.00-22.00 uur; € 10,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: 155 brengt 'motors'; ur-
ban-dancevoorstelling met motoren 
op het podium; aanv 20.15 u; € 18,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,86).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge bosch-
fazant & kesanova show; nieuwe 
verhalen, liedjes, diashows, korte 
films, discussies en gedichten van 
meindert talma, igor wijnker, adriaan 
bosch en kees de vries; aanv 20.30 
uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
the double collective brengt 'the dou-
ble' en dalton jansen choreography 
brengt 'to the edge'; twee korte dans-
voorstellingen; aanv 20.30 u; € 16,- 
(cjp/collegekaart € 11,-).

vr 15 feb 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium voor alle disciplines; 
max. 10 minuten per act; aanv 20.00 
uur; gratis; aanmelden is gratis en 
kan tot 13 feb, via openpodium@bij-
vrijdag.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
de hofesh shechter company brengt 
'grand finale'; moderne dans; aanv 
20.15 uur; 1ste rang uitverkocht / 
2de rang € 30,85 (cjp/studenten tot 
30 jaar € 12,85) / 3de rang € 26,22 
(€ 12,85) / 4de rang € 19,54 
(€ 12,85) / 5de rang uitverkocht.
za 16 feb 
martiniplaza, l springerlaan 2;
isabelle beernaert ea brengen 'le 
temps perdu'; dansvoorstelling over 
de rijkdom van het alledaagse; aanv 
20.00 uur; 1ste rang € 35,50 / 2de 

rang € 30,34 incl. servicekosten.
grand theatre, grote markt 35;
drie dansers brengen 'i will wait for 
you' van arno schuitemaker; vloeien-
de choreografie geïnspireerd op het 
ongrijpbare en verwachtingsvolle ka-
rakter van de liefde; aanv 20.30 uur; 
€ 16,- (cjp/collegekaart € 11,-).
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; 
meditatieve muziek van geir jenssen 
met spectaculaire filmbeelden ge-
maakt door beeldende kunstenaars 
dan gregor en dalibor cée van initi 
studio; 20.30-21.30 uur; € 10,-; ook 
op 18, 22, 23 en 28 feb.
zo 17 feb 
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
'nailed it!'; breiclub voor rebels; met 
optreden van kasper van hoek; aanv 
14.00 uur; gratis.
boekhandel van der velde, a-kerk-
hof 45-47;
mara li presenteert haar psychologi-
sche thriller 'half face'; 14.30-15.30 
uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: mezrab brengt 'a night 
of stories and music'; verhalen, mu-
ziek en eten; engelstalig; aanv 19.00 
uur; toegang: vrijwillige bijdrage.
ma 18 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; 
meditatieve muziek van geir jenssen 
met spectaculaire filmbeelden ge-
maakt door beeldende kunstenaars 
dan gregor en dalibor cée van initi 
studio; 20.30-21.30 uur; € 10,-; ook 
op 22, 23 en 28 feb.
di 19 feb 
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal bal-
let brengt 'don quixote'; energiek bal-
let van carlos acosta, naar het ver-
haal over de klunzige ridder van cer-
vantes; live vanuit het royal opera 
house te londen; 20.10-23.10 uur; 
€ 24,50.
do 21 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zui-
derbaan, josé cutileiro, jirke poetijn 
en gasten dragen nieuwe columns of 
korte verhalen voor; aanv 20.30 uur; 
gratis; voorlopig de laatste avond 
van club proza.
vr 22 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; 
meditatieve muziek van geir jenssen 
met spectaculaire filmbeelden ge-
maakt door beeldende kunstenaars 
dan gregor en dalibor cée van initi 
studio; 20.30-21.30 uur; € 10,-; ook 
op 23 en 28 feb.
verwacht
za 23 feb 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; 
meditatieve muziek van geir jenssen 
met spectaculaire filmbeelden ge-
maakt door beeldende kunstenaars 
dan gregor en dalibor cée van initi 
studio; 20.30-21.30 uur; € 10,-; ook 
op 28 feb.
zo 24 feb 
boekhandel van der velde, a-kerk-
hof 45-47;
karen bies intterviewt adwin de kluy-
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uur; gouden rang € 38,56 / 1ste rang 
€ 33,42 / 2de rang € 28,28 (jongeren 
tot 30 jaar € 12,86) / 3de rang uitver-
kocht; incl. pauzedrankje en garde-
robe.

