
diversen
dans / literair / multimedia

do 4 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
de cirkel: murakami-kenner auke hulst 
interviewt murakami-vertaler luk van 
haute; 12.15-13.15 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
'murakami music box'; mini-festival over 
de mysterieuze japanse schrijver haruki 
murakami; met oa luk van haute (le-
zing), ype de boer (lezing), musikfabrik 
(keulen), yu oda/kamerorkest van het 
noorden, hannes andersson (visuals) 
en japanse rijstballen; presentatie esmé 
van den boom; nederlandstalig; aanv 
19.30 uur; € 17,50 (studenten € 12,50) / 
festivalpasse-partout € 30,- (€ 20,-); 
kaartverkoop via www.sggroningen.nl.
academiegebouw, broerstraat 5;
serie 'spraakmakende boeken': prof dr 
mathijs sanders bespreekt 'wil' van je-
roen olyslaegers; 19.45-21.30 u; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
achterzaal: boekpresentatie kasper van 
hoek; met voordrachten en live muziek; 
aanv 20.00 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
dansteam ataxia brengt 'circle of life' 
met dansstijlen als modern, latin en hip-
hop; 20.30-22.00 uur; € 8,- (studenten 
€ 6,-); ook op 5 en 6 apr.
vr 5 apr 
vrijdag, sint jansstraat 7;
herman annema presenteert zijn avon-
turenroman 'de escapisten'; met inter-
actieve lezing over films en verhalen; 
15.30-16.30 uur; aanmelden gewenst 
via herman@epic-ventures.nl.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met lalitha nandini (muziek) 
en three reflections (audiovisueel pro-
ject); podium voor experimentele kunst; 
aanv 19.30 uur; € 5,-.
groninger forum, hereplein 73;
groningse nacht van de filosofie; met oa 
fidan ekiz, paul cliteur, jannah loontjens, 
gummbah en désanne van brederode; 
20.00-01.00 uur; uitverkocht.
theater de kapel, emmastraat 15 f103;
hubert klaver presenteert zijn boek 
'pleisters'; mmv mijke eryng, bill mense-
ma en de messen; presentatie: paul 
borggreve; 20.30-23.30 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;

dansteam ataxia brengt 'circle of life' 
met dansstijlen als modern, latin en hip-
hop; 20.30-22.00 uur; € 8,- (studenten 
€ 6,-); ook op 6 apr.
za 6 apr 
vrijdag, sint jansstraat 7;
regiofinale kunstbende groningen met 
53 acts, verdeeld over de categorieën 
dans, dj, expo, film, muziek, taal en the-
ater; bedacht en uitgevoerd door jonge-
ren tussen de 13 en 19 jaar; 12.30-
18.00 uur; gratis.
oosterstraat en omgeving;
clash xxl festival met oa weval, ammar 
808, forest swords en tinkebell; live mu-
ziek, dj's, performances, installaties en 
audiovisuele kunst; hoofdlocaties: vera 
(oosterstraat 44), grand theatre (grote 
markt 35) en nachtclub oost (ooster-
straat 13a); 20.00-07.00 uur; voorver-
koop € 24,49 via www.clashclashclash.
nl / passe-partout 6 + 7 apr € 27,49; zo 
7 apr: contextdag met discussies en 
speeches (12.00 uur, € 10,-).
usva, munnekeholm 10;
dansteam ataxia brengt 'circle of life' 
met dansstijlen als modern, latin en hip-
hop; 20.30-22.00 uur; € 8,- (studenten 
€ 6,-).
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
22.00-23.00 uur; € 10,-.
ma 8 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'daar komen de russen': kees verheul 
spreekt over de legendarische dichter 
boris ryzhy; 20.00-22.00 uur; € 10,-.
di 9 apr 
boekhandel godert walter, o ebbinge-
straat 53;
week van de klassieken: vertaler 
wolther kassies en docent klassieke ta-
len michel buijs vertellen over de nieu-
we herodotus-vertaling; 20.00-22.00 u; 
gratis; reservering gewenst in de winkel 
of via info@godertwalter.nl of tel. 050-
3122523.
do 11 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
de cirkel: 'douwe serveert'; bibliotheca-
ris douwe van der bijl presenteert parel-
tjes uit de collectie van de bibliotheek; 
speciale gast: politicus bert middel; 
12.15-13.15 uur; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
poetry circle; 19.30-21.30 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nationale ballet brengt 'giselle'; ro-
mantische balletklassieker; aanv 20.15 
uur; uitverkocht; met inleiding (19.15 u, 
€ 2,57).
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en kees 
de vries; aanv 20.30 uur; gratis.

vr 12 apr 
grand theatre, grote markt 35;
club guy & roni weekend break festival 
met the poetic disasters club, tatiana 
matveeva, thys, setareh nafisi & nicho-
las thayer, the double collective en arno 
verbruggen; oa moderne dans, theater, 
film en live muziek; aanv 19.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 17,50); after-
party met black dynamite soundsystem; 
zie ook 13 apr.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met widt (psychedelische 
muziek en visuals) en eklin (muziek); 
podium voor experimentele kunst; aanv 
19.30 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: samir calixto en korzo pro-
ducties brengen 'w'; vijf danseressen 
maken de kracht, woede en wellust 
voelbaar die in de mythes en archety-
pes rond vrouwen zo nadrukkelijk aan-
wezig zijn; 20.15-22.00 uur; € 19,54.
za 13 apr 
grand theatre, grote markt 35;
club guy & roni weekend break festival 
met the poetic disasters club, tatiana 
matveeva, thys, setareh nafisi & nicho-
las thayer, the double collective en arno 
verbruggen; oa moderne dans, theater, 
film en live muziek; aanv 19.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 17,50).
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
20.00-21.00 uur; € 10,-.
zo 14 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
startpunt literaire wandeling olv douwe 
van der bijl en rense sinkgraven; 14.00-
15.30 uur; € 6,50.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26;
'ik stuntel dus ik ben'; een filosoof, drie 
dichters en muzikanten brengen een 
performance over ons eeuwige gestun-
tel; 14.30-16.30 u; € 7,50 incl. toegang 
tentoonstelling, aanmelden noodzake-
lijk via info@noordelijkscheepvaartmu-
seum.nl.
ma 15 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
vertalersgeluktournee met ard pos-
thuma (over 'simeliberg' van michael 
fehr), edith koenders en adriaan van 
der hoeven (over 'melancholie 1' van 

jon fosse) en liesbeth van nes (over 'de 
orde van de dag' van éric vuillard); 
19.30-22.30 uur; € 3,50 (studenten 
€ 2,-); reserveren kan in boekhandel 
godert walter (o ebbingestraat 53), via 
info@godertwalter.nl of tel. 050-
3122523.
di 16 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
dunja jocic en korzo producties brengen 
'the protagonist'; modern danstheater; 
aanv 20.15 uur; € 15,43.
grand theatre, grote markt 35;
x_yusuf_boss brengt 'ków' van moha-
med yusuf boss; première; dansvoor-
stelling over jezelf ruimte geven en hoe 
jij je verhoudt tot de ander; aanv 20.30 
uur; € 16,- (cjp/collegekaart € 11,-).
do 18 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
de cirkel: 'dichters van geluk'; rense 
sinkgraven spreekt met maaike rijntjes 
en ileen rook over hun werk en over ge-
luk; 12.15-13.15 uur; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppe-
lenbos en roos custers bespreken de 
roman 'hart der duisternis' van joseph 
conrad; 20.00-22.00 uur; € 10,-.
za 20 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
22.00-23.00 uur; € 10,-.
zo 21 apr 
grand theatre, grote markt 35;
bovenfoyer: mezrab brengt 'a night of 
stories and music'; verhalen, muziek en 
eten; engelstalig; aanv 19.00 uur; toe-
gang: vrijwillige bijdrage.
verwacht
zo 28 apr 
martinikerkhof;
startpunt theatrale stadswandeling; ver-
teller johannes brengt eeuwenoude 
volksverhalen tot leven; 14.00-15.30 u; 
€ 17,- (kinderen € 9,- / kleuters gratis); 
kaartverkoop via www.storytrail.nl.
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zie ook 
uit050.nl

Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

Indiaas restaurant TAJ MAHAL

Kom vóór concert of voorstelling 
in De Oosterpoort of Schouwburg

 genieten van onze Indiase specialiteiten

Kom vóór concert of voorstelling 
in De Oosterpoort of Schouwburg

 genieten van onze Indiase specialiteiten

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

Op Goede Vrijdag (19 april) en beide Paasdagen (zondag  
21 en maandag 22 april) geopend. Reserveer tijdig!

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

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


GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

GlOrIa Bell  12st
4 t/m 10 a pr: do 16.30 20.45 / vr 16.05 / za 16.30 21.30 / zo 12.45 21.30 / ma 

16.30 19.00 / di 16.15 19.00 / wo 21.30 / do 4 apr 50% premièrekorting
Wanneer de 58-jarige Gloria (Julianna Moore) Arnold (John Turturro) op de 
dansvloer ontmoet lijkt er een eind te komen aan haar uitbundige vrijgezellenle-
ven. Romantisch en komisch drama van Sebastián Lelio.

Grâce à DIeU  6gt
4 t/m 10 apr:  do 16.00 18.45 / vr 15.30 / za 16.00 21.15 / zo 11.00 18.45 /  

ma 16.00 21.10 / di 16.00 21.20 / wo 16.00 21.00 / do 4 apr 50% 
premièrekorting

Frans drama van François Ozon over misbruik in de Katholieke kerk.

sOFIa  
4 t/m 10 apr:  do 13.00 19.15 / vr di 16.30 / za 14.45 19.00 / zo 11.00 19.15 /  

ma wo 19.15 / do 4 apr 50% premièrekorting
Hoe lang kun je een zwangerschap ontkennen? Niet lang, zo ontdekt de twin-
tigjarige Marokkaanse Sofia. Aangrijpend drama van Meryem Benm’Barek. 
Bekroond met de prijs voor beste scenario in Cannes.

GOD ONly KNOws  9at
4 t/m 10 apr:  do 14.45 19.00 / za 13.00 / zo 11.15 16.45 / do 4 apr 50% première-

korting
Ontroerend, tragikomisch drama van Mijke de Jong over de gespannen ver-
houdingen tussen broers en zussen. Met Monic Hendrickx, Elsie de Brauw en 
Marcel Musters.

cOlD case haMMarsKjölD  12ad
4 t/m 10 apr:  do 16.15 / za 13.30 / wo 19.00 / do 4 apr 50% premièrekorting
Spannende documentaire van Mads Brügger waarin hij op zoek gaat naar het 
lot van VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. Die stortte in de nacht van 
16 september 1961 onder verdachte omstandigheden met zijn vliegtuig neer in 
de Britse kolonie Noord-Rhodesië.

ash Is PUrest whIte  12gah
4 t/m 10 apr:  di 16.00 / wo 18.35 / do 13.15 21.00 / za 20.45 / zo ma 21.00 /  

di 21.10 / wo 21.15
Qiao draait de gevangenis in om geliefde én bendebaas Bin te redden. Als ze 
eindelijk vrijkomt wil ze met Bin hun leven oppakken. Maar is alles nog wel zo-
als vroeger? Drama van Jia Zhang-Ke.

a PrIvate war  16gat
4 t/m 10 apr:  do 21.30 / vr 13.15 / za 19.15 / zo 16.30 21.00 / ma 21.20 / di 21.35 

/ wo 16.30
Biografisch drama over één van de meest gevierde oorlogscorrespondenten 
van deze tijd: de Britse Marie Colvin (Rosamund Pike). Ze interviewt rebellen-
leiders en dictators en verliest een oog bij een granaataanval in Sri Lanka.

lazzarO FelIce  12gt
4 t/m 10 apr:  do 13.30 / vr 14.00 / za 13.15 18.45 / zo 18.30 / ma 16.15 18.45 /  

di wo 18.45
De goedgelovige Lazzaro helpt de verwende edelman Tancredi bij het in scène 
zetten van zijn eigen ontvoering. Modern sprookje dat zich afspeelt op de grens 
van magie en realisme, temidden van zonovergoten Italiaanse tabaksvelden. 
Regie: Alice Rohrwacher. Geproduceerd door Martin Scorsese.

arctIc  12a
4 t/m 10 apr:  do 14.00 / vr 13.00 / za 20.15 / zo 17.15 / ma 20.00 / wo 20.00
Als enige overlevende van een vliegtuigcrash op de Noordpool moet hij de 
onmogelijke keuze maken tussen blijven in zijn geïmproviseerde kamp of een 
dodelijke tocht door het onbekende wagen. Met Mads Mikkelsen.

sUNset  16gt
4 t/m 10 apr:  za 15.45 / zo 15.50 
Midden in de politieke onrust in Boedapest zoekt Írisz naar antwoorden op 
vragen over haar familie en verleden. Gevaar dreigt maar Írisz laat zich niet af-
schrikken door de duistere geheimen die bovenkomen. Regie: László Nemes.

vIce  16gt
4 t/m 10 apr:  za 13.00 / zo 20.00 / wo 16.45 
Het waargebeurde verhaal van Dick Cheney (Christian Bale), één van de be-
langrijkste vice-presidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

caPharNaüM  9at
4 t/m 10 apr:  zo 12.00 / laatste week
Indringend portret over de twaalfjarige Zain uit Beiroet, die zijn ouders voor de 
rechter daagt omdat hij opgroeit zonder toekomstperspectief.

werK OhNe aUtOr  12gastd
4 t/m 10 apr:  zo 13.00
Kurt (Tom Schilling) groeit op in Duitsland en belandt na de Tweede Wereldoor-
log 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.

Free sOlO  a.l.
4 t/m 10 apr:  za 18.00
Documentaire over de Amerikaanse rotsklimmer Alex Honnold die zijn droom 
wil verwezenlijken: het beklimmen van El Capitan in Yosemite National Park.

rOMa  16gt
4 t/m 10 apr:  zo 14.30 
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
4 t/m 10 apr:  ma 16.45 / laatste week
Hilarisch kostuumdrama dat zich afspeelt aan het Engelse hof aan het begin 
van de 18de eeuw. Met Olivia Colman, Rachel Weisz en Emma Stone.

MaN MaDe
za 6 apr 16.00 
Documentaire van Sunny Bergman rond de maatschappelijke ideeën over 
mannelijkheid. Na afloop gaat verslaggever en columnist Rosa Timmer in ge-
sprek met Sunny Bergman over de film.

NU veraNDert er laNGzaaM Iets a.l.
zo 7 apr 13.45 
Documentaire over de hedendaagse coaching- en trainingscultuur.  
Regie: Menna Laura Meijer.

vIsaGes vIllaGes  12a
zo 7 apr 15.00
In deze documentaire trekken Agnès Varda en kunstenaar JR samen door 
Frankrijk en portretteren de mensen die ze ontmoeten. Eerbetoon aan Varda, 
de grootmoeder van de Franse cinema, die op 29 maart jl. overleed.

call Me By yOUr NaMe 12st
di 9 apr 18.30 / Cinemadiner / € 37,50 incl. driegangendiner
Op vakantie op het Italiaanse platteland ontmoet de 17-jarige Elio de knappe 
en intrigerende Oliver. Romantische film van Luca Guadagnino.

c'est l'aMOUr  12th
di 9 apr 19.30 / Ciné-club / ism Institut Français Groningen
Intiem familiedrama over de alleenstaande vader Mario en zijn twee puber-
dochters. Regie: Claire Burger.

MIssING lINK  6ga
wo 10 apr 16.15 / € 5,25 / NL
Animatiekomedie over de slimme, charmante maar wel eenzame ontbrekende 
schakel tussen aap en mens.
Verwacht:  they shall NOt GrOw OlD 11 apr | vOx lUx 18 apr | letO 

18 apr | DIrty GOD 25 apr | le jeU 25 april

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

KINePOlIs GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

MIssING lINK  6ga
Pathé 4 t/m 10 apr:  wo 17.45 / 3D / originele versie / voorpremière
Animatiekomedie over de slimme, charmante maar wel eenzame ontbrekende 
schakel tussen aap en mens.

hellBOy  16
Pathé 4 t/m 10 apr:  wo 11.45 14.30 17.15 20.30 / voorpremière
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  wo 19.30 21.15 / voorpremière
In deze keiharde actiefilm, gebaseerd op de Dark Horse Comics van Mike Mig-
nola, zit de legendarische half demonische superheld Hellboy (David Harbour) 
gevangen tussen de bovennatuurlijke en menselijke wereld.

FIGhtING wIth My FaMIly  12gt
Pathé 4 t/m 10 apr:  do di 11.00 14.15 16.30 19.00 / vr 11.15 13.45 16.30 19.00 /  

za 11.30 13.45 16.30 19.00 23.45 / zo 10.45 14.00 16.00 19.00 
/ ma 11.45 14.15 16.30 19.00 / wo 11.15 13.00 16.15 19.00

Drama naar het waargebeurde verhaal van de succesvolle vrouwelijke WWE-
worstelaar Paige. Met Florence Pugh, Jack Lowden en Dwayne Johnson.

shazaM!  9at
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 11.00 14.00 15.45 17.00 20.15 / vr 11.00 14.00 17.00 20.30 

/ za 11.00 14.00 17.00 20.00 23.00 / zo 11.15 14.15 15.45 
17.15 18.45 / ma 11.00 14.00 15.45 17.00 20.30 / di 11.45 
14.00 15.45 17.00 20.30 / wo 11.00 15.30 21.00 / 3D

Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma di 18.45 / vr za 15.45 18.45 / zo 20.30 / wo 13.30 18.45 
/ 2D

Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do 21.15 / vr za 15.45 21.15 / zo wo 15.45 19.45 /  
ma di 14.15 17.15 19.45 / 3D

Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do 14.00 17.00 18.45 / vr za 13.00 18.45 / zo 13.15 /  
wo 13.00 / 2D

Actiefilm. De 14-jarige Billy krijgt van een oude tovenaar de kracht om te veran-
deren in een volwassen superheld. Samen met zijn pleegbroer Freddy leert hij 
zijn krachten te gebruiken om het kwaad te bestrijden.

Pet seMatary  16gat
Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 10.45 13.00 15.30 17.45 21.45 / vr 10.45 13.30 15.45 

18.00 21.45 / za 11.15 15.30 18.00 21.45 00.15 /  
zo 13.15 16.30 21.45 / di 10.45 13.45 16.00 18.30 21.45 /  
wo 11.15 16.30 21.45

Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do di 15.00 19.00 21.30 / vr 15.45 19.00 / za wo 15.45 
19.00 21.30 / zo 15.45 20.15 / ma 15.00 17.15 20.15 /  
vr 21.30 Horror Night

De familie Creed verhuist naar het platteland, in de buurt van een onheilspel-
lende dierenbegraafplaats. Horrorfilm naar de roman van Stephen King.

the aFterMath  16g
Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 12.45 19.30 / vr 11.45 19.30 / za wo 19.30 / zo 18.15 / 

di 14.30 19.30
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do di 14.30 18.40 / vr za wo 18.40 / zo 20.00 /  

ma 14.30 20.00
Duitsland, 1946. Na de Tweede Wereldoorlog staat Rachael in de ruïnes van 
Hamburg op het kruispunt van haar leven. Romantisch drama naar de bestsel-
ler van Rhidian Brook. Met Keira Knightley en Jason Clarke.

the clOvehItch KIller  16gat
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 18.30 / vr 14.15 18.30 / za 10.45 22.00 / zo 21.15 /  

ma 14.45 18.15 / di wo 18.15
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do vr za wo 21.30 / zo ma 20.15 / di 21.25
Thriller. Meer dan tien jaar geleden werden tien vrouwen gemarteld en ver-
moord teruggevonden. Tot op de dag van vandaag is het een mysterie wie 
deze misdaden heeft gepleegd maar de dader is dichterbij dan wordt gedacht...

the Beach BUM  16gth
Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 22.00 / vr 10.45 17.45 / za 17.30 / zo 11.30 / di 16.15 / 

wo 18.00
Originele komedie over een succesvolle dichter wiens leven één groot feest is 
vol drugs en drank.  
Met Matthew McConaughey, Isla Fisher, Jonah Hill en Snoop Dogg.

DUMBO  12a
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 11.15 13.45 16.00 20.00 / vr 13.15 15.15 18.15 20.00 /  

za 13.00 15.00 18.15 20.30 / zo 12.30 15.00 20.00 /  
ma 11.15 13.45 15.45 20.15 / di 10.45 13.00 15.30 20.00 /  
wo 13.15 16.00 20.15 / 3D

Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 18.00 / vr 10.45 / za 10.30 / zo 10.15 17.30 / di 18.30 / 
wo 10.45 18.30 / 2D

Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do di 15.00 21.15 / vr za wo 15.30 21.15 / zo 15.45 20.00 / 
ma 14.30 20.00 / 3D

Kinepolis 4 t/m 10 a pr: do 14.00 17.00 18.40 / vr za wo 13.00 18.40 / zo 10.40 
13.00 19.00 / ma 14.00 17.00 19.00 / di 14.00 16.45 18.45 / 2D

Spectaculair live-action Disney-avontuur over het vliegende circusolifantje.

Us  16gat
Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 10.45 16.45 21.30 / vr 16.45 21.30 / za 21.30 23.15 /  

zo 16.15 21.30 / di 13.15 16.45 21.30 / wo 21.30
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do 15.15 21.30 / vr za 15.30 21.30 / zo 15.30 20.30 /  

ma 15.15 20.30 / di 15.15 18.45 21.25 / wo 15.30 18.45
Horrorthriller van Jordan Peele (Get OUt). Het rustige leven van een familie 
wordt bruut verstoord wanneer ze bezoek krijgen van een groep onuitgeno-
digde gasten die wel heel erg op henzelf lijken.

the hUMMINGBIrD PrOject  6gat
Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 13.15 / di 11.15
Spannend drama over twee neven die het ambitieuze plan hebben om een 
glasvezelkabel aan te leggen dwars door Amerika. De milliseconde tijdwinst in 
dataoverdracht moet hun enorme winsten op de beurs opleveren.

what MeN waNt  12th
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 20.30 / vr di wo 20.45 / za 15.15 21.15 / zo 19.15 /  

ma 11.00 20.30
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do za di wo 18.45 / vr 12.45 18.45 / zo ma 20.30
Komedie over een jonge vrouw die plotseling de gave krijgt om de gedachten 
van haar mannelijke collega's te kunnen lezen.

arctIc  12a
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 18.15 / vr 11.15 / za 17.45 / ma 13.30 / di 12.30 / wo 10.45
Als enige overlevende van een vliegtuigcrash op de Noordpool moet hij de 
onmogelijke keuze maken tussen blijven in zijn geïmproviseerde kamp of een 
dodelijke tocht door het onbekende wagen. Met Mads Mikkelsen.

the MUle  12gat
Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 20.45 / vr 10.45 21.00 / za 20.15 / zo 21.00 / wo 11.30
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do 18.45 / vr 12.45 15.30 18.45 / za 15.30 18.45 /  

zo 16.00 19.45 / ma 19.45 / di 20.00 / wo 15.30
Een hoogbejaarde oorlogsveteraan met financiële problemen wordt koerier bij 
een Mexicaanse drugskartel. Drama met Clint Eastwood.

ON the BasIs OF sex  a.l.t
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 11.30 / vr 13.30 / za 16.45 / ma 12.00 / di 13.15 / wo 12.30
Biografisch drama over juriste Ruth Bader Ginsburg, die in een door mannen 
gedomineerde wereld haar weg naar het Amerikaans Hooggerechtshof vocht.

IF Beale street cOUlD talK  12gtd
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 10.45 / ma 20.00 / di 11.30
Tish en Fonny geven eindelijk toe aan de liefde voor elkaar. Dan wordt Fonny 
vastgezet op beschuldiging van verkrachting en blijkt Tish zwanger te zijn...

alIta: Battle aNGel  12gt
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 13.15 / vr 11.25 / za 22.45 / 3D
Spectaculair cyberpunk-avontuur. Een vrouwelijke robot wordt in de 26ste 
eeuw op de schroot gevonden en hersteld door een wetenschapper. Ze blijkt 
geprogrammeerd te zijn met zeer gevaarlijke vechttechnieken...

verlIeFD OP cUBa  12gth
Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 10.45 / vr wo 18.45 / za 19.45
Romantische komedie. De gescheiden Loes (Susan Visser) leert op het beto-
verende en zonnige Cuba meer over de liefde dan ze ooit had verwacht.

caPtaIN Marvel  12g
Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 13.30 21.15 / vr 15.40 21.15 / za 15.30 20.45 23.30 /  

zo 13.30 18.00 20.45 / di 14.45 21.15 / wo 21.15 / 3D
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 18.30 / vr 12.50 / za 12.15 / zo 10.45 / ma 17.15 / di 17.30 

/ wo 16.45 / 2D
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do 20.00 21.30 / vr 15.30 20.00 21.30 / za 15.15 20.00 

21.30 / zo 15.45 20.30 / ma 20.30 / di 21.15 /  
wo 15.15 20.30 / 3D

Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do 14.00 18.40 / vr za 12.45 18.40 / zo 10.40 12.45 /  
ma 14.00 / di 14.00 19.45 / wo 12.45 19.30 / 2D

Sf-actiefilm. Carol Danvers bevindt zich samen met een groepje bondgenoten 
midden in een galactische oorlog tussen twee buitenaardse rassen.

escaPe rOOM  16gt
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 16.00 / vr 13.00 22.00 / za 22.15 00.00 / zo wo 22.00 /  

di 10.45 22.00
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do vr za 21.45 / di wo 21.30
Psychologische thriller waarin zes personen die elkaar niet kennen in een le-
vensgevaarlijke Escape Room terecht komen.

GreeN BOOK  12gtdh
Pathé 4 t/m 10 apr:  do 15.15 21.00 / vr 20.15 / za zo 18.30 / ma 15.15 18.30 /  

di 17.15 / wo 12.00 20.00 / PAC
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do 14.30 19.45 / vr 15.30 19.45 / za 15.15 19.45 / zo 15.15 

/ ma 14.30 / di 14.30 20.00 / wo 15.15 20.00
Hartverwarmend en waargebeurd drama over de hechte vriendschap tussen 
een uitsmijter (Viggo Mortensen) en concertpianist (Mahershala Ali).

BOheMIaN rhaPsODy  12dh
Pathé 4 t/m 10 apr:  zo di 20.15
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  do 14.00 20.15 / vr za 15.00 20.15 / zo wo 15.00 /  

ma di 14.00
Biografische film over de Britse rockband Queen, met name over hun excen-
trieke zanger Freddie Mercury, gespeeld door Rami Malek.

a star Is BOrN (eNcOre)  12ath
Pathé 4 t/m 10 apr:  zo 14.45 / eenmalig
Extended version met 12 minuten extra materiaal.  
Muzikaal en romantisch drama over een in verval geraakte country-ster (Brad-
ley Cooper) die het muzikale talent Ally (Lady Gaga) ontdekt.

the OlD MaN aND the GUN  12gt
Pathé 4 t/m 10 apr:  do di 13.30 / 50plus Bios
De oude Forrest Tucker is nog steeds één van de succesvolste bankovervallers 
van de 20ste eeuw, totdat er een klopjacht op hem wordt georganiseerd.  
Met deze film sluit Robert Redford zijn acteercarrière schitterend af.

MaMMa MIa! here we GO aGaIN  a.l.t
Kinepolis: do 4 apr 14.00 / CinePlus
Zomerse feel-good musicalfilm met de bekende liedjes van ABBA.  
Met Lily James, Cher, Meryl Streep, Julie Walters, Christine Baranski, Amanda 
Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan en Colin Firth.

the GOlDeN aGe
Pathé: zo 7 apr 17.00 / Pathé Ballet
Het Boshoi Ballet danst deze klassieker in jaren '20-stijl. Op muziek van 
Sjostakovitsj.

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

MIssING lINK  6ga
Pathé 4 t/m 10 apr:  za 16.15 / zo 12.15 / wo 13.45 15.45 / 3D / NL / voorpremière
Pathé 4 t/m 10 apr:  vr 16.15 / za 14.15 / zo 14.30 / 2D / NL / voorpremière
Kinepolis 4 t/m 10 apr: za 12.45 / zo 13.15 / wo 12.45 / 3D / NL / voorpremière
Animatiekomedie over de slimme, charmante maar wel eenzame ontbrekende 
schakel tussen aap en mens.

Masha eN De Beer 2  a.l.
Pathé 4 t/m 10 apr:  za 10.45 13.15 / zo 10.30 / wo 10.45 14.00 / NL
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  za 13.15 / zo 10.45 13.15 / wo 13.15 / NL
Nieuwe animatiefilm met de grappige avonturen van het levendige meisje Ma-
sha en de vriendelijke beer.

Klara eN De GeKKe KOeIeN  a.l.
Pathé 4 t/m 10 apr:  za ma 11.00 / zo 10.15 / wo 14.45
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  zo 10.55
Animatiefilm over het kalf Klara en het avontuurlijke leven op de boerderij.

NIcK jr. vOOrjaarsBIOs  a.l.
Pathé 4 t/m 10 apr: do 11.00 / za 10.15 / di 10.45
Met de allernieuwste afleveringen van Blaze en de Monsterwielen, Paw Patrol 
en Shimmer & Shine.

cOrGI  6ga
Pathé 4 t/m 10 apr:  vr 14.00 / za 13.30 / zo 13.45 / wo 15.45 / 3D
Pathé 4 t/m 10 apr:  do ma 16.15 / vr 16.00 / za 11.15 / zo 10.30 / 2D
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  vr za wo 13.15 / zo 10.45 13.30 / 3D
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  vr za wo 12.45 16.00 / zo 11.00 12.45 16.15 / 2D
Animatiefilm over Corgi Rex, de meest geliefde  hond van het Britse konings-
huis. Wanneer hij door de andere, jaloerse corgi’s het paleis uit wordt gejaagd 
maakt hij nieuwe vrienden met wie hij spannende avonturen beleeft.

Maya De BIj: De hONINGsPeleN  a.l.
Pathé 4 t/m 10 apr:  zo 12.00 / 2D
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  vr za zo wo 13.15 / 2D
Animatiefilm over het vrolijke en nieuwsgierige bijtje Maya en haar vrendjes.