exposities
block c, westerhavenstraat 14a; 
9 feb (opening 16.00 uur) t/m 2 mrt: 
'willem de boer van groningen - as-
sociatief café', foto's en tekeningen 
van de in 2016 overleden groninger 
kunstenaar willem de boer; open vr 
za 13.00-17.00 uur en op afspraak 
(tel. 050-3132418).
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen 
en tekeningen; open op afspraak 
(tel. 050-5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkin-
gestraat 65; 
tot eind feb: 'licht & kleur', kleurrijk 
nieuw werk van erik zwezerijnen; 
open do vr za vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jat-
straat 62; 
tot eind feb: erika stulp, expressio-
nistisch en figuratief werk; openings-
tijden variabel; bel voor een afspraak 
06-36167686/050-3184651.
galerie/atelier erika stulp, o kijk in 't 
jatstraat 62; 
tot eind jan: eigen werk met veel 
kleur; open indien aanwezig (deur-
bel) en op afspraak (tel. 06-
36167686).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 24 feb: schilderijen van margreet 
doornbos en ala khonikava en kera-
miek van marjan schaap; open do-zo 
13.00-17.00 uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het 
paleis); 
1 t/m 23 feb: roelf jansema (1930-
1996), 'zomerverlangen' (schilderijen 
en tekeningen van de groninger we-
reld); open wo-za 13.00-17.00 uur en 
op afspraak.
galleria unexpected, schuitendiep 
47; 
t/m 8 feb: tessa rose jackson, kunst-
werken met een mix van muziek, 
grafiek en beweging; open di do vr 
11.00-16.30 uur.
gasunie, concourslaan 17; 
zo 3 feb: werk van dolf verlinden 
(schilderijen) en pablo hoving (die-
renbeelden van kippengaas); open 
15.00-17.30 uur; opening tentoon-
stelling om 15.30 uur met toelichting 
door cees pisuisse en muziek door 
een jazzensemble van het conserva-
torium; gratis.
gemeentekantoor, zuiderdiep 98; 
t/m 14 feb: 'paddepoel persoonlijk', 
20 fotoportretten van en interviews 
met (oud)bewoners van paddepoel; 
open ma-vr 09.00-17.00 uur.
groninger forum bibliotheek, o bo-
teringestraat 18; 
t/m 10 feb: jip de beer, 'new manhat-
tan - the web space never sleeps' 
(3d-geprint schaalmodel van een fic-
tieve stad); 31 jan t/m 1 mrt: sabine 
van den berg, 'nestvinders' (illustra-
ties bij gedichten); do 21 feb: 'kunst-
praat' met een kunstenaar over zijn 
of haar werk (12.15-13.15 uur, gra-
tis); open ma di wo vr 09.00-18.00, 
do 09.00-20.00, za 10.00-17.00, zo 
13.00-17.00 uur.

groninger museum, museumei-
land; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit 
eigen collectie; t/m 10 mrt: 'de wereld 
in huis', aziatisch porselein en delfts 
aardewerk; t/m 31 mrt: 'grrrom! - een 
tentoonstelling met een staartje', 
kunst uit het depot van het museum 
waarin dieren een hoofdrol spelen; 
t/m 5 mei: 'chihuly', sensationele 
glascreaties van dale chihuly (ameri-
ka, 1941); t/m 24 mrt: claude van-
heye, 'dvotion' (fotoportretten van 
beroemde dj's); vr 1 + vr 8 + vr 15 + 
vr 22 feb: kunstcolleges over het 
werk achter de schermen van het 
museum (10.30-12.30 uur, € 75,-, in-
schrijven via tickets.groningermuse-
um.nl); elke zo: instaprondleiding 
langs hoogtepunten van het gebouw 
en de verschillende tentoonstellin-
gen (14.00 uur, € 3,- / tot 18 jaar gra-
tis); zo 17 feb: familiedag voor inwo-
ners van de groningse wijk beijum, 
met rondleidingen en workshops 
(gratis toegang op vertoon van flyer 
die in beijum verspreid is); open di-
zo 10.00-17.00 uur; € 20,- (studen-
ten studerend buiten groningen/cjp 
€ 10,- / museumkaart € 5,- / stadjers-
pas/groninger studenten/kinderen tot 
19 jaar gratis).
de harmonie, o kijk in 't jatstraat 26; 
ma 4 + di 5 + wo 6 feb: sofia manou-
ki (huisdichter rug), gedichten en ani-
maties; open dag. 09.00-21.30 uur; 
gratis.
atelier henk kraayenzank, vissers-
traat 40; 
t/m 17 feb: werk van drewes de wit 
(recent werk) en henk kraayenzank 
(gemengde techniek); open za zo 
13.00-17.30 uur en op afspraak (tel. 
050-3135798).
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wis-
selend werk van arda barten (kera-
miek), els brouwer (schilderijen), 
reny kramer (schilderijen), greetje 
hoving (keramiek), lammy cremer 
(sieraden), annet stroes (sieraden), 
koos bladt (glas) en may den arend 
(keramiek); open di-vr 12.00-17.00, 
za 11.00-17.00 uur.
launch cafe, herestraat 106; 
t/m 14 feb: andy zuidema, foto's van 
oa coldplay, the rolling stones, nile 
rodgers en ed sheeran; open ma-vr 
09.00-18.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 24 feb: 'boom', jaarlijkse exposi-
tie van de fotobespreekgroep (pim 
benus, kees faber, willem van der 
velde, jan kruize, klaas van slooten, 
henny b stern, aeilko timersma en 
arjo stokman); open wo-zo 12.00-
17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
2 feb t/m 2 juni: (theaterlounge) 'dua-
lisme in het landschap', foto's van 
rein paalman, bo scheringa, ron 
buist, joop siepel, koos boertjens, 
gerard kingma, bas meelker en jaap 
de jonge.
nederlands stripmuseum, wester-
haven 71; 
t/m 2 mrt: 'wévé - plenty plaatjes', 
strips en illustraties van willem vlee-
schouwer; t/m 2 mrt: 'van penseel 
naar kwast', schilderkunst van strip-
tekenaars (oa hans g kresse, marten 
toonder, peter pontiac, hergé, joseph 
gillain (jijé), hermann, jean giraud, 
grzegorz rosinski, don lawrence en 
enki bilal); t/m 2 mrt: frans le roux, 
'oh? ..aha!' (overzichtstentoonstel-
ling); open di-vr 12.30-17.00, za zo 
10.00-17.00 uur / tijdens vakanties 
(regio noord) ma 12.30-17.00, di-zo 
10.00-17.00 uur; € 8,95 (60+/3 tot 12 
jaar € 7,50 / cjp variabele korting / 
studenten € 5,- / mjk/tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
doorlopend: tekeningen van nelleke 
allersma in de etalage; bezoek op af-
spraak (tel. 06-22617929) en indien 