BrUGKlas -  
De tIjD vaN MIjN leveN  a.l.t
Pathé 4 t/m 10 apr:  za 14.45 / zo 12.45 / wo 14.15
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 4 t/m 10 apr: zo 15.30 / 3D / NL
Pathé 4 t/m 10 apr: za 12.45 / zo 10.30 / wo 15.15 / 2D / NL
Kinepolis 4 t/m 10 apr: za zo wo 12.45 / vr 13.00 / 3D / NL
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  vr za wo 12.45 / zo 10.45 13.15 / 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 4 t/m 10 apr:  za 12.30 / zo 13.00 / 2D / NL
Kinepolis 4 t/m 10 apr:  vr 15.45 / za zo wo 15.30 / 3D / NL
Kinepolis 4 t/m 10 apr: zo 10.45 / 2D / NL
Het langverwachte nieuwe deel van de animatiefilm over de onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen een jonge Viking en een echte Helleveeg-draak.

ralPh BreaKs the INterNet  6ga
Kinepolis 4 t/m 10 apr: zo 10.40 / 3D / NL
Animatiefilm. Ralph en Vanellope verlaten Litwak's Arcade om de onbekende 
en spannende wereld van het internet in te duiken.

casPer & eMMa MaKeN theater  a.l.
Kinepolis 4 t/m 10 apr: zo 10.40
Vrolijk avontuur waarin de klas van Casper en Emma een toneelstuk maakt.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN
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film
vr 5 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 20.00-
20.45 uur; € 10,-.
za 6 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psyche-
delische muziek van pink floyd met bij-
passende beelden; 20.00-20.45 uur; 
€ 10,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'thunder road' (2018) van en met jim 
cummings; komisch drama over en nar-
cistische politieagent die probeert zijn 
leven op orde te krijgen; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); ook 
op 8 apr.
zo 7 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'supervolcanoes'; spectaculaire 
natuurfilm over de supervulkanen op 
onze aarde; 16.00-16.30 uur; € 10,-.
ma 8 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'thunder road' (2018) van en met jim 
cummings; komisch drama over en nar-
cistische politieagent die probeert zijn 
leven op orde te krijgen; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
di 9 apr 
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'acusada' (2018) 
van gonzalo tobal; misdaaddrama over 
de mooie, jonge dolores die als enige 
verdacht wordt van de moord op haar 
beste vriendin; spaans gesproken, en-
gels ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 6,- 
(cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).
wo 10 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'black panther' (2018) van ryan coogler; 
actie-sf-film gebaseerd op het marvel-
personage black panther; met chadwick 
boseman, michael b jordan en lupita 
nyong'o; 20.00-22.15 uur; € 5,-.
vr 12 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 20.00-
20.45 uur; € 10,-.
za 13 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
vhs night of error met krankzinnige, hi-
larische en tenenkrommende trailers en 
commercials; na de pauze: culthorror-
komedie 'the blob' (1988) van chuck 
russell, met kevin dillon; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; psychedeli-
sche muziek van pink floyd met bijpas-
sende beelden; 22.00-22.45 uur; € 10,-.
zo 14 apr 
groninger forum, hereplein 73;
groningse nieuwe #85: 'de bohemen' 
van julian verkerk; ingewikkeld en mis-
leidend liefdesdrama; met q&a met de 
filmmaker; aanv 16.00 uur; € 2,50.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-

wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 16.00-
16.45 uur; € 10,-.
ma 15 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'hamburger gitter' (2018) van marco 
heinig en stefan maurer; documentaire 
over de gebeurtenissen, controverses 
en protesten rond de g20-top in ham-
burg, juli 2017; duits gesproken, engels 
ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- (stad-
jerspas/studenten € 5,-).
di 16 apr 
pathé, gedempte zuiderdiep 78;
hollands nieuwste: 'baantjer het begin' 
(2019) van arne toonen; misdaadfilm 
die zich afspeelt in amsterdam tijdens 
de roerige jaren '80; met waldemar to-
renstra, tygo gernandt en fedja van 
huêt; publiekspremière; 20.30-22.40 u; 
€ 15,- incl. drankje en hapje.
vera zienema, oosterstraat 44;
'ex drummer' (2007) van koen mortier; 
drie werklozen pesten, kibbelen, vech-
ten en repeteren met elkaar, vallen 
vrouwen aan, schreeuwen tegen hun 
echtgenoten en binden hun ouders aan 
het bed vast; naar het boek van herman 
brusselmans; nederlands/vlaams ge-
sproken, engelse ondertiteld; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/studen-
ten € 5,-).
wo 17 apr 
kinepolis, boumaboulevard 53;
'moving adventures' met een selectie 
outdoorfilms van het banff mountain film 
festival; aanv 19.00 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'wonderful losers' (2018) van arunas 
matelis; documentaire over de wielren-
ners in de staart van de koers die het 
vuile werk opknappen voor hun ploeg; 
19.30-20.45 uur; € 10,50 (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50).
dot, vrydemalaan 2;
'mamma mia!: the movie' (2008) van 
phyllida lloyd; romantische musicalko-
medie met meryl streep, pierce brosnan 
en colin firth; 20.00-21.50 uur; € 5,-.
groninger forum, hereplein 73;
landelijke sneak preview van een film 
die nog niet eerder in nederland ver-
toond is; aanv 21.00 uur; € 7,50.
do 18 apr 
usva, munnekeholm 10;
'little angels' (2015) van marco nieme-
ijer; ingetogen portret van een new 
yorkse familie die nog steeds kampt 
met trauma's uit de tweede wereldoor-
log; 20.30-22.00 uur; gratis kaarten ver-
krijgbaar via www.sggroningen.nl.
vr 19 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 20.00-
20.45 uur; € 10,-.
za 20 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; psychedeli-
sche muziek van pink floyd met bijpas-
sende beelden; 20.00-20.45 uur; € 10,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'posoki (directions)' (2107) van stephan 
komandarev; realistisch, met mobiele 
camera gefilmd mozaïekdrama dat een 
treffend beeld geeft van het heden-
daagse bulgarije; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-); ook op 22 
apr.
zo 21 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over het leven van de sami, een eeu-
wenoud volk dat in lapland woont; en-
gels gesproken, niet ondertiteld; 16.00-
16.45 uur; € 10,-.

ma 22 apr 
groninger forum, hereplein 73;
'buñuel in the labyrinth of the turtles' 
(2018) van salvador simó; kleurrijk ani-
matiedrama over de beroemde surrea-
listische filmmaker luis buñuel; 19.30-
21.00 uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/
studenten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / 
kinderen tot 16 jaar € 7,50).
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'posoki (directions)' (2107) van stephan 
komandarev; realistisch, met mobiele 
camera gefilmd mozaïekdrama dat een 
treffend beeld geeft van het heden-
daagse bulgarije; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 23 apr 
groninger forum, hereplein 73;
ciné-club: 'la douleur' (2018) van em-
manuel finkiel; oorlogsdrama over een 
schrijversechtpaar dat actief is in het 
franse verzet; naar de gelijknamige ro-
man van marguerite duras; frans ge-
sproken, engels ondertiteld; aanv 19.30 
uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kin-
deren tot 16 jaar € 7,50); ism institut 
français.
vera zienema, oosterstraat 44;
'ray & liz' (2019) van richard billingham; 
reconstructie van de jeugd die hij door-
bracht in de grauwe woonblokken bui-
ten birmingham; aanv 20.30 uur; € 6,- 
(cjp/stadjerspas/studenten € 5,-).
usva, munnekeholm 10;
'man made' (2019) van sunny bergman; 
documentaire rond de maatschappelij-
ke ideeën over mannelijkheid; met na-
gesprek; 20.30-22.00 uur; € 4,- (studen-
ten € 3,-); kaarten verkrijgbaar via www.
sggroningen.nl.
wo 24 apr 
groninger forum, hereplein 73;
'miel-emile' (2019) van peter van hou-
ten; drama over het complexe leven 
van emile en zijn familie in de franse py-
reneeën; 19.00-21.25 uur; € 10,50 (jon-
geren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); ook op 28 apr (15.30-18.25 uur, 
met inleiding en q&a met de regisseur).
dot, vrydemalaan 2;
'leave no trace' (2018) van debra gra-
nik; indringend drama over een tiener-
meisje en haar vader die jaren in het 
woud wonen totdat ze worden ontdekt 
door de autoriteiten; 20.00-21.50 uur; 
€ 5,-.
do 25 apr 
synagoge, folkingestraat 60;
'eye in the sky' (2015) van gavin hood; 
spannend drama met helen mirren over 
een militaire operatie met drones die 
wordt uitgevoerd om een groep terroris-
ten in kenia uit te schakelen; met korte 
inleiding over humanitair oorlogsrecht; 
aanv 20.00 uur; gratis.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'die fälscher' (2007) van stefan ruzo-
witzky; bizar maar waar gebeurd ver-
haal over joodse gevangenen die in het 
concentratiekamp sachsenhausen de 
opdracht krijgen engels en amerikaans 
geld te vervalsen; aanv 20.00 u; € 0,50 
incl. koffie/thee; reserveren niet moge-
lijk.
verwacht
za 27 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mario' (2018) van marcel gisler; roman-
tisch drama over een jonge succesvolle 
voetballer die vreest dat zijn homosexu-
aliteit zijn carrière in gevaar brengt; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook op 29 apr.
zo 28 apr 
groninger forum, hereplein 73;
'miel-emile' (2019) van peter van hou-
ten; drama over het complexe leven 
van emile en zijn familie in de franse py-
reneeën; 15.30-18.25 uur; € 10,50 (jon-
geren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); met inleiding en q&a met de re-
gisseur.
ma 29 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mario' (2018) van marcel gisler; roman-
tisch drama over een jonge succesvolle 
voetballer die vreest dat zijn homosexu-
aliteit zijn carrière in gevaar brengt; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
di 30 apr 
vera zienema, oosterstraat 44;
'air doll' (2009) van hirokazu koreeda; 
opblaaspop nozomi ontwaakt uit haar 
rubberachtige bestaan, ontdekt de 
mensenwereld en ontwikkelt complexe 
emoties die leiden tot bizarre situaties; 
35 mm; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stad-
jerspas/studenten € 5,-).

jazz
do 4 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met la vache; roots/
impro met harry van lier (zang/gitaar), 
winfred buma (gitaar) en marloes nieu-
wenhuis (zang); 21.30-23.30 uur; € 5,-.
vr 5 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
za 6 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: remy van kesteren (harp), 
neo-klassiek/minimal/pop/jazz/improvi-
satie; aanv 20.30 uur; € 19,54.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
il sole in cantina, haddingestraat 16;
pelican man; beatriz oliva teles (gitaar), 
richard nacinelli (bas) en ruggero di luisi 
(drums); aanv 23.00 uur.
zo 7 apr 
dot, vrydemalaan 2;
sunday chill jazz: susanne kokot (zang), 
hans lass (contrabas) & felix degenaar 
(piano); latin/jazz; 15.00-17.15 u; gratis.
brasserie de leyhoeve, helperpark 
258-d;
'lazy sunday afternoon' met robert bos-
scher (piano); 15.00-17.00 u; € 7,50; re-
serveren gewenst via tel. 050-2069292 
of receptie@leyhoeve-groningen.nl.
ma 8 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
john di martino (piano); 14.00-15.00 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
metropole orkest + donny mccaslin (te-
norsax) + jason lindner (toetsen/zang) + 
ryan dahle (gitaar); jazz/alt-rock/elektro-
nica; aanv 20.30 uur; € 28,-.
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 9 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: 'new york comes to gronin-
gen' met john di martino (piano), eric al-
len (drums) en joris teepe (bas); aanv 
20.30 uur; € 14,40.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met harry van der laan (sax), 
diederik idema (piano), hans lass (bas) 
en gijs dijkhuizen (drums); aanv 22.00 
uur; € 3,-.
wo 10 apr 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
pcc-composers: daniele nasi (sax) en 
zhu mang (piano); met michael moore 
(klarinet/altsax), bert van erk (contra-
bas) en steve altenberg (drums); 20.30-
22.00 uur; € 15,- (studenten € 10,-); ism 
stichting jazz in groningen.
do 11 apr 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
ct heida (zang/toetsen), koen jongsma 
(gitaar/zang), mervyn gerds (gitaar/
zang), ann faverey (contrabas/zang) & 
han latupeirissa (percussie); 21.00-
24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met jazzbusters en 
't is net adderley; 21.30-23.30 uur; € 5,-.
vr 12 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met the lola quartet (soul/
jazz/fusion, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.
za 13 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
spring concert & session olv joost swart 
(piano); 21.30-00.30 uur; € 3,-; na af-
loop: disco met dj le petit pimpelier.
ma 15 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: concert en masterclass door 
michael moore (sax); 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 16 apr 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met josé zwerink (zang), don 
hofstee (viool/gitaar), diederik idema 
(piano), bert van erk (contrabas) en 
rené van astenrode (drums); aanv 
22.00 uur; € 3,-.
wo 17 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: muziekschoolfestival met 
jazzensembles van muziekschool vrij-
dag olv josé zwerink, harrie van lier, die-
derik idema, winfred buma en bert van 
erk; 19.30-20.30 uur; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
daniel juarez (sax), andrea caruso (con-
trabas) & quique ramirez (drums); 
20.30-23.00 u; € 12,- (studenten € 8,-).
do 18 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
stageband jazz orchestra en vocal 
group treats brengen de jazzsuite 'six 
decades of my father' van marco ker-
ver; 20.30-22.00 uur; € 10,-; reserveren 
via www.jazzsuite.nl.
vr 19 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
za 20 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
zo 21 apr 
buckshot café, zuiderdiep 58;
hiske oosterwijk band, pop/jazz; aanv 
16.30 uur; gratis.
ma 22 apr 
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 23 apr 
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met rené van astenrode (vibra-
foon), diederik idema (piano), oeds 
bouwsma (bas) en steve altenberg 
(drums); aanv 22.00 uur; € 3,-.