aanwezig.
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 31 jan: 'nature morte/still life', 
werk van coren geus, flip drukker en 
hans van asch; 2 feb (opening 17.00 
uur) t/m 28 feb: 'aanwas 5' met werk 
van recent afgestudeerden van aca-
demie minerva of het frank mohr in-
stitute (jildau nijboer, lisanne van der 
hoek, nokukhanya langa, rama van 
der garde, rueben millenaar, en 
zhixin liao); open wo-zo 13.00-17.00 
uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 10 feb: 'made in stad - stoelen 
van meubelfabriek huizinga', ten-
toonstelling over de groningse meu-
belfabriek die werd opgericht in 
1889; zo 3 feb: beeldhouwer en 
houtsnijkunstenaar tico top geeft een 
interactieve lezing over houtsnijkunst 
(13.30 uur, € 7,50 / mjk € 2,- incl. kof-
fie/thee en rondleiding, aanmelden 
via info@noordelijkscheepvaartmu-
seum.nl); do 7 feb: stadjersnight in 
het teken van de tentoonstelling 
'made in stad', met oa welkomst-
drankje, lezingen, rondleidingen, mu-
ziek en poëzie (19.30-21.30 uur, gra-
tis); za 9 feb: stadswandeling 'sporen 
van j a huizinga' (12.30-14.30 uur, 
start bij bleekerstraat 12, € 7,50 incl. 
toegang noordelijk scheepvaartmu-
seum, aanmelden noodzakelijk via 
info@noordelijkscheepvaartmuse-
um.nl); open di-za 10.00-17.00, zo 
13.00-17.00 uur; op feestdagen ge-
sloten; € 6,- (65+/7 tot 15 jaar € 3,50 
/ tot 7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
t/m 10 mrt: rahi rezvani (iran, 1978), 
oa pop- en filmfotografie; open wo-
zo 12.00-18.00 uur; € 4,- (studenten 
€ 2,- / stadjerspas/kinderen tot 13 
jaar gratis).
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichts-
tentoonstelling van foto-contouro-
graaf theo knoope; elke za: presen-
tatie voortgang nieuw groeiproject 
'en dat fokt maar door' (over overbe-
volking); open di-zo 13.00-18.00 uur.
philip elchers, o boteringestraat 41; 
1 feb t/m 8 mrt: heleen van der tuin, 
'ik schilder met woorden' (schilderij-
en/grafiek); vr 1 feb 17.00 uur: ope-

ning tentoonstelling met inleiding 
door wout van bekkum en presenta-
tie van de geïllustreerde dichtbundel 
'ik schilder met woorden' van heleen 
van der tuin; open di-vr 13.00-17.00 
uur en op afspraak.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 10 mrt: 'bevings', werk van tach-
tig noordelijke kunstenaars over gro-
ningen als aardbevingsgebied; open 
wo-zo 13.00-17.00 uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 17 feb: 'filler 3', muurconstellaties 
van hans hoekstra, jur de vries en 
lisa smithson en films van oscar juul-
sørensen en ryan cherewaty; 24 feb 
t/m 24 mrt: anika ahmed, laura bol-
scher en anna sophie de vries ver-
beelden allerlei aspecten van 
groepsprocessen; open di-za 12.00-
17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot half feb: jan faber, kleine schilde-
rijen.
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 3 mrt: geert mul, 'off grid' (instal-
latie met prints en ledlicht).
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 14 apr: 'beyond the lab - the diy 
science revolution', zeven verhalen 
over doe-het-zelf-wetenschappers; 
wo 6 feb: bas overvelde geeft een 
workshop origami (16.30 uur) en een 
lezing over origami in de wetenschap 
(20.00 uur); open di-zo 13.00-17.00 
uur; op feestdagen gesloten; gratis.
vrijdag, walstraat 34; 
za 2 feb: presentatie door amateur-
kunstenaars van de labweek, met 
een installatie door het hele gebouw; 
open 14.00-16.00 uur.
with tsjalling, kostersgang 26 
rechts; 
t/m 16 feb: 'stand ground', werk van 
erik buijs (beelden) en roosmarijn 
schoonewelle (werk op papier); 23 
feb t/m 30 mrt: jans muskee, 'it's a 
funny time of year' (tekeningen); 
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 interieur-
objecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.

jazz
do 31 jan 
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
live jazz; 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met diverse mu-
zikanten; 21.30-23.30 uur; € 3,-.
vr 1 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 
1;
jazzclub: jazz department; wekelijks 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
open podium voor alle disciplines; 
ism noorderpoortcollege ktm; backli-
ne aanwezig; 20.00-24.00 uur; gra-
tis; deelnemers kunnen zich aanmel-
den via bjknol@st.noorderpoort.nl.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
almonte, vitolo, abdalla & skoric, 
jazz/improvisatie/braziliaans; aanv 
21.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
new orleans jamz session; diverse 
muziekgenres; 21.30-01.00 u; gratis.
za 2 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-
00.30 uur; € 3,-.

atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
kostas fountas group; daniele nasi 
(sax), j t hwang (piano), kostas 
fountas (gitaar), patrice blanchard 
(bas) en george potamianos 
(drums); aanv 23.00 uur.
zo 3 feb 
poortershoes, oosterweg 13;
jerôme hol trio, pop/jazz; jerôme hol 
(gitaar), glenn gaddum jr (bas) en 
erik kooger (drums); aanv 13.30 uur; 
€ 10,-; kaartverkoop via liveopzon-
dag@gmail.com of tel. 06-22948431 
(bas).
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz; met oa felix dege-
naar (piano) en ruud vleij (contra-
bas); 15.00-17.15 uur; gratis.
ma 4 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 
1;
jazzclub: concert en masterclass 
door dave stryker (gitaar); 14.00-
15.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van 
erk; ook voor 'beginners'; aanv 21.00 
uur; toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 5 feb 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met kurt weiss (trompet), 
will jasper (sax), diederik idema (pi-
ano), hans lass (bas) & sebastian 
demydczuk (drums); aanv 22.00 uur; 
€ 3,-.
do 7 feb 
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
jazz men limited; paul nieman 
(zang), felix degenaar (piano) en 
hans lass (contrabas); 21.00-24.00 
uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
dave stryker; aanv 21.00 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met monktunos; 
joshua van der beek (gitaar), alper 
elmaci (piano), dimitris koulentianos 
(bas), daniele nasi (sax) en marc la-
guna (drums); 21.30-23.30 uur; € 3,-.
vr 8 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 

6   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

zie ook: 
uit050.nl

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

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

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.

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).

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

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

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.

Restaurant Tekinev
Gelkingestraat 24
9711 NC  Groningen
Tel. 050-3111230
www.tekinev.nl
Open: dag. vanaf 16.30 uur
 
Traditionele en moderne keuken met een Turks hart.
Aparte bovenzaal voor besloten feesten en bijeenkomsten.

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

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

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

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

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

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.

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.

De Kornuiten van Groningen
Paterswoldseweg 36
9726 BE  Groningen
Tel. 050-3131866
www.dekornuiten.nl
Open:  di. t/m zo. 16.00-23.00 uur
 
Een gezellig eetcafé op 5 minuten wandelen van het hoofd-
station en van Martini Plaza. Daghap vanaf € 10,- !

Uit eten in Groningen

http://uit050.nl/
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.asia-today.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.goudkantoor.nl/
https://roezemoes.leukeetcafe.nl/
https://roezemoes.leukeetcafe.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://dekornuiten.nl/