do 25 apr 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv harry van lier; 
basisband: workshopcombo so what; 
20.30-22.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
suzanne savage (zang/gitaar/viool), fe-

lix degenaar (piano), sven otte (bas) & 
sebastian demydzcuk (drums); 21.00-
24.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met marc laguna; 
21.30-23.30 uur; € 5,-.
vr 26 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
verwacht
za 27 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
zo 28 apr 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
'klassieke affaire' met lavalu (mariëlle 
woltring), composities/zang/piano; jazz/
klassiek; aanv 15.30 u; € 12,- (studen-
ten € 8,-); ism stichting jazz in gronin-
gen.
martinikerk, martinikerkhof 3;
'jazzvesper'; experimentele vesper 
(avonddienst) mmv conservatoriumstu-
denten; aanv 17.00 uur (muziek vanaf 
16.40 uur).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: fatoumata diawara, afri-
kaans/westerse pop/jazz; aanv 20.30 u; 
€ 28,79; verplaatst van 9 feb naar 28 
apr.
ma 29 apr 
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
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pop
do 4 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
beirut, folk/pop/indirock/wereldmuziek 
uit amerika; voorprogramma: helado 
negro; aanv 20.00 uur; € 32,39.
martiniplaza, l springerlaan 2;
wanton, nederlandstalige pop uit gro-
ningen; albumpresentatie; aanv 20.30 
uur; € 11,03 incl. servicekosten.
vera, oosterstraat 44;
kei x usva bandcontest 2019 met grant 
lady, wicks & wax, vera's charm en the 
lay; pop/rock; aanv 20.30 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
temple fang ('70's spacerock uit amster-
dam) en ruv (hardrock); aanv 21.00 uur; 
€ 6,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met la vache; roots/
impro met harry van lier (zang/gitaar), 
winfred buma (gitaar) en marloes nieu-
wenhuis (zang); 21.30-23.30 uur; € 5,-.
bambara, roeierspad 1;
igniter (thrash metal) en grinding fear 
(crossover), beide uit finland; aanv 
21.30 uur.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 5 apr 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met lalitha nandini (muziek) 
en three reflections (audiovisueel pro-
ject); podium voor experimentele kunst; 
aanv 19.30 uur; € 5,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
laura gibson, poëtische pop uit amerika; 
aanv 20.30 uur; € 15,42; kaartverkoop 
via de oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: will knox, singer-songwriter 
uit engeland; aanv 20.30 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 10,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
mantis, the rg's en monkey juice; 3x 
rock/grunge/punk uit belgië; aanv 21.00 
uur; € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
the queers, punkrock uit amerika; voor-
programma: the jerry hormone ego trip; 
aanv 21.00 uur; € 11,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: straight arrows, powerpop/
garagerock uit australië; aanv 23.00 u; 
gratis.
za 6 apr 
simplon, boterdiep 69;
'grunn't' met hate (deathmetal uit po-
len), glorior belli (black metal uit frank-
rijk), nazghor (black metal uit zweden), 
bütcher (speed/black/thrash metal uit 
belgië), fumes of decay (brutal death-
metal uit nederland), marthyrium (black/
deathmetal uit spanje), anarchos (old-
school deathmetal uit nederland), insur-
rection (melodic thrash/death metal uit 
nederland) en doodswens (oldschool 
black metal uit nederland); aanv 15.30 
uur; € 22,50 / voorverkoop € 18,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
café plugged! met de plugged band en 
gasten glenn gressmann (caribisch/la-
tin/soul) en hennie dolsma (soul); 
19.30-22.30 uur; gratis.
oosterstraat en omgeving;
clash xxl festival met oa weval, ammar 
808, forest swords en tinkebell; live mu-
ziek, dj's, performances, installaties en 
audiovisuele kunst; hoofdlocaties: vera 
(oosterstraat 44), grand theatre (grote 
markt 35) en nachtclub oost (ooster-
straat 13a); 20.00-07.00 uur; voorver-
koop € 24,49 via www.clashclashclash.
nl / passe-partout 6 + 7 apr € 27,49; zo 
7 apr: contextdag met discussies en 
speeches (12.00 uur, € 10,-).
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
phd rock band, stevige rock; 21.00-
24.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 21.30 u; 
gratis.
em2, suikerlaan 6;
'de republiek - new wave edition' met 
joy division undercover (joy division tri-
bute band, 21.30-23.00 uur) en resident 
dj's; 21.30-03.00 uur; € 12,50 (voorver-
koop € 10,- via yourticketprovider) / na 
23.00 uur € 5,-.
orkz-bar, emmastraat 15;
neuk!, baas en devoid; hardcore punk; 
aanv 22.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
rockin' 4, rock & roll/blues; 23.00-01.00 
uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
rockin' 4, rock/blues van de jaren '60 tot 
heden; 23.00-01.00 uur; gratis.
zo 7 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;

grote zaal: yogadocent/gitarist jan kui-
per presenteert 'yoga in concert xl'; 
yoga met live gitaarmuziek; mmv yvon-
ne de hoop (yoga/percussie/singing 
bowls), digmon roovers (gitaar) en jon-
ge noordelijke gitaartalenten en singer-
songwriters; 11.00-12.30 uur; € 19,50.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
mojo overdrive, pittige bluesrock; 
15.30-18.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'acoustic sundays'; akoestische open 
sessie rond de tafel, olv harold stap; 
16.00-19.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
zo nu en steely dan, steely dan-covers; 
aanv 16.30 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the songclub; de deelnemende singer-
songwriters spelen elk twee eigen num-
mers, waarvan tenminste één nieuw is; 
met oa c t heida, annemarieke coen-
ders, lex koopman, george welling, josé 
cutileiro, robin ijzerman, jeffrey baker, 
jeroen de jong en abel de kam; aanv 
22.00 uur; gratis.
ma 8 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: metropole orkest + donny 
mccaslin (tenorsax) + jason lindner 
(toetsen/zang) + ryan dahle (gitaar); 
jazz/alt-rock/elektronica; aanv 20.30 u; 
€ 28,-.
bambara, roeierspad 1;
coproach, hardcore/powerviolence uit 
leeds; aanv 20.30 uur.
di 9 apr 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
rotten foxes, punkrock uit engeland; 
voorprogramma: crate (assen); aanv 
21.00 uur; € 5,-.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
freeborn brothers, gypsy/hobo/punk uit 
polen; aanv 21.00 uur; gratis.
wo 10 apr 
vera, oosterstraat 44;
marissa nadler (singer-songwriter), folk/
gothic/americana/dreampop; aanv 
20.30 uur; € 13,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 11 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: alpha blondy & the solar sy-
stem, reggae/afrikaans/pop; aanv 20.30 
uur; € 33,50.
vera, oosterstraat 44;
msafiri zawose (tanzania), dub/elektro-
nisch/traditionele gogo/afro-fusion; sup-
port: dj josz; aanv 21.00 uur; € 13,- (met 
vera-clubkaart gratis).
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met foxlane 
(nijmegen) en car pets (utrecht); indie-
rock; aanv 21.30 uur; € 3,- / voorver-
koop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 12 apr 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' met widt (psychedelische 
muziek en visuals) en eklin (muziek); 
podium voor experimentele kunst; aanv 
19.30 uur; € 5,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: miss montreal, pop; aanv 
20.30 uur; € 27,76; ook op 13 apr.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.00-00.30 uur; € 3,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
svetlanas (thrashpunk uit moskou/mi-
laan), blind man death stare (punkrock 
uit australië) en randy savages (punk-
rock uit londen); aanv 21.00 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 9,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: gosto, pop; aanv 21.00 uur; 
€ 10,- / voorverkoop € 10,-.
vera, oosterstraat 44;
the grand east, rock & soul; voorpro-
gramma: boogie monster; aanv 21.00 u; 
€ 13,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met the lola quartet (soul/
jazz/fusion, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.
za 13 apr 
de jongens van hemmes, steentil-
straat 10;
recordstore day: wadaap soundsystem 
met ceasar, brutus en wad aap; 10.00-
18.00 uur.
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
recordstore day: stephanie struijk 
(11.00 uur), davine (12.30 uur), douwe 
eisenga (13.30 en 14.30 uur) en kinda 
kinks (16.00 uur); gratis.
plato, oude ebbingestraat 41-43;
recordstore day: the heck (garagerock), 
cordovas (meerstemmige americana, 
13.00 uur), paceshifters (alternatieve 
rock, 14.00 uur) en sabrina starke (soul/
reggae, 16.30 uur); aanv 12.00 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 19.30-22.30 u; gra-
tis.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
cordovas, meerstemmige americana; 
voorprogramma: joe nolan (singer-
songwriter uit canada); aanv 20.00 uur; 
€ 14,39; kaartverkoop via oosterpoort.
oosterpoort, trompsingel 27;

grote zaal: miss montreal, pop; aanv 
20.30 uur; € 27,76.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: idaly, hiphop/trap; aanv 
21.00 uur; € 11,- / voorverkoop € 11,-.
vera, oosterstraat 44;
cave, psychedelische indiefunk uit ame-
rika; voorprogramma: king champion 
sounds; aanv 21.00 uur; € 11,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
mcnolia, swingende pop/rockcovers; 
aanv 21.30 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
x-raiders (vh rectum raiders, vuige rock 
& roll uit amsterdam) en ginger likes! 
(glamrock uit groningen); aanv 22.00 u; 
€ 10,- / voorverkoop € 8,-.
cocktailbar seven, hoogstraatje 9;
the vibez of hiphop new wave show-
case met maas, lil denzo, dj melo, je-
suis mitchy, jesaja en soefie ritch; oa 
hiphop, latin trap, moombahton en new 
wave; 22.00-02.00 uur; gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
every stranger looks like you (grunge/
post-hardcore) en torrential (post-metal/
hardcore); 22.30-02.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
robine koerts (zang), soul/r&b/pop; 
23.00-01.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: swine taks, punkrock uit 
newcastle; aanv 23.00 uur; € 2,- (met 
vera-clubkaart gratis).
zo 14 apr 
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' elvis-special met oa aron 
borgh & the las vegas tribute band, 
johnny dynamite & the 4 men, elvis-ver-
tolkers freia, jimmy wierenga en henri 
pol, rock & roll-dansers, caddy cars en 
bouke (19.00-20.00 uur); 14.30-20.00 
uur; € 20,- / voorverkoop € 19,-.
dot, vrydemalaan 2;
'music & wine' met singer-songwriters 
martijn van der zande en isis&thewolf; 
akoestische pop/folk; 15.00-18.00 uur; 
gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
holy bouncer, alternatieve psychrock uit 
barcelona; 15.30-18.30 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
contradiction, funk; aanv 16.30 u; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': the stingers, rhythm & 
blues/roots; 17.00-19.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: rufus wainwright, singer-
songwriter uit canada; voorprogramma: 
rachel eckroth; aanv 20.30 uur; € 63,76.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: john mayall, blues; 85th an-
niversary tour; aanv 20.30 uur; uitver-
kocht.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 15 apr 
bambara, roeierspad 1;
ssanahtes (post-metal) en past (screa-
mo/hardcore), beide uit frankrijk; aanv 
19.30 uur.
di 16 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: binkbeats, elektronische 
muziek; aanv 20.30 uur; € 20,07.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: vintage crop, postpunk uit 
australië; aanv 22.30 uur; € 5,-; alleen 
deurverkoop.
wo 17 apr 
usva, munnekeholm 10;
moa (mit offenen armen) charity night 
met vintage sale, no restrictions come-
dy (stand-up comedy) en live muziek 
van tarek & lukas en jonas & the fried 
pipers; 19.30-23.00 u; € 3,- tbv compu-
terles voor vluchtelingen in groningen.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: di-rect, pop/rock; aanv 20.30 
uur; uitverkocht.
vera, oosterstraat 44;
cherry glazerr, '90's grunge/indierock uit 
los angeles; met voorprogramma; aanv 
21.00 uur; € 12,- (met vera-clubkaart 
gratis).
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 18 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: hannah williams & the affir-
mations, soul/funk/grooves uit enge-
land; aanv 20.30 uur; € 19,54.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met northwest, 
experimentele pop; aanv 21.30 uur; 
€ 3,- / voorverkoop € 3,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met plainwoods 
(city and swamp); 21.30-23.30 u; € 5,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the damn truth, alternatieve '60's/'70's 
rock uit canada; aanv 22.00 uur; € 11,-.
vr 19 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: donnie, nederlandstalige 
hiphop; donnie gaat kwijt tour; support: 

cry; aanv 20.00 uur; € 15,94.
vera, oosterstraat 44;
eindronde popgroningen talent award 
2019 met het kanaal, dor, cashmyra, 
hollow men en gast: cirrus minor (win-
naar 2018); aanv 20.30 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
hardcore/thrashmetal night met over-
ruled, mudhead en unfaded; aanv 21.00 
uur; € 6,-.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: inge van calkar, pop; voor-
programma: cynn; aanv 21.00 uur; 
€ 10,- / voorverkoop € 10,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
good friday blop; blues/pop; 21.00-
00.30 uur; € 3,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
achterzaal: soulfood, liedjes die te mooi 
zijn om vergeten te worden; met arnout 
baard (bas), ronald kamphuis (gitaar) 
en fenny hoekstra (zang); aanv 21.30 u; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
ewert & the two dragons, folkrock uit 
estland; aanv 21.30 uur; € 15,54.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
za 20 apr 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
sister feelgood, funk/disco/motown; 
19.30-22.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: nora fischer (zang) & mar-
nix dorrestein (gitaar) laten muziek van 
17de-eeuwse componisten (oa dow-
land, monteverdi, vivaldi en purcell) 
klinken als hedendaagse singer-song-
writerpop; voorprogramma: jawa manla; 
aanv 20.00 uur; € 20,57.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: white lies, indiepop uit enge-
land; aanv 20.00 uur; € 27,-.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: orange grove, reggae/pop/
funk/soul; met voorprogramma; aanv 
21.00 uur; € 10,- / voorverkoop € 10,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: the visual en van common; 
indiepop; aanv 21.15 uur; € 10,- / voor-
verkoop € 10,-.
em2, suikerlaan 6;
sehnsuchtband (rammstein tribute) en 
the red hot chili neppers (red hot chili 
peppers tribute); krautrock/funkrock; 
21.30-01.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 10,- via www.em2groningen.nl.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
soul vibration, jaren '60/'70 soul; lus-
trumconcert; aanv 21.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/
r&b; 23.00-01.00 uur; gratis.
zo 21 apr 
buckshot café, zuiderdiep 58;
hiske oosterwijk band, pop/jazz; aanv 
16.30 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
di 23 apr 
bambara, roeierspad 1;
m o r a (hardcore uit helsinki) en deufo-
ria (punkrock uit santiago de chile); 
aanv 20.30 uur.
wo 24 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: glennis grace, pop/soul; 
aanv 20.00 uur; € 28,08.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 25 apr 
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
'music sessions' met whatever's left 
(ierse folk/rock); 20.00-21.45 u; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
the hollies, '60's/'70's pop uit engeland; 
aanv 20.00 uur; topseats uitverkocht / 
1ste rang € 52,96 / 2de rang € 45,76 / 
3de rang uitverkocht; prijzen incl. ser-
vicekosten.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
wolfrik (thrashpunk uit canada), para-
noid state (hardcore punk), the affect 
heuristic (progressieve melodieuze 
hardcore) en djrwin (punkrock); met 
voorprogramma; aanv 20.30 uur; € 5,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met love cans 
(garagerock/neopsychedelische punk 
uit zwitserland) en sleazebag jack (po-
werrock uit groningen); aanv 21.30 uur; 
€ 3,- / voorverkoop € 3,-.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
sweetgodanimals, dansbare pop/new 
wave; 21.30-23.00 uur; gratis.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 26 apr 
ossenmarkt;
bluesplein met the sidekicks, the veld-
man brothers en big bo; aanv 20.00 uur; 
gratis.
vismarkt;
nacht van oranje met badaboem (reg-
gae, 20.00-21.00 uur), jick munroe & 

the amazing laserbeams (folk/america-
na, 21.30-22.30 uur), mooi wark (dia-
lectrock, 23.00-24.00 uur), boulevard 
(coverband, 00.30-01.30 uur) en ver-
rassingsact (01.30-02.30 uur).
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
susto, indierock/country uit amerika; 
aanv 20.30 uur; € 14,-; kaartverkoop via 
de oosterpoort.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
ralph de jongh trio + friend; blues/roots; 
aanv 21.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
phantom winter (winterdoom uit duits-
land), grim van doom (doom/sludge uit 
duitsland) en moan (sludge/space uit 
groningen); aanv 21.00 uur; € 6,-.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: jaya the cat, ska/punk/reg-
gae; aanv 21.00 uur; € 15,- / voorver-
koop € 14,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
royal bloppppp; blues/pop; 21.00-00.30 
uur; € 3,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 u; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
kingsnight party met de mainstage party 
band; klassiekers en hits van nu; 22.00-
01.00 uur.
verwacht
za 27 apr 
vera garage, peperstraat 33;
'king's garage sale' met oa real derek, 
the samuels, eigen risico, poo poo plat-
ter party dj's en vinylverkoop; garage-
rock; 13.00-19.30 uur; gratis.
vismarkt;
koningsdag: stones sessions (12.30-
13.30 uur), luminiza (14.15-15.00 uur), 
the hitmaker (nile rodgers tribute, 
15.45-16.30 uur), haas (17.15-18.15 u), 
nielson (19.00-20.00 uur), verrassings-
act (20.45-21.30 uur) en dj julian (tus-
sendoor).
poelestraat;
kings day open air met coverband unite 
(15.00-19.00 uur) en dj's; 13.30-24.00 
uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
kingsday bluesrock extravaganza met 
oa the backyard band (bluesrock/punk 
uit keulen), the black burned bbq boys 
(rock & roll/roots uit groningen) en dj 
boppin cooter brown; 19.00-23.00 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
kingsday party met vieux (swingende 
soul); 19.30-22.30 uur; gratis.
zo 28 apr 
buckshot café, zuiderdiep 58;
towbar, blues; aanv 16.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': the white duck band, rock-/
blues-/jazzcovers; 17.00-19.00 u; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the void union, oldschool ska/reggae/
rock steady uit boston; support: radicle 
(reggae) en skasjock dj team; aanv 
20.00 uur; € 8,-.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
nicole atkins, donkere pop/country/soul/
blues uit amerika; voorprogramma: ca-
leb elliott; aanv 20.30 uur; € 14,-; kaart-
verkoop via de oosterpoort.
oosterpoort, trompsingel 27;
fatoumata diawara, afrikaans/westerse 
pop/jazz; aanv 20.30 uur; € 28,79; ver-
plaatst van 9 feb naar 28 apr.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 29 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: mother's finest, funkrock uit 
amerika; aanv 20.00 uur; € 34,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
c w stoneking, oude hillbilly, gospel en 
country; aanv 20.30 uur; € 20,57.
vera, oosterstraat 44;
stoned jesus, doommetal/progrock uit 
oekraine; voorprogramma: the devil & 
the almighty blues (noorwegen); aanv 
20.30 uur; € 18,50.