1;
jazzclub: jazz department; wekelijks 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
new orleans jamz session; diverse 
muziekgenres; 21.30-01.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
groove community; aanv 22.00 uur.
za 9 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: fatoumata diawara, afri-
kaans/westerse pop/jazz; aanv 
20.30 uur; € 28,79.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-
00.30 uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
lummerland; helene richter (zang/ef-
fecten) + gasten; aanv 23.00 uur.
ma 11 feb 
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;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 12 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jacob collier, jazz/funk/
hiphop/soul/improvisatie uit londen; 
aanv 20.30 uur; € 23,65.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met thomas hilbrandie (gi-
taar), diederik idema (piano), oeds 
bouwsma (bas) en steve altenberg 
(drums); aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 13 feb 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
fiver; aanv 22.00 uur.
do 14 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit valentin; walking dinner & 
concert van shjazz met jeen rabs (gi-
taar) en oeds bouwsma (bas); aanv 
20.30 uur (walking dinner 18.00 uur); 
concert € 10,- / walking dinner + con-
cert € 29,50.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
live jazz; 21.00-24.00 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
kostas fountas; aanv 22.00 uur.
vr 15 feb 
conservatorium, meeuwerderweg 
1;
jazzclub: jazz department; wekelijks 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
new orleans jamz session; diverse 
muziekgenres; 21.30-01.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
iakovos symeonidis; aanv 22.00 uur.
za 16 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-
00.30 uur; € 3,-.
atelier il sole in cantina, haddinge-
straat 16;
frankiez experiment & tereza catarov 
(zang); aanv 23.00 uur.
zo 17 feb 
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz; met oa felix dege-
naar (piano) en ruud vleij (contra-
bas); 15.00-17.15 uur; gratis.
ma 18 feb 
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 19 feb 
café de smederij, tuinstraat 2;
bert van erk smed-special met arne 
bohnet (piano), gerben wasser (te-
norsax), bert van erk (contrabas) en 
pim ravensberger (drums); aanslui-
tend: open sessie olv bert van erk; 
aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 20 feb 
brouwerij martinus, kostersgang 
32-34;
blue line sextet; ada rave (sopraan-/
tenorsax/klarinet/preparaties), bart 
maris (trompet/pockettrompet/cor-
net/bugel), wolter wierbos (trombo-
ne), michiel scheen (piano), raoul 
van der weide (contrabas/crackle 
box/objecten) en george hadow 
(drums); aanv 20.30 uur; € 15,- (stu-
denten € 10,-); ism stichting jazz in 
groningen.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
dimitris kalamaras; aanv 22.00 uur.
do 21 feb 
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
live jazz; 21.00-24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met diverse mu-
zikanten; 21.30-23.30 uur; € 3,-.
vr 22 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: michiel borstlap (piano), 
minimal/jazz; aanv 20.30 u; € 18,51.

verwacht
za 23 feb 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-
00.30 uur; € 3,-.
zo 24 feb 
brouwerij martinus, kostersgang 
32-34;
'klassieke affaire' met will jasper (te-
norsax/fluit), anette scholten (cello/
lame sonore) en andrea caruso (con-
trabas); jazz/klassiek; aanv 15.30 u; 
€ 8,-.
buckshot café, zuiderdiep 58;
koos wiltenburg & friends; aanv 
16.30 uur; gratis.
ma 25 feb 
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;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 26 feb 

café de smederij, tuinstraat 2;
be meiborg (piano), bert van erk 
(contrabas) & victor de boo (drums); 
aansluitend: open sessie olv bert van 
erk; aanv 22.00 uur; € 3,-.wereldmuziek
do 31 jan 
vera, oosterstraat 44;
khana bierbood, psychedelische 
pop/traditionele molam uit thailand; 
aanv 22.00 uur; € 8,-.
vr 1 feb 
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
almonte, vitolo, abdalla & skoric, 
jazz/improvisatie/braziliaans; aanv 
21.00 uur.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met fhillybadass (soul/
jazz/r&b/hiphop, 23.00-23.30 uur) en 
jamsessie (latin/afrikaans, 23.30-
02.00 uur); gratis.
za 2 feb 
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/funk/caribisch; 18.00-22.00 
uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 
1;
internationaal gitaarfestival: fabio za-
non speelt braziliaanse gitaarmu-
ziek; 19.00-22.00 uur; € 25,-; voor-
verkoop via www.dutchguitarfounda-
tion.com.
zo 3 feb 
theater de kapel, emmastr 15 f103;
tamanduá (braziliaans) + akoesti-
sche jamsessie olv jan-roelof bat-
hoorn en conny essbach; aanv 15.00 
uur; gratis; donatie voor de muzikan-
ten gewenst (advies 3-7 euro).
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 4 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
stevie simpson, 'one bloke one man-
dolin'; aanv 21.00 uur.
di 5 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
boven: open ukulelesessie van de 
groningen ukulele society; 19.00-
21.30 uur; gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
za 9 feb 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: fatoumata diawara, afri-
kaans/westerse pop/jazz; aanv 
20.30 uur; € 28,79.
zo 10 feb 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the woodies, pop/folk uit assen; 
15.00-19.00 uur; gratis.

kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 
uur; gratis.
ma 11 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
the freelancers, iers/schots/pop; 
aanv 21.00 uur.
di 12 feb 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 14 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
valentines day met live muziek; aanv 
21.00 uur.
vr 15 feb 
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met idrissa magassa 
(23.00-23.30 u) en jamsessie (latin/
afrikaans, 23.30-02.00 u); gratis.
za 16 feb 
em2, suikerlaan 6;
sunfire (western folk) en the dolmen 
(keltische rock); 20.30-23.30 uur; 
€ 15,50 inclusief servicekosten; 
kaartverkoop via www.eventgoose.
com.
zo 17 feb 
coendersborg, coendershaag 1;
podium zuid: marietta é bertoli (fado) 
en mannen met kleintjes (feestelijke 
ukelele-band); 15.00-17.00 u; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 
uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: oi va voi, klezmer/balkan 
beats/triphop; aanv 20.30 u; € 21,08.
di 19 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
boven: open ukulelesessie van de 
groningen ukulele society; 19.00-
21.30 uur; gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
verwacht
za 23 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
benkadi, swingend afrikaans; aanv 
21.30 uur; gratis.
zo 24 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 
uur; gratis.

theater de kapel, emmastr 15 f103;
eva hoogland (zang) & giray gürgal 
(saz), anatolische folk; aanv 20.30 u; 
gratis; donatie voor de muzikanten 
gewenst (advies 3-7 euro).uitgaan
do 31 jan 
dot, vrydemalaan 2;
'dot hop' met dj lost perfection; 
smooth instrumental hip-hop/jazz/
soul/funk (uitsluitend vinyl); aanv 
19.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestr 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en 
mc's; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur 
gratis toegang.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: club kelder met dj's flexi-
tape en keanuoki; eclectic/elektro-
nisch/funk; aanv 23.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;

'booty call' met dj chris deluxe; 
24.00-05.00 uur.
vr 1 feb 
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj; aanv 17.00 
uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joost brunsting; 
aanv 21.00 uur; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestr 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-
1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
girls love dj's club tour met oa enter-
tainment, poke pokro (live), ver-
nieuwde girls love dj's act, juval 
jurgens, jurab en dj jamski; 23.00-
05.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 12,50 (early bird € 10,-).
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
esn introductieweek party; 24.00-
05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'for the ravers' met dj's randomer, le-
onie van der laag en jorn; 24.00-
06.00 uur; € 8,-; alleen deurverkoop.
za 2 feb 
martinikerk, martinikerkhof 3;
open nederlandse quiz contest; aanv 
19.00 uur; deelname € 45,- per team 
(max. 5 deelnemers); inschrijven via 
www.opennederlandsequizcontest.
nl.
helper westsingel 98, ingang aan 
het boutenspad;
'milonga 007' met dj albert en/of 
gastdj; neo-, non- en klassieke tan-
go; 19.30-23.30 uur; € 3,-.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 u; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'think pink' met dj; feest voor vrou-
wen die van vrouwen houden; 20.00-
02.00 uur; € 5,-; elke eerste zaterdag 
van de maand.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: '40up'; dansfeest voor 
40-plussers; 21.00-03.00 uur; € 14,-.

café the crown, zuiderdiep 2;
'back tot the '80's'; 21.00-01.00 uur.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
lounge: music quiz; aanv 21.30 uur.
partycafé de doos, gelkingestr 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
vm suikerunieterrein, van heems-
kerckstraat 60;
'kings of core' met oa dj's partyraiser, 
n-vitral presents bombsquad, nosfe-
ratu, thorax, angernoizer, andy the 
core, lady dammage, dyprax xclu-
sive, aggressive, tensor & re-direc-
tion, promo, catscan, ophidian, tom-
myknocker, amnesys, dione, nega-
tive a, vince, the vinyl junk, hazes en 
wolf; hardcore/darkcore; 22.00-07.00 
uur; voorverkoop € 35,- via ticketcon-
nect.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 
uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts 
en danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
simplon, boterdiep 69;
'machtig' met dj's joe ford, bou, ra-
chel green, karimooo en saint grey; 
drum & bass; 23.00-05.00 uur; € 15,- 
/ voorverkoop € 13,-.
huize maas, vismarkt 52;
'de glijbaan'; hiphop/r&b/glibberige 
hitjes; 23.00-04.00 uur; voorverkoop 
€ 11,- (vroege glijders € 6,-).
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'psychedelic journeys - a psychedelic 
trance experience' met dj's corka'an, 
dr fluffy, psymax, tranceluz en step-
hane holweck en live: kirril; psy-
trance; 23.00-07.00 u; € 20,- / voor-
verkoop € 15,-.
vera, oosterstraat 44;
'loft - 4 years' met dj's rich medina, 
duke hugh, pushin wood soundsys-
tem en black dynamite soundsys-
tem; funk/hiphop/soul; 23.00-05.00 
uur; € 5,- (vera-clubkaart € 2,- / niet 
in voorverkoop); in de kelderbar: dj 
posij.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clash acid night met dj's intergalactic 
gary en will jr en live: betonkust; 
24.00-06.00 uur; € 8,-; alleen deur-
verkoop.

zo 3 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 
15.00-18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 4 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. 
per team; aanmelden (vóór zondag) 
via info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
wo 6 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p., max. 5 pers. per team.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatformfeestje met dj's asmadi 
en mr madpac; salsa/bachata/me-
rengue/kizomba; 22.00-01.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris de-
luxe; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
esn introductieweek: final dutch par-
ty met resident dj's en mc's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
do 7 feb 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 19.00 u; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. 
per team; opgave via info@cafede-
toeter.nl of tel. 050-3124499.
partycafé de doos, gelkingestr 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en 
mc's; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur 
gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
international student festival met di-
verse dj's; 24.00-05.00 uur; € 9,50.
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But ik Nord
O.a. delicatessen & linnen uit Zweden!