theater
vr 5 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het derde bedrijf speelt 'mijn moeder en 
schubert' van elly van pagée; bij een fa-
miliebijeenkomst wordt duidelijk hoe de 
schaduw van het verleden over het he-
den hangt; 20.00-21.30 uur; € 12,50; 
zie ook 6 en 7 apr.
za 6 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het derde bedrijf speelt 'mijn moeder en 
schubert' van elly van pagée; bij een fa-
miliebijeenkomst wordt duidelijk hoe de 
schaduw van het verleden over het he-
den hangt; 20.00-21.30 uur; € 12,50; 
zie ook 7 apr.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ulteam speelt improvisatietheater op 
suggesties van het publiek; 20.00-21.15 
uur; € 7,50.
zo 7 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
het derde bedrijf speelt 'mijn moeder en 
schubert' van elly van pagée; bij een fa-
miliebijeenkomst wordt duidelijk hoe de 
schaduw van het verleden over het he-
den hangt; 15.00-16.30 uur; € 12,50.
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
'improvísame'; spaanstalig improvisa-
tietheater; aanv 19.30 uur; gratis.
ma 8 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelschuur producties speelt 'het 
temmen van de feeks' van william 
shakespeare; komedie over de rolver-
deling tussen mannen en vrouwen; met 
hoofdrollen voor roeland fernhout en 
astrid van eck; alle vrouwenrollen wor-
den door mannen en alle mannenrollen 
worden door vrouwen gespeeld; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 21,60 / 2de rang 
€ 17,48 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,85) / 3de rang € 14,91 (€ 12,85) / 
4de rang € 10,80 / 5de rang € 5,66; met 
inleiding (19.15 uur, € 2,57).
di 9 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep oostpool speelt 'what's in a 
fairytale?! deel 2: bambi'; satire waarin 
het eens zo onschuldige hertje het heft 
stevig in handen neemt; aanv 20.15 u; 
1ste rang € 23,14 / 2de rang € 18,51 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 12,85) / 3de 
rang € 15,94 (€ 12,85) / 4de rang 
€ 11,83 / 5de rang € 6,17; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,57).
vr 12 apr 
grand theatre, grote markt 35;
club guy & roni weekend break festival 
met the poetic disasters club, tatiana 
matveeva, thys, setareh nafisi & nicho-
las thayer, the double collective en arno 
verbruggen; oa moderne dans, theater, 
film en live muziek; aanv 19.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 17,50); after-
party met black dynamite soundsystem; 
zie ook 13 apr.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
jules croiset en victor reinier spelen 'een 
goed mens'; originele thrillerkomedie 
van flip broekman; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 25,71 / 2de rang € 20,57 / 3de 
rang € 17,48 / 4de rang € 12,85 / 5de 
rang € 6,68; aart staartjes is om ge-
zondheidsredenen vervangen door ju-
les croiset.
za 13 apr 
grand theatre, grote markt 35;
club guy & roni weekend break festival 
met the poetic disasters club, tatiana 
matveeva, thys, setareh nafisi & nicho-
las thayer, the double collective en arno 
verbruggen; oa moderne dans, theater, 
film en live muziek; aanv 19.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 17,50).
zo 14 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
groen gras speelt 'route 14-15 jaar'; jon-
gerentheater over identiteit; 15.00-
15.45 en 16.00-16.45 uur; € 3,-.
ma 15 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
berg & bos speelt 'in vrede' van rik van 
den bos; vier personages worstelen met 
de sporen van een lang gepasseerd ge-
waande oorlog; aanv 20.15 u; € 18,51.
wo 17 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: de toneelmakerij brengt 
'snowflake' van daniël van klaveren; 
technologietheater met vijf jonge ac-
teurs, 500 stemmen en 50.000 com-
ments; voor jongeren vanaf 12 jaar; 
aanv 19.30 uur; € 15,43.
do 18 apr 
grand theatre, grote markt 35;
louis vanhaverbeke brengt 'mikado re-
mix'; objecttheater met rapmuziek over 
de vraag wat normaal is; aanv 20.30 u; 
€ 16,- (cjp/collegekaart € 11,-).
vr 19 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep maastricht speelt 'noem 
het maar liefde'; komedie van ilja leo-
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amusement
do 4 apr 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
stranger things have happened; engels-
talige improv comedy show; 19.30-
21.30 uur; € 5,-; kaartverkoop via www.
strangerthings.nl.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; engelstalige 
rockopera met ted neeley als jezus; 
aanv 20.00 uur; topseats € 83,30 / 1ste 
rang € 68,90 / 2de rang € 58,62 / 3de 
rang € 52,45 incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje; zie 5, 6 en 7 apr.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
arjen lubach brengt 'live'; cabaret/stand-
up comedy; 20.15-21.55 uur; uitver-
kocht; zie ook 6 apr.
vr 5 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; engelstalige 
rockopera met ted neeley als jezus; 
aanv 20.00 uur; topseats € 83,30 / 1ste 
rang € 68,90 / 2de rang € 58,62 / 3de 
rang € 52,45 incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje; zie 6 en 7 apr.
groninger forum, hereplein 73;
groningse nacht van de filosofie; met oa 
fidan ekiz, paul cliteur, jannah loontjens, 
gummbah en désanne van brederode; 
20.00-01.00 uur; uitverkocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: kamagurka brengt 'de gren-
zen van de ernst'; absurdistische verha-
len en ontregelende humor; aanv 20.15 
uur; € 15,43.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
thomas acda brengt 'motel'; verhalen en 
liedjes; mmv david middelhoff (gitaar); 
aanv 20.15 uur; 1ste rang € 21,60 / 2de 
rang € 19,54 / 3de rang uitverkocht / 
4de rang € 15,43 / 5de rang € 10,80.
café jan westerhoff, rijksweg 4;
zangduo johan & judith, golden oldies; 
aanv 21.30 uur.
za 6 apr 
vrijdag, sint jansstraat 7;
regiofinale kunstbende groningen met 
53 acts, verdeeld over de categorieën 
dans, dj, expo, film, muziek, taal en the-
ater; bedacht en uitgevoerd door jonge-
ren tussen de 13 en 19 jaar; 12.30-
18.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; engelstalige 
rockopera met ted neeley als jezus; 
aanv 14.00 en 20.00 uur; topseats 
€ 83,30 / 1ste rang € 68,90 / 2de rang 
€ 58,62 / 3de rang € 52,45 incl. service-
kosten, garderobe en pauzedrankje; zie 
ook 7 apr.
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
abba zangfestival; de kindertheaterko-
ren van muziekschool marjon geldof, 
vrouwenkoor the ladies en musical-
school groningen zingen liedjes van 
abba, begeleid door een live band; 
aanv 19.30 uur; € 12,50 (kinderen tot 11 
jaar € 10,-) / voorverkoop € 10,- (€ 7,50) 
via www.marjongeldof.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
arjen lubach brengt 'live'; cabaret/stand-
up comedy; 20.15-21.55 uur; 1ste t/m 
4de rang uitverkocht / 5de rang € 13,-.
zo 7 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'jesus christ superstar'; engelstalige 
rockopera met ted neeley als jezus; 
aanv 14.00 uur; topseats € 83,30 / 1ste 
rang € 68,90 / 2de rang € 58,62 / 3de 
rang € 52,45 incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje.
brasserie de leyhoeve, helperpark 
258-d;
'lazy sunday afternoon' met robert bos-
scher (piano); 15.00-17.00 u; € 7,50; re-
serveren gewenst via tel. 050-2069292 
of receptie@leyhoeve-groningen.nl.
ma 8 apr 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 9 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'cats'; musical van andrew lloyd webber 

in de londense west end-versie; aanv 
20.00 uur; topseats € 97,59 / 1ste rang 
€ 82,16 / 2de rang € 71,88 / 3de rang 
€ 61,60 / 4de rang € 51,31 / 5de rang 
uitverkocht; incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje; zie ook 10 t/m 
14 apr.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'light on dark matter'; planetari-
umshow met oa de film 'phantom of the 
universe'; engelstalig; 20.00-21.00 uur; 
€ 6,-.
usva, munnekeholm 10;
lize van olden en anna hermanns bren-
gen 'unsexed'; cabaret/kleinkunst; aanv 
20.30 uur; € 12,34 (cjp/studenten tot 30 
jaar € 9,26); kaartverkoop via de ooster-
poort.
wo 10 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'cats'; musical van andrew lloyd webber 
in de londense west end-versie; aanv 
20.00 uur; topseats € 97,59 / 1ste rang 
€ 82,16 / 2de rang € 71,88 / 3de rang 
€ 61,60 / 4de rang € 51,31 / 5de rang 
uitverkocht; incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje; zie ook 11 t/m 14 
apr.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
lenette van dongen brengt 'paradijsklei-
er'; kleinkunst/cabaret; 20.15-22.15 uur; 
1ste en 2de rang uitverkocht / 3de rang 
€ 20,57 / 4de rang uitverkocht / 5de 
rang € 12,85.
do 11 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'cats'; musical van andrew lloyd webber 
in de londense west end-versie; aanv 
20.00 uur; topseats € 99,90 / 1ste rang 
€ 82,16 / 2de rang € 71,88 / 3de rang 
€ 61,60 / 4de rang € 51,31 / 5de rang 
uitverkocht; incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje; zie ook 12, 13 
en 14 apr.
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert met 
honderden kaarsjes; 20.00-22.30 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: piano/strijkkwartet salut sa-
lon brengt 'love'; humorvolle show met 
muziek van oa mozart, rachmaninov, pi-
azzolla, prokofjev en vivaldi; 20.15-
22.25 uur; € 30,34 incl. pauzedrankje 
en garderobe.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes, diashows, korte films, dis-
cussies en gedichten van meindert tal-
ma, igor wijnker, adriaan bosch en kees 
de vries; aanv 20.30 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
'tryo'; drie cabaretiers van impresariaat 
grappige zaken try-outen (een gedeelte 
uit) hun avondvullende shows; 20.30-
22.00 uur; € 12,- (studenten € 9,-).
vr 12 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'cats'; musical van andrew lloyd webber 
in de londense west end-versie; aanv 
20.00 uur; topseats € 99,90 / 1ste rang 
€ 92,44 / 2de rang € 82,16 / 3de rang 
€ 71,88 / 4de rang € 61,60 / 5de rang 
€ 41,03; incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; zie ook 13 en 14 apr.
usva, munnekeholm 10;
stranger things have happened; engels-
talige comedy show; 21.00-23.00 uur; 
€ 7,- (studenten € 6,-).
za 13 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'cats'; musical van andrew lloyd webber 
in de londense west end-versie; aanv 
15.00 uur; topseats € 99,90 / 1ste rang 
€ 87,30 / 2de rang € 77,02 / 3de rang 
€ 66,74 / 4de rang € 56,45 / 5de rang 
€ 35,89; incl. servicekosten, garderobe 
en pauzedrankje; zie ook 20.00 uur en 
14 apr.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'cats'; musical van andrew lloyd webber 
in de londense west end-versie; aanv 
20.00 uur; topseats € 99,90 / 1ste rang 

nard pfeijffer; met anniek pheifer en je-
roen spitzenberger; aanv 20.15 uur; 
1ste rang uitverkocht / 2de rang € 18,51 
/ 3de rang € 15,94 / 4de rang € 11,83 / 
5de rang € 6,17; met inleiding (19.15 
uur, € 2,57).
za 20 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
orkater brengt '237 redenen om door te 
gaan'; geert lageveen en leopold witte 
steggelen over de dood; aanv 20.15 u; 
1ste rang € 23,14 / 2de rang € 18,51 / 
3de rang € 15,94 / 4de rang € 11,83 / 
5de rang € 6,17.
di 23 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nationale theater speelt 'onze straat' 
van nathan vecht, gebaseerd op de 
klassieker 'our town' van thornton wil-
der; intieme voorstelling over de negen 
bewoners van een straat ergens in eu-
ropa; aanv 20.15 uur; € 25,71.
wo 24 + do 25 apr 
grand theatre, grote markt 35;
mounir samuel brengt 'en toen schiep 
god mounir'; solovoorstelling waarin de 
grenzen van geografie, geaardheid, 
gender, geloof en geslacht op scherp 
worden gezet; aanv 20.30 uur; € 16,- 
(cjp/collegekaart € 11,-).

verwacht
za 27 apr 
café de graanrepubliek, kattendiep 11;
improsa brengt improvisatie, komedie, 
theatersport en venijnig veel humor; 
20.30-22.00 uur; gratis.
ma 29 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep het volk speelt 'het ver-
moeden van poincare'; poëtische ko-
medie over twee heren die inge-
sneeuwd raken in een alpenchalet; 
aanv 20.15 uur; € 18,51.