Wij staan elke zaterdag tijdens de Warenmarkt op
de stoep van de Vismarkt t.o. het Kruidvat.

w w w . b u t i k n o r d . n l

https://www.stukafest.nl/groningen/
http://www.butiknord.nl/
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vr 8 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj wout; aanv 21.00 
uur; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestr 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
puddingfabriek, viaductstraat 3a;
50 jaar usva: lustrumopeningsfeest 
met black dynamite soundsystem en 
live: mooon (garagerock); aanv 
22.30 uur; € 5,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-
1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'happy feelings' met dj's alamaison, 
dida en guilty; disco/house/r&b/clas-
sic hits; 23.00-05.00 uur; voorver-
koop € 15,57 (early birds € 13,57) via 
www.happyfeelings.eu.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'ongehoord' met resident 
dj's; electro/beats/techno/drum & 
bass; 24.00-05.00 uur; € 5,- / voor-
verkoop € 3,-.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
kopjek met dj's luca lozano, bob klip-
huis en andrew; house; 24.00-06.00 
uur; € 8,-; alleen deurverkoop.
za 9 feb 
paradigm, energieweg 10;
zeezout winterparade met dj's kerri 
chandler, stingray, rod, tafkamp, octo 
octa, david vunk, lewski, long bram, 
nathan homan & jim lok, axefield, 
christian thomas en geert jan en live: 
palmbomen 2; techno/house/disco; 
14.00-24.00 uur; voorverkoop € 32,-.
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
sjoeltenbräu toernooi; start inschrij-
ving 19.30 uur; deelname € 5,- incl. 4 
blikjes schultenbräu.
platformtheater, boterdiep 46;
aumm meegafestijn: dansfeest; aanv 
21.00 uur; € 10,- incl. hapjesbuffet; 
overdag: oa innerlijk-kind-workshops 
(11.00-13.00 en 14.30-16.30 uur, 
€ 10,-) en meeting with friends buffet 
(19.00-21.00 uur, € 18,-), reserveren 
via jan@aumm.nl.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing bud-
dhas' met dj, hapjes en boekentafel; 
21.00-01.00 uur; € 10,-; vooraf: me-
ditatie (19.30 uur).
huize maas, vismarkt 52;
dr love dance classic night; '70's-
'90's dance classics; 21.30-01.30 u; 
voorverkoop € 12,50 via www.no-
wonlinetickets.nl.
partycafé de doos, gelkingestr 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'pure urban indoor festival - valentine 
edition' met oa dj's dyna, mystery 
glasses, violatorz, kelly stephanie, 
guerrero, miguell kaidel en vaya vera 
en live: valsbezig, cache royale, jon-
na fraser, tabitha, sbmg en sfb; ur-
ban; 22.00-06.00 uur; voorverkoop 
€ 24,45 via eventix.
dot, vrydemalaan 2;
'ladi dadi' met dj's manie en dns en 
mc sherlock; hiphop/r&b classics; 
22.00-03.00 uur; voorverkoop € 10,- 
/ voorverkoop € 8,50 incl. service-
kosten.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 
uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts 
en danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
simplon, boterdiep 69;
'wildernis' met dj's joachim pastor, 
wldr en stefan de koning; house/
techno; 23.00-05.00 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 13,50 (early bird uit-
verkocht).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's fafi abdel 
nour en tjade; 24.00-06.00 uur; € 6,- 
(bij aanmelding via facebook vóór 
14.00 uur gratis).
zo 10 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 
15.00-18.00 uur.

kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
kizomba dance party van afrolatin 
passion; aanv 22.00 uur; € 5,-.
ma 11 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. 
per team; aanmelden (vóór zondag) 
via info@oblomovgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reser-
veren gewenst: tel. 050-5260724 of 
via felix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 12 feb 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (algeme-
ne kennis); aanv 20.00 uur; deelna-
me € 2,50 p.p. / team max. 5 perso-
nen; opgave via kroegvanklaas2@
gmail.com.
usva, munnekeholm 10;
usva quiz night (valentine's edition); 
20.30-23.00 uur; € 5,- (studenten 
€ 4,-).
wo 13 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
karaoke party; met keuze uit meer 
dan 30.000 nummers; 21.00-01.00 
uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris de-
luxe; 23.00-05.00 uur; gratis.
do 14 feb 
partycafé de doos, gelkingestr 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en 
mc's; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur 
gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 
24.00-05.00 uur.
vr 15 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café jan westerhoff, rijksweg 4;
pubquiz; aanv 20.15 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met djosz; aanv 21.00 u; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestr 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-
1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'homoost - queer night'; gay night 
met dj's dane, miss jay en fafi abdel 
nour; 24.00-06.00 uur; € 8,-; alleen 
deurverkoop.
za 16 feb 
partycafé de doos, gelkingestr 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'electric hollers'; sander & erics 30th 
double b-day party; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 
uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts 
en danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
huize maas, vismarkt 52;
'house of dreamz - valentine's day' 
met oa dj's ruben vitalis, ko-c, perry 

owens en asino, the dragon girls, 
steltenlopers van fm entertainment, 
co2-gun en dansgroep the edition; 
23.00-05.00 uur; voorverkoop 
€ 18,50 via eventix; dresscode: ver-
plicht zwart, rood en burlesque.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang 
papengang);
'hard paradise - the apocalypse 6.0'; 
hardstyle; 23.00-05.00 uur.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'oost saturdays' met dj's seth troxler 
en carlos valdes; techno/house; 
24.00-06.00 uur; € 15,-; alleen deur-
verkoop.
zo 17 feb 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 
15.00-18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 18 feb 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. 
per team; aanmelden (vóór zondag) 
via info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.

wo 20 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p., max. 5 pers. per team.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris de-
luxe; 23.00-05.00 uur; gratis.
do 21 feb 
partycafé de doos, gelkingestr 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en 
mc's; 23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur 
gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 
24.00-05.00 uur.
vr 22 feb 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 
13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 

uur.
new orleans jazz cafe, gelkinge-
straat 17;
karaoke party; met keuze uit meer 
dan 30.000 nummers; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joop; aanv 21.00 
uur; € 4,-.
partycafé de doos, gelkingestr 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: 'pleinvrees' met dj's fritz 
kalkbrenner, kevin de vries, olivier 
weiter, nathan homan & friends en 
marc holstege; deephouse; 22.00-
05.00 uur; € 33,41.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-
1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'sputnik - in orbit' met oa 
dj's uamee, hitmark, gopnik mcblyat 
en synapse; russian hardbass; 
23.00-05.00 uur; € 11,- / voorverkoop 
€ 8,50.
huize maas, vismarkt 52;
'terug naar toen'; '90's/'00's party; 
23.00-04.30 u; voorverkoop € 14,45 
(early bird uitverkocht) via eventix.
&zo, poelestraat 53-55;

'bring it back'; r&b/hiphop/guilty 
pleasures/latin; 23.00-05.00 uur; 
voorverkoop € 11,- (early bird € 8,-) 
via www.bringitback.nl.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's tornado wallace en 
christian thomas; house; 24.00-
06.00 uur; € 8,-; alleen deurverkoop.
verwacht
za 23 feb 
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj jacco; dans/
meditatie; 19.30-22.00 uur; € 15,- 
(alleen cash); kaartverkoop via www.
judithsfavorites.com; met openings- 
en sluitingsceremonie.
partycafé de doos, gelkingestr 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
drum & bass night met oa dj's flark, 
saint grey, cauzion, dirty wakka en 
nobel savage; aanv 22.00 uur.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 
uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: 'raw cuts' met dj's darryn 
jones en st bastian en live art; rare 
soul/boogie/afro/jazz/disco/brazil; 
aanv 23.00 uur; voorverkoop € 10,- 
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uitgaan (vervolg)

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.

AfroLatin Passion
Korreweg 198 Groningen
info@afrolatinpassion.nl

Zaal (75 m2) met spiegels te huur voor  
workshops en/of lessen. Beschikbaarheid  
voornamelijk overdag en in het weekend.  

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

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.

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.

Lola
Pelsterdwarsstraat 11
9711 KP Groningen 
06-28655824
www.lola050.nl
050lola050@gmail.com
 
Dus jij zoekt een zaal met een plafond zoals de Spiegelzaal 
in Versailles, voor maximaal 200 personen, met een podium 
voor live muziek, waar professioneel licht en geluid aanwezig 
is, met ervaren barpersoneel en eventueel een buffet. 
Maar je weet niet of dit in je budget past? 
Lola heeft voor jou de oplossing! Bel of mail me. Liefs x   Lola

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.afrolatinpassion.nl/
https://www.facebook.com/BorrelcafeOblomov/
http://kokomogroningen.nl/
http://www.ocean41.nl/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
https://www.facebook.com/Lola050
http://www.landvankokanje.nl/
http://www.louisxv.nl/
http://www.viavecchia.nl/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
http://www.huizemaas.nl/
https://www.facebook.com/partycafededoos/