wereldmuziek
do 4 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
beirut, folk/pop/indirock/wereldmuziek 
uit amerika; voorprogramma: helado 
negro; aanv 20.00 uur; € 32,39.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: rootsriders, bob marley-tri-
bute (reggae); aanv 21.00 uur; € 18,50 / 
voorverkoop € 18,50.
vr 5 apr 
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
dubclub met radicle en roundbeat dj-
collectief; 20.00-02.00 uur; gratis.
za 6 apr 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
café plugged! met de plugged band en 
gasten glenn gressmann (caribisch/la-
tin/soul) en hennie dolsma (soul); 
19.30-22.30 uur; gratis.
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
shantala subramanyam (fluit/zang), adi-
ti krishnaprakash (viool) en anirudha 
bhat (mridangam/vocale ritmes); klas-
siek zuid-indiaas; aanv 20.00 uur; € 20,- 
(studentenkaart € 15,-); kaartverkoop 
via www.ragamala-nada-yoga.com en 
www.edanz.nl.
zo 7 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: yogadocent/gitarist jan kui-
per presenteert 'yoga in concert xl'; 
yoga met live gitaarmuziek; mmv yvon-
ne de hoop (yoga/percussie/singing 
bowls), digmon roovers (gitaar) en jon-
ge noordelijke gitaartalenten en singer-
songwriters; 11.00-12.30 uur; € 19,50.
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 u; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: danú, traditioneel iers; aanv 
20.30 uur; € 18,51.
di 9 apr 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
freeborn brothers, gypsy/hobo/punk uit 
polen; aanv 21.00 uur; gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 11 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: alpha blondy & the solar sy-
stem, reggae/afrikaans/pop; aanv 20.30 
uur; € 33,50.
vera, oosterstraat 44;
msafiri zawose (tanzania), dub/elektro-
nisch/traditionele gogo/afro-fusion; sup-
port: dj josz; aanv 21.00 uur; € 13,- (met 
vera-clubkaart gratis).
vr 12 apr 
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met the lola quartet (soul/
jazz/fusion, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.

za 13 apr 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/reg-
gae/funk/caribisch; 19.30-22.30 u; gra-
tis.
zo 14 apr 
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 u; 
gratis.
di 16 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: open ukulelesessie van de gro-
ningen ukulele society; 19.00-21.30 u; 
gratis.
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 18 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session met plainwoods 
(city and swamp); 21.30-23.30 uur; 
€ 5,-.
vr 19 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
ewert & the two dragons, folkrock uit 
estland; aanv 21.30 uur; € 15,54.
zo 21 apr 
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 u; 
gratis.
di 23 apr 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
do 25 apr 
the dog's bollocks, o boteringestr 17;
'music sessions' met whatever's left 
(ierse folk/rock); 20.00-21.45 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
monsieur doumani, folk uit cyprus; aanv 
21.30 uur; € 10,-.
verwacht
zo 28 apr 
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 u; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the void union, oldschool ska/reggae/
rock steady uit boston; support: radicle 
(reggae) en skasjock dj team; aanv 
20.00 uur; € 8,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: fatoumata diawara, afri-
kaans/westerse pop/jazz; aanv 20.30 
uur; € 28,79; verplaatst van 9 feb naar 
28 apr.

klassiek
do 4 apr 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
het guildford cathedral choir (engeland) 
olv katherine dienes zingt werken uit de 
engelse traditie voor de passietijd; aanv 
20.00 uur; € 15,-; voorverkoop € 12,50 
via info@zingeninengeland.nl.
vr 5 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv hans leenders en ralph van raat (pi-
ano) spelen muziek van louis andries-
sen, lann, martynov en reich; aanv 
20.15 uur; € 35,- (tot 30 jaar € 12,50) 
incl. pauzedrankje en garderobe; met 
inleiding door thea derks (19.00 uur).
za 6 apr 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
het luthers bach ensemble olv tymen 
jan bronda brengt de 'johannes-passi-
on' van bach; solisten: anna kellnhofer 
(sopraan), robert kuizenga (altus), jo-
hannes weiss (tenor), joris van baar 
(bas), william knight (evangelist) en 
henk timmerman (christus); aanv 15.00 
uur (concertant) en 20.00 uur (semi-
scenisch); 1ste rang € 40,- / 2de rang 
€ 30,-; kaartverkoop bij boekhandel go-
dert walter en via www.luthersbachen-
semble.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: de nederlandse bachvereni-
ging olv philippe herreweghe brengt de 
'matthäus-passion' van bach; solisten: 
jacob pilgram (evangelist), hana blazi-
ková (sopraan), grace davidson (so-
praan), alex potter (alt), david erler (alt), 
robin tritschler (tenor), benedict hymas 
(tenor), kresimir strazanak/thomas stim-
mel (bas/christus) en wolf matthias frie-
drich (bas); mmv het kampen boys 
choir; 19.00-22.00 uur; gouden rang uit-
verkocht / 1ste rang € 52,96 / 2de rang 
€ 47,82 (jongeren tot 30 jaar € 15,43) / 
3de rang € 42,68 (€ 15,43).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: remy van kesteren (harp), 
neo-klassiek/minimal/pop/jazz/improvi-
satie; aanv 20.30 uur; € 19,54.

zo 7 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vocaal ensemble ten toon! olv wilfred 
reneman brengt 'another face of ameri-
ca'; gevarieerd programma met werk 
van amerikaanse componisten (oa jef-
frey quick, gordon johnson, caroline 
arnold en george gershwin); mmv han-
nah tomasini en grietje meter (vleugel); 
aanv 15.30 uur; € 12,-; reserveren via 
info.tentoon@gmail.com.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
cantatedienst: cantate consort en ba-
rokorkest olv jelte hulzebos brengen 
'jesus nahm zu sich die zwölfe' en 'du 
wahrer gott und davids sohn'; solisten: 
esther ebbinge (sopraan), eske tibben 
(alt), carlos monteiro (tenor) en nanco 
de vries (bas); aanv 17.00 uur; gratis; 
collecte na afloop.
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
vocaal ensemble flexwerk olv cas 
straatman en koor vocare olv chris fic-
toor brengen passiemuziek van oa 
bach, delen uit 'the messiah' van händel 
en het 'stabat mater' in diverse versies; 
mmv meike wijma (sopraan), bindert 
posthuma (althobo), erik wijma (altho-
bo), matthew schembri (orgel) en arjen 
jellema (inleiding en tekst); aanv 20.00 
uur; gratis; met deurcollecte.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het orkest van de 18de eeuw 
en capella amsterdam olv daniel reuss 
brengen de 'johannes-passion' van 
bach; solisten: thomas walker (tenor en 
evangelist), henk neven (bas/christus), 
julia doyle (sopraan), daniël elgersma 
(alt), andrew tortise (tenor) en andré 
morsch (bas); aanv 20.15 uur; gouden 
rang € 47,82 / 1ste rang € 42,68 / 2de 
rang € 37,53 (tot 30 jaar € 12,86 / 3de 
rang uitverkocht; incl. pauzedrankje en 
garderobe; met inleiding door philip rui-
tenberg (19.00 uur, € 2,57).
ma 8 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het nederlands studenten 
kamerorkest (nesko) olv sander teepen 
brengt 'van de kaart!'; met de euryan-
the-overture van von weber, 'lof der zot-
heid' van tijmen van tol (opdrachtcom-
positie), 'ceder en palm' van kalinnikov 
en de 4de symfonie van brahms; solist: 
floris onstwedder (trompet); aanv 20.15 
uur; € 20,07 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 15,07).
wo 10 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
klassiek talent; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: 'masters in concert' met john 
mills (gitaar); 19.30-21.00 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: finalisten van het internatio-
naal franz liszt pianoconcours alexan-
der ullman, minsoo hong en dina ivano-
va spelen (bewerkingen van) werk van 
liszt; 20.15-22.15 uur; € 27,25 incl. pau-
zedrankje en garderobe.
do 11 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: conservatoriumstudenten olv 
peter stam brengen een lunchconcert 
met delen van het programma van 
'spring variations 2019'; amerikaanse 
muziek uit de 20ste eeuw; soliste: ma-
riam lominadze (piano); aanv 12.30 uur; 
gratis; zie ook 14 apr (oosterpoort).
martinikerk, martinikerkhof 3;
'spoor van licht'; meditatief concert met 
honderden kaarsjes; 20.00-22.30 uur; 
gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: piano/strijkkwartet salut sa-
lon brengt 'love'; humorvolle show met 
muziek van oa mozart, rachmaninov, pi-
azzolla, prokofjev en vivaldi; 20.15-
22.25 uur; € 30,34 incl. pauzedrankje 
en garderobe.
vr 12 apr 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
het apollo ensemble en vocaal ensem-
ble cantatrix olv hans leenders brengen 
de 'mathäus-passion' van bach; solis-
ten: anders dahlin (evangelist), pierre 
mak (christus), margot oitzinger (alt), 
frans fiselier (bas), falco van loon (te-
nor) en katharine fuge (sopraan); 19.00-
22.30 uur; vip-rang € 47,50 / 1ste rang 
€ 42,50 / 2de rang € 32,- (balkon) / 3de 
rang € 25,- (luisterplaats); kaartverkoop 
via www.cantatrix.nl.
za 13 apr 
martinikerk, martinikerkhof 3;
the bach choir & orchestra of the ne-
therlands olv pieter jan leusink brengt 
de 'matthäus-passion' van bach; solis-
ten: robert luts (evangelist), henk van 
heijnsbergen (christus), olga zinovieva 
(sopraan), jana mamonova (sopraan), 
sytse buwalda (countertenor), martinus 
leusink (tenor), thilo dahlmann (bas) en 
jasper schweppe (bas); aanv 14.30 en 
19.00 uur; € 54,95 via www.klassieke-
concerten.nl.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
kamerkoor dualis olv geert-jan van be-
ijeren bergen en henegouwen brengt 
'via crucis' van liszt (het verhaal over de 
kruisweg die jezus aflegt) en muziek 
van gesualdo, dvorák, kodály en lukas-
zewski; mmv van victoria dmitrieva (pi-
ano); aanv 20.15 uur; € 17,50 / voorver-
koop € 15,- (www.kamerkoordualis.nl).
zo 14 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
serie 'sunday morning classics': conser-
vatoriumstudenten olv peter stam bren-
gen 'spring variations 2019'; amerikaan-
se muziek uit de 20ste eeuw van gersh-
win, schuller, ives en copland; soliste: 
mariam lominadze (piano); aanv 11.00 

uur; € 15,43 (tot 30 jaar € 10,29).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
de nieuwe philharmonie utrecht olv jo-
hannes leertouwer brengt de 'matthäus-
passion' van bach; solisten: guy cutting 
(evangelist) en tom sol (christus); aanv 
14.30-17.00 uur; kaartverkoop via www.
klassiekemuziek.nl.
di 16 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: michael foyle (viool) en 
maksim stsura (piano) spelen muziek 
van janácek, debussy, kenneth hesketh 
(opdrachtcompositie) en respighi; 
20.15-22.00 uur; € 33,-.
wo 17 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
klassiek talent; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
do 18 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv peter dijkstra brengt de 'matthäus-
passion' van bach; solisten: martin latt-
ke (evangelist), äneas humm (bas), lars 
johannson brissman (jezus), linard vrie-
link (tenor), louise kemény (sopraan) en 
minho jeong (alt); aanv 20.15 uur; gou-
den rang € 48,50 / 1ste rang € 40,50 / 
2de rang € 29,50 / 3de rang € 25,-; prij-
zen incl. pauzedrankje en garderobe; 
met inleiding (18.30 uur); zie 19 apr.
vr 19 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het noord nederlands orkest 
olv peter dijkstra brengt de 'matthäus-
passion' van bach; solisten: martin latt-
ke (evangelist), äneas humm (bas), lars 
johannson brissman (jezus), linard vrie-
link (tenor), louise kemény (sopraan) en 
minho jeong (alt); aanv 15.00 uur; gou-
den rang € 48,50 / 1ste rang € 40,50 / 
2de rang € 29,50 / 3de rang € 25,-; prij-
zen incl. pauzedrankje en garderobe; 
met inleiding (14.00 uur).
martinikerk, martinikerkhof 3;
goede vrijdag: john stainer chorus olv 
daniël rouwkema zingt 'the crucifixion' 
van stainer (1840-1901); mmv henk tim-
merman (bas), gerben houba (tenor) en 
sietze de vries (orgel); aanv 15.15 uur; 
gratis kaarten verkrijgbaar bij boekhan-
dels godert walter (groningen), boom-
ker (haren) en daan nijman (roden).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
goede vrijdag: kamerkoor tiraña olv ty-
men jan bronda brengt een passiecon-
cert met het 'stabat mater' van tuma 
(1704-1774) en werken van schütz en 
allegri; mmv robert koolstra (orgel); 
aanv 20.30 u; gratis; collecte na afloop.
za 20 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: nora fischer (zang) & mar-
nix dorrestein (gitaar) laten muziek van 
17de-eeuwse componisten (oa dow-
land, monteverdi, vivaldi en purcell) 
klinken als hedendaagse singer-song-
writerpop; voorprogramma: jawa manla; 
aanv 20.00 uur; € 20,57.
zo 21 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
cantatedienst paaszondag: het luthers 
bach ensemble brengt de paascantate 
'denn du wirst meine seele nicht in der 
hölle lassen' van johann ludwig bach; 
solisten: antje van der tak (sopraan), 
david van laar (altus), gerben bos (te-
nor) en michiel de vries (bas); cantor-
organist: tymen jan bronda; aanv 10.00 
uur; gratis; met collecte.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
choral evensong door choral voices olv 
daniël rouwkema; aanv 17.00 uur; gra-
tis (gift is welkom).
wo 24 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
klassiek talent; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
do 25 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: examenconcert nationale 
master orkestdirectie van tom goff; 
mmv het noord nederlands orkest; aanv 
20.15 uur; gratis; reserveren niet nodig.
vr 26 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
koningsnachtconcert: aart bergwerff 
(orgel) speelt oa feestelijke barokmu-
ziek en werk van piazzolla in een intie-
me setting met kaarslicht; aanv 21.30 u; 
€ 10,-; reserveren kan via info@svlk.nl.
verwacht
zo 28 apr 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
'klassieke affaire' met lavalu (mariëlle 
woltring), composities/zang/piano; jazz/
klassiek; aanv 15.30 uur; € 12,- (stu-
denten € 8,-); ism stichting jazz in gro-
ningen. vervolg op pagina 6
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€ 97,59 / 2de rang € 87,30 / 3de rang 
€ 77,02 / 4de rang € 66,74 / 5de rang 
uitverkocht; incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje; zie ook 14 apr.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
urban myth speelt 'celia!' van koos terp-
stra; swingende familievoorstelling over 
celia cruz, celia sanchez, vrijheid, idea-
len en solidariteit; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 19,54 / 2de rang € 15,94 / 3de 
rang € 13,37 / 4de rang € 9,77 / 5de 
rang € 5,14.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: gé reinders brengt 'oetblao-
ze!'; blaasmuziekshow mmv gruno's 
postharmonie; aanv 20.30 uur; € 23,14.
zo 14 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'cats'; musical van andrew lloyd webber 
in de londense west end-versie; aanv 
12.00 uur; topseats € 99,90 / 1ste rang 
€ 87,30 / 2de rang € 77,02 / 3de rang 
€ 66,74 / 4de rang € 56,45 / 5de rang 
uitverkocht; incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje; zie 16.30 uur.
dans- en muziekstudio tineke rouw, 
lamsoor 2a;
'poffert verziede' met oa groningse 
fluusterlaidjes door steernvanger en  
krzysztof groen (winaars grunneger 
laidjesfestival) en tineke rouw-rouw; 
aanv 13.30 uur; € 5,- incl. poffert en kof-
fie of thee.
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' elvis-special met oa aron 
borgh & the las vegas tribute band, 
johnny dynamite & the 4 men, elvis-ver-
tolkers freia, jimmy wierenga en henri 
pol, rock & roll-dansers, caddy cars en 
bouke (19.00-20.00 uur); 14.30-20.00 
uur; € 20,- / voorverkoop € 19,-.
lutherzaal, haddingestraat 23;
's(pr)ing!' met liederen uit verschillende 
religies en levensbeschouwingen: ba-
há'í, humanisme en jodendom; meezin-
gen en -dansen mag; 15.00-16.30 uur; 
gratis; donaties welkom; met nazit.
land van kokanje, o boteringestraat 9;
'students on stage'; gevarieerd concert 
door cursisten van zangschool zing je 
eigen lied olv fenny hoekstra; mmv felix 
degenaar (piano); aanv 15.30 uur; € 5,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'cats'; musical van andrew lloyd webber 
in de londense west end-versie; aanv 
16.30 uur; topseats € 99,90 / 1ste rang 
€ 92,44 / 2de rang € 82,16 / 3de rang 
€ 71,88 / 4de rang € 61,60 / 5de rang 
uitverkocht; incl. servicekosten, garde-
robe en pauzedrankje.
ma 15 apr 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 16 apr 
usva, munnekeholm 10;
'lie down & listen'; ligconcert met rustge-
vende muziek; 20.30-22.00 uur; € 4,- 
(studenten € 3,-).
wo 17 apr 
usva, munnekeholm 10;
moa (mit offenen armen) charity night 
met vintage sale, no restrictions come-
dy (stand-up comedy) en live muziek 
van tarek & lukas en jonas & the fried 
pipers; 19.30-23.00 u; € 3,- tbv compu-
terles voor vluchtelingen in groningen.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
peter heerschop brengt 'de minister van 
enthousiasme'; cabaret; aanv 20.15 u; 
1ste rang € 21,60 / 2de rang € 19,54 / 
3de rang € 17,48 / 4de rang € 15,43 / 
5de rang € 10,80.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: comedy night met bas birker, 
ronald smink, dian liesker en emiel van 
der logt; stand-up comedy; aanv 20.30 
uur; € 12,50 / voorverkoop € 12,50 (stu-
denten € 8,50).
do 18 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'space and sound'; 3d-planetari-
umshow met elektronische muziek; 
20.00-21.00 uur; uitverkocht.
zo 21 apr 
bar players, poelestraat 22;
eerste paasdag: zanger ricky; neder-
landstalig; aanv 23.00 uur; gratis.
ma 22 apr 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
wo 24 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
daniël arends met 'meer van hetzelfde' 
(deel 1); cabaret/stand-up comedy; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht; ook 25 apr.
do 25 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
de cirkel: 'naked lunch'; rense sinkgra-
ven ontvangt een gast voor een goed 
gesprek over kunst en andere zaken; 
12.15-13.15 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
the hollies, '60's/'70's pop uit engeland; 
aanv 20.00 uur; topseats uitverkocht / 
1ste rang € 52,96 / 2de rang € 45,76 / 
3de rang uitverkocht; prijzen incl. ser-
vicekosten.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
daniël arends met 'meer van hetzelfde' 
(deel 1); cabaret/stand-up comedy; 
aanv 20.15 uur; uitverkocht.
vr 26 apr 
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
'de helden van oranje'; meezingfeest 
met xander de buisonjé, maan, the par-

tysquad, jannes, wolter kroes, tim 
douwsma, danny froger, quido van de 
graaf, gebroeders rossig, team tnt en dj 
maurice; 18.00-01.00 uur; € 10,-; kaar-
ten verkrijgbaar via www.deheldenva-
noranje.nl.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
vismarkt;
nacht van oranje met badaboem (reg-
gae, 20.00-21.00 uur), jick munroe & 
the amazing laserbeams (folk/america-
na, 21.30-22.30 uur), mooi wark (dia-
lectrock, 23.00-24.00 uur), boulevard 
(coverband, 00.30-01.30 uur) en ver-
rassingsact (01.30-02.30 uur).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
machine de cirque (canada) brengt een 
poëtische en humorvolle circusshow 
met acrobatiek en jongleren; aanv 
20.15 uur; 1ste rang uitverkocht / 2de 
rang € 22,62 / 3de rang € 19,02 / 4de 
rang € 14,40 / 5de rang € 7,20.
verwacht
za 27 apr 
dot, vrydemalaan 2;
kingsday extravaganza met rocknrolla 
soundsystem; dj's, vinylmarkt, spelle-
tjes en kinderfilm; 12.00-23.00 u; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
terras van het groninger lied met live 
muziek en plaatjes; 13.00-18.00 uur.
vismarkt;
koningsdag: stones sessions (12.30-
13.30 uur), luminiza (14.15-15.00 uur), 
the hitmaker (nile rodgers tribute, 
15.45-16.30 uur), haas (17.15-18.15 u), 
nielson (19.00-20.00 uur), verrassings-
act (20.45-21.30 uur) en dj julian (tus-
sendoor).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
koningsdag met zanger kevin parré 
(16.00 uur) en dj's nick en alex; aanv 
15.00 uur.
binnenstad;
grachtenfestijn: grachtenparade met 
vele vaartuigen en muziek; start ludina 
terras turfsingel (15.45 uur), maagden-
brug (15.50 uur), sint jansbrug (15.50 
uur), poelebrug (15.55 uur), steentilbrug 
(16.00 uur), trompbrug (16.10 uur), oos-
terbrug (16.15 uur), herebrug (16.20 u), 
werkmanbrug (16.30 uur), emmabrug 
(16.40 uur), museumbrug/a-brug/vis-
serbrug (17.00 uur).

exposities
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 20 apr: wim bosch, 'het plan' (foto-
grafie); open vr za 13.00-17.00 uur en 
op afspraak (tel. 050-3132418 of 06-
41282015).
cbk, trompsingel 27; 
6 apr t/m 11 mei: sandra de groot (touw-
installaties) en lisa smithson (tekenin-
gen en textiele werken); 6 t/m 15 apr: 
week van de kunst op straat met oa 
rondleidingen, kunstwandeling en ur-
ban bike tour (kaartverkoop via www.
cbkgroningen.nl); open wo do vr 09.00-
17.00, za 13.00-17.00 uur; op feestda-
gen gesloten; gratis.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen en 
tekeningen; open op afspraak (tel. 050-
5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
tot eind mei: 'springtime art', kleurrijk 
werk van erik zwezerijnen; open do vr 
za vanaf 12.00 uur.
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62; 
tot eind apr: erika stulp, expressionisti-
sche schilderijen; openingstijden wisse-
lend en in overleg vanwege werk op lo-
catie (tel. 06-36167686 of erikastulp@
live.nl).
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
4 apr t/m 12 mei: '3x laarakker' met 
werk van wilma laarakker (schilderijen 
en tekeningen), tiny laarakker (kera-
miek) en lea laarakker (textiel); open 
do-zo 13.00-17.00 uur; zo 21 apr (eer-
ste paasdag) gesloten; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
5 apr (opening 16.00 uur) t/m 26 apr: 
inka markowski, 'mapping (the chaos)' 
(schilderijen); open wo-za + zo 14 apr 
(open ateliers stad groningen) 13.00-
17.00 uur.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
12 apr t/m 3 mei: schilderijen van romeo 
melikyan en guy ghazanchyan en 
sculpturen van arman hambardzumyan; 
open di do vr 11.00-17.00, za 13.00-
17.00 uur.
gasunie, concourslaan 17; 
zo 14 apr: renie spoelstra, houtskool- 
en krijttekeningen op papier; open 
15.00-17.30 uur; opening tentoonstel-
ling om 15.30 uur met toelichting door 
frank lisser en muziek door galina ryak-
hovskaya (vleugel); gratis.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 28 apr: 'grafiek inside/outside mi-

nerva', grafiek van 18 (oud-)docenten 
en (bijna) afgestudeerden van kunst-
academie minerva (ineke van adri-
chem, sanne boekel, tobias crone, sie-
men dijkstra, denislav golemanov, koen 
de graaf, jan hamstra, reinder homan, 
paul hondtong, wim jonkman, herman 
knottnerus, marius langerak, john oos-
ting, mara piccione, david sciarone, pol 
taverne, wouter van tilborg en johanna 
wenke); open di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 7,75 (cjp/65+/studentenkaart/kinde-
ren voortgezet onderwijs € 5,25 / kinde-
ren basisschool € 3,25 / stadjerspas/
museumkaart/kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger museum, museumeiland; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit ei-
gen collectie; t/m 5 mei: 'chihuly', sen-
sationele glascreaties van dale chihuly 
(amerika, 1941); t/m 22 mrt 2020: 
'pronkjewails - design uit heden en ver-
leden', tentoonstelling van keramiek en 
glas ingericht door gastconservator 
john veldkamp; 5 apr t/m 1 sept: dolf 
verlinden, recent experimenteel mini-
malistisch werk (diverse technieken); 
20 apr t/m 15 sept: 'strijd! - 100 jaar 
vrouwenkiesrecht' met schilderijen, 
vaandels, foto's, cartoons en bijzondere 
documenten; elke zo: instaprondleiding 
langs hoogtepunten van het gebouw en 
de verschillende tentoonstellingen 
(14.00 uur, € 3,- / tot 18 jaar gratis); 
open di-zo 10.00-17.00 uur; € 20,- (stu-
denten studerend buiten groningen/cjp 
€ 10,- / museumkaart € 5,- / stadjers-
pas/groninger studenten/kinderen tot 
19 jaar gratis).
atelier henk kraayenzank, visserstraat 
40; 
t/m 28 apr: rix wierenga (werken op pa-
pier) en ankie hoevenagel (objecten); 
open za zo 13.00-17.30 uur en op af-
spraak (tel. 050-3135798).
café knarie, oosterstraat 69a; 
t/m 26 apr: monique land, 'kleurenblind'.
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van arda barten (keramiek), 
els brouwer (schilderijen), reny kramer 
(schilderijen), greetje hoving (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), koos bladt (glas) en 
may den arend (keramiek); open di-vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 28 apr: 'genius loci', werk van foto-
grafen pim benus en kees faber; zo 7 
apr 15.00 uur: vernissage; open wo-zo 
12.00-17.00 uur.

martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 2 juni: (theaterlounge) 'dualisme in 
het landschap', foto's van rein paalman, 
bo scheringa, ron buist, joop siepel, 
koos boertjens, gerard kingma, bas 
meelker en jaap de jonge; t/m 30 juni: 
edwin grissen, 'uitgelicht' (schilderijen).
martiniziekenhuis, v swietenplein 1; 
t/m 11 juni: (1ste etage) gerda de 
voogd, foto's (thema: groningse elfjes).
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 18 mei: 'hollandse nieuwe', nieuw 
werk van farrand bloch, jaap de jonge, 
gert lammers, maurice nuiten en benno 
thoma (fotografie), peter colstee en rob 
de lange (schilderijen), reinoud stam 
(beelden) en melle koot (meubels); 
open vr za zo 14.00-18.00 uur en op af-
spraak (tel. 050-5710394).
atelier nelleke allersma, westerhaven-
straat 8; 
doorlopend: bronzen beelden en schil-
derijen; bezoek op afspraak (tel. 06-
22617929) en indien aanwezig.
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 25 apr: alfred wiltfang, 'wie ich es 
sehe!' (fotografie); open wo-zo 13.00-
17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 16 juni: 'waar kom je weg?', exposi-
tie over zes eeuwen migratie naar gro-
ningen; za 13 apr: de nederlandse ge-
nealogische vereniging zoekt uit waar 
voorouders van bezoekers vandaan ko-
men (14.00-16.00 uur, € 7,50 incl. toe-
gang tentoonstelling, aanmelden nood-
zakelijk via info@noordelijkscheep-
vaartmuseum.nl); zo 14 apr: 'ik stuntel 
dus ik ben', een filosoof, drie dichters en 
muzikanten brengen een performance 
over ons eeuwige gestuntel (14.30-
16.30 uur, € 7,50 incl. toegang tentoon-
stelling, aanmelden noodzakelijk via 
info@noordelijkscheepvaartmuseum.
nl); open di-za 10.00-17.00, zo 13.00-
17.00 uur; op feestdagen gesloten; € 6,- 
(65+/7 tot 15 jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk 
gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 12; 
6 apr t/m 26 mei: 'in vivo tempo', poë-
tisch crossmediaal werk (video) van fo-
tografen anne senstad, helen sear, 
christina seely, chris jordan en evan 
roth; vr 5 apr 17.00 uur: opening ten-
toonstelling in aanwezigheid van helen 
sear; open wo-zo 12.00-18.00 u; gratis.
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichtsten-
toonstelling van foto-contourograaf theo 
knoope; elke za: presentatie voortgang 

nieuw groeiproject 'en dat fokt maar 
door' (over overbevolking); open di-zo 
13.00-18.00 uur.
oosterstraat en omgeving;
za 6 apr: clash xxl festival met oa weval, 
ammar 808, forest swords en tinkebell; 
live muziek, dj's, performances, installa-
ties en audiovisuele kunst; hoofdloca-
ties: vera (oosterstraat 44), grand thea-
tre (grote markt 35) en nachtclub oost 
(oosterstraat 13a); 20.00-07.00 uur; 
voorverkoop € 24,49 via www.clash-
clashclash.nl / passe-partout 6 + 7 apr 
€ 27,49; zo 7 apr: contextdag met dis-
cussies en speeches (12.00 u, € 10,-).
open ateliers groningen stad;
zo 14 apr: open ateliers bij galerieh200 
(bookboxes en schilderijen van hans 
van der veen en inka markowski, 
bloemsingel 200), sander jorn vermeu-
len (multidisciplinair, europaweg 8), 
marjan buning (multidisciplinair, biliton-
straat 75a), oude rkz (weefsels van an 
boeks en elly dijkstra, emmastraat 15), 
aletta top (multidisciplinair, henri 
dunantlaan 2), grietje willemsma (schil-
derijen, bloemsingel 204), artisoof 
(schilderijen van sofie van der ploeg, 
turfsingel 56), eric setz (schilderijen, 
hoge der a 22r), blauwe boerderij (schil-
derijen, tekeningen en japanse pen-
seelschilderijen van ineke bakker, kitty 
blum, gery van de ven en sylvia bökke-
rink, lindenhof 2), annuska 't hart (schil-
derijen, pottebakkersrijge 13), margo 
van der sluis (sieraden, hoge der a 
20e), annemiek vos (schilderijen, o bo-
teringestraat 63), karen gillis (sieraden, 
hoge der a 19b), rik hagt (tekeningen en 
schilderijen, atjehstraat 48a), jan henkel 
(grafiek, driehovenstraat 38), oscar ve-
nema, volken de vlas, carolijn slottje en 
unit 30 (schilderijen, beeldend ontwerp 
en keramiek, paradijsvogelstraat 10), 
annemieke fictoor (schilderijen, noor-
derbinnensingel 23a), theo knoope (fo-
tobewerking, nieuweweg 23), marianne 
krizkovsky (fotografie, achter de wal 2), 
ellis op 't landt (textiel en schilderijen, 
langestraat 152), renze dijkema (foto-
grafie, driehovenstr 23), willie duursma 
(tekeningen, bloemsingel 212), jeanet 
metselaar (sieraden, nwe kijk in 't jat-
straat 118), greg que (installaties, oos-
terhamrikkade 2), joke schepers (schil-
derijen, oliemulderstraat 58) en ineke 
exel (schilderijen, boraxstraat 39); open 
13.00-17.00 uur.
philip elchers, o boteringestraat 41; 
t/m 5 apr: 'in herinnering martin tissing', 
met werk uit eigen collectie; 12 apr t/m 
10 mei: jasmijn duterloo, 'tussen lagen 

van tijd' (boek en fotografie); open di-vr 
13.00-17.00 uur en op afspraak.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 28 apr: werk van de nederlandse 
kring van tekenaars; t/m 28 apr: gode-
lieve smulders, tekeningen en sculptu-
ren; t/m 28 apr: mia westerhof, 'weer-
zien in groningen' (schilderijen); t/m 28 
apr: (de witte doos) kunst gemaakt door 
buitenstaanders, mensen die op geen 
enkele manier deel uitmaken van de of-
ficiële 'kunstwereld'; t/m 28 apr: paula e 
de vries, bloemtorens en kleine sculptu-
ren; open wo-zo 13.00-17.00 uur.
de semmelstee, semmelweisstr 182; 
t/m 28 juni: chris fictoor, 'klankbeeldtaal' 
(kleurenfoto's en gedichten uit de gelijk-
namige bundel).
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot begin mei: abel groenewold, tekenin-
gen.
synagoge, folkingestraat 60; 
10 apr t/m 5 mei: 'stories of us', fotos en 
verhalen van nieuwe groningers over 
hun oorlogservaringen; wo 10 apr: ope-
ningsavond met oa het verhaal van 
ahmed die afghanistan ontvluchtte en 
nu probeert in groningen in te burgeren 
(20.00 uur, gratis); do 25 apr: vertoning 
van de film 'eye in the sky' (20.00 uur, 
gratis); open di-vr zo 13.00-17.00 uur; 
€ 3,- (studenten gratis).
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 26 mei: (poortweg) topstukken uit 
de uitleencollectie van het cbk, werk 
van els amman, marten klompien, tiddo 
nieboer, lucas van der pol, martin tis-
sing en jan worst.
universiteitsbibliotheek, broerstr 4; 
t/m 16 juni: (2de etage trappenhuis) 
groninger vrouwengalerij met portretten 
van vijftig bijzondere groninger vrouwen 
uit het verleden; 4 apr t/m 15 mei: ten-
toonstelling over 25 jaar lezingenserie 
'spraakmakende boeken'; open dag. 
08.30-24.00 uur.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 14 apr: 'beyond the lab - the diy sci-
ence revolution', zeven verhalen over 
doe-het-zelf-wetenschappers; open di-
zo 13.00-17.00 uur; op feestdagen ge-
sloten; € 3,- (cjp/studenten niet rug/kin-
deren tot 19 jaar € 1,50 / studenten en 
medewerkers rug/museumkaart/kinde-
ren tot 5 jaar gratis).
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 19 apr: (kelder) 'subterranea' met 
werk van turi braaksma (houtskoolteke-
ningen) en leonard witte (sculpturen en 
tekeningen); do 4 apr: kunstenares noor 
nuyten geeft een lezing over haar werk 
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amusement (vervolg)

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

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

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

restaurant vanaf 17.00 uur

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

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.

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.

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!

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

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

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

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
 
De Kornuiten van Groningen is een gezellig eetcafé nabij de 
Westerhaven en 5 minuten wandelen van het hoofdstation en 
Martini Plaza. En u heeft er al een daghap voor maar € 10,- !

Uit eten in Groningen

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


(20.00 uur, € 7,50 / studenten/cursisten 
€ 5,-, reserveren aanbevolen via doen- 
@bijvrijdag.nl of tel. 050-3051400); do 
18 apr: kunstenaar herman lamers 
geeft een lezing over kunst in de publie-
ke ruimte (20.00-22.00 uur, € 7,50 / stu-
denten/cursisten € 5,-, reserveren aan-
bevolen via doen@bijvrijdag.nl of tel. 
050-3051400); open ma-vr 09.00-
23.00, za 09.00-14.00 uur.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 1 sept: gunta stölzl, 100 jaar bau-
hausstoffen (textiel); open za zo 12.00-
17.00 uur; gratis.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
6 apr t/m 11 mei: 'subconscious dialo-
gue', werk van lisa blaauwbroek (teke-
ningen en installaties) en albert wester-
hoff (nieuwe beelden en wandobjec-
ten); open wo do vr 12.00-17.00, za 
11.00-17.00 uur; gesloten van 17 t/m 20 
apr; gratis.
wout wessemius, voor 't voormalig 
klein poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurob-
jecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.

jeugd
do 4 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 4 
jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 5 apr 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert speciale editie: taart-
rovers tour; vanaf 4 jaar; 15.00-17.00 u; 
gratis.
zo 7 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-
heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
ma 8 apr 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd speciale editie: taart-
rovers tour; vanaf 4 jaar; 15.00-17.00 u; 
gratis.
wo 10 apr 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
clubhuis beijum speciale editie: taartro-
vers tour; vanaf 4 jaar; 15.00-17.00 uur; 
gratis.
do 11 apr 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg speciale editie: 
taartrovers tour; vanaf 4 jaar; 15.00-
17.00 uur; gratis.
za 13 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
urban myth speelt 'celia!' van koos terp-
stra; swingende familievoorstelling over 
celia cruz, celia sanchez, vrijheid, idea-
len en solidariteit; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 19,54 / 2de rang € 15,94 / 3de 
rang € 13,37 / 4de rang € 9,77 / 5de 
rang € 5,14.
zo 14 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-
heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
maas theater en dans brengt 'chitchat'; 
energieke dansshow voor kinderen 
vanaf 4 jaar; aanv 14.30 uur; € 10,29.
martiniplaza, l springerlaan 2;
maarten ebbers en maria noë brengen 
'oorlogsgeheimen', voorstelling naar het 
bekroonde boek van jacques vriens; 
vanaf 9 jaar; aanv 15.00 uur; € 17,48 
incl. servicekosten en garderobe.
di 16 apr 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen speciale editie: 
taartrovers tour; vanaf 4 jaar; 15.00-
17.00 uur; gratis.
do 18 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; verhaaltjes, 
kinderliedjes en rijmpjes in het frans 
door audrey rousse-malpat; 0 tot 5 jaar; 
16.00-17.00 uur; gratis incl. limonade/
koffie/thee.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 4 
jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 19 apr 
groninger forum locatie de wijert, van 
ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende ac-

tiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
taartrOvers FIlM FestIval
per programma € 9,- (stadjerspas € 3,-) 
incl. toegang speeltuin van de verbeel-
ding
groninger forum, hereplein 73;
'ik & jij'; rustig, dialoogloos animatiepro-
gramma met de drie korte films 'googuri 
googuri', 'tijgertje zonder strepen' en 
'vistochtje'; vanaf 2 jaar; 10.30-11.00 u; 
ook op 21 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'vos & haas'; grappige en lieve anima-
tiefilm naar de boeken van sylvia van-
den heede en thé tjong khing; vanaf 4 
jaar; 11.00-11.40 uur; ook op 21 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'mijn huisje'; vrolijk, poëtisch en kleurrijk 
programma met de animatiefilms 'lang 
levende huis', 'klein spruitje' en 'kleine 
ster'; vanaf 2 jaar; 12.15-12.35 uur; ook 
op 21 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'uitvindingen'; met de grappige en fanta-
sierijke animatiefilms 'twee ballonnen', 
'mr hublot' en 'zeezucht'; vanaf 6 jaar; 
13.00-13.35 uur; zie ook 20 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'lied van de zee'; spannende sprookjes-
achtige tekenfilm; vanaf 7 jaar; 14.00-
15.35 uur; ook op 21 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'ki'; poëtische speelfilm over kracht, 
angst, liefde en loslaten; vanaf 6 jaar; 
14.15-14.40 uur; ook op 21 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'op pad'; animatieprogramma met de 
films 'nimbus de wolkenvanger' en 
'lichtje'; vanaf 3 jaar; 15.45-16.10 uur; 
zie ook 20 en 21 apr.
za 20 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
efteling theater presenteert 'sprook-
jessprokkelaar - de musical'; familiemu-
sical over de 12-jarige sterre en haar 
spannende zoektocht naar verhalen in 
de efteling; vanaf 7 jaar; aanv 13.30 u; 
€ 20,06 (vanaf 13 jaar € 22,11) incl. ser-
vicekosten en garderobe; koptelefoons 
beschikbaar voor slechthorenden; ver-
plaatst van 13 naar 20 apr.
taartrOvers FIlM FestIval
per programma € 9,- (stadjerspas € 3,-) 
incl. toegang speeltuin van de verbeel-
ding
groninger forum, hereplein 73;
'animanimal'; acht dierenanimatiefilm-
pjes waarbij je hard kunt lachen, zacht-
jes gniffelen of samen giebelen; vanaf 2 
jaar; 10.30-10.55 uur; ook op 22 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'evi & co'; speelse en grappige speelfilm 
over het meisje evi, haar opa en de 
kringlooploods van haar ouders; vanaf 
4 jaar; 11.00-11.40 uur; ook op 22 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'uitvindingen'; met de grappige en fanta-
sierijke animatiefilms 'twee ballonnen', 
'mr hublot' en 'zeezucht'; vanaf 6 jaar; 
12.00-12.35 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'pim en pom, het grote avontuur'; muzi-
kale, vrolijke, ontroerende en soms ook 
spannende tekenfilm in de stijl van fiep 
westendorp; vanaf 4 jaar; 12.30-13.40 
uur; ook op 22 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'op pad'; animatieprogramma met de 
films 'nimbus de wolkenvanger' en 
'lichtje'; vanaf 3 jaar; 14.00-14.25 uur; 
zie ook 21 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'waar is knoester?; warme en lichte 
scandinavische speelfilm gebaseerd op 
de boeken van anne-cath vestly (de 
noorse annie m g schmidt); vanaf 5 
jaar; 14.30-15.40 uur; ook op 22 apr.
groninger forum, hereplein 73;
'alles mag' en 'koningsdag'; twee ont-
roerende speelfilms van steven wouter-
lood; vanaf 7 jaar; 15.30-16.15 uur; ook 
op 22 apr.

zo 21 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'pieter konijn'; moderne verfilming van 
het tijdloze verhaal van beatrix potter 
over een eigenwijs konijn dat probeert 
de moestuin van een boer binnen te 
dringen; live action/computeranimatie; 
vanaf 6 jaar; 11.00-12.30 uur; € 5,-.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-
heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
taartrOvers FIlM FestIval
per programma € 9,- (stadjerspas € 3,-) 
incl. toegang speeltuin van de verbeel-
ding
groninger forum, hereplein 73;
'ik & jij'; rustig, dialoogloos animatiepro-
gramma met de drie korte films 'googuri 
googuri', 'tijgertje zonder strepen' en 
'vistochtje'; vanaf 2 jaar; 10.30-11.00 u.
groninger forum, hereplein 73;
'vos & haas'; grappige en lieve anima-
tiefilm naar de boeken van sylvia van-
den heede en thé tjong khing; vanaf 4 
jaar; 11.00-11.40 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'mijn huisje'; vrolijk, poëtisch en kleurrijk 
programma met de animatiefilms 'lang 
levende huis', 'klein spruitje' en 'kleine 
ster'; vanaf 2 jaar; 12.15-12.35 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'lied van de zee'; spannende sprookjes-
achtige tekenfilm; vanaf 7 jaar; 14.00-
15.35 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'ki'; poëtische speelfilm over kracht, 
angst, liefde en loslaten; vanaf 6 jaar; 
14.15-14.40 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'op pad'; animatieprogramma met de 
films 'nimbus de wolkenvanger' en 
'lichtje'; vanaf 3 jaar; 15.45-16.10 uur.

ma 22 apr 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
taartrOvers FIlM FestIval
per programma € 9,- (stadjerspas € 3,-) 
incl. toegang speeltuin van de verbeel-
ding
groninger forum, hereplein 73;
'animanimal'; acht dierenanimatiefilm-
pjes waarbij je hard kunt lachen, zacht-
jes gniffelen of samen giebelen; vanaf 2 
jaar; 10.30-10.55 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'evi & co'; speelse en grappige speelfilm 
over het meisje evi, haar opa en de 
kringlooploods van haar ouders; vanaf 
4 jaar; 11.00-11.40 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'pim en pom, het grote avontuur'; muzi-
kale, vrolijke, ontroerende en soms ook 
spannende tekenfilm in de stijl van fiep 
westendorp; vanaf 4 jaar; 12.30-13.40 
uur.
groninger forum, hereplein 73;
'waar is knoester?; warme en lichte 
scandinavische speelfilm gebaseerd op 
de boeken van anne-cath vestly (de 
noorse annie m g schmidt); vanaf 5 
jaar; 14.30-15.40 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'alles mag' en 'koningsdag'; twee ont-
roerende speelfilms van steven wouter-
lood; vanaf 7 jaar; 15.30-16.15 uur.
wo 24 apr 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
clubhuis beijum met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 25 apr 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
verwacht
za 27 apr 
vismarkt;
koningsdag: kinderdisco met dj nick van 
putten (aanv 10.00 en 11.45 uur) en de 
liedjesbende (10.45-11.45 uur).
ossenmarkt;
familieplein met diverse activiteiten voor 
kinderen tot 12 jaar; 13.00-19.00 uur.
groninger forum, hereplein 73;
'masha en de beer 2'; nieuwe animatie-
film over het levendige meisje masha 
en de vriendelijke beer; 13.00-14.10 u; 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50); ook op 28 apr t/m 5 mei.
groninger forum, hereplein 73;
'de lego film 2'; animatiefilm over de hel-
den van steenstad in een nieuw actie-
avontuur; 13.15-15.05 uur; € 10,50 (jon-
geren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); ook op 28 apr t/m 5 mei.
groninger forum, hereplein 73;
'missing link'; animatiekomedie over de 
slimme, charmante maar wel eenzame 
ontbrekende schakel tussen aap en 
mens; 14.30-16.05 uur; € 10,50 (jonge-
ren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / stad-
jerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); ook op 28 apr t/m 5 mei.
zo 28 apr 
groninger forum, hereplein 73;
'masha en de beer 2'; nieuwe animatie-
film over het levendige meisje masha 
en de vriendelijke beer; 13.00-14.10 
uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kin-
deren tot 16 jaar € 7,50); ook op 29 apr 
t/m 5 mei.
groninger forum, hereplein 73;
'de lego film 2'; animatiefilm over de hel-
den van steenstad in een nieuw actie-
avontuur; 13.15-15.05 uur; € 10,50 (jon-
geren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); ook op 29 apr t/m 5 mei.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
theater terra speelt 'aladdin'; magische 
familiemusical naar het beroemde 
sprookje van 1001 nacht; vanaf 6 jaar; 
aanv 14.30 uur; 1ste rang € 18,51 / 2de 
rang € 14,91 / 3de rang € 12,85 / 4de 
rang € 9,26 / 5de rang uitverkocht.
groninger forum, hereplein 73;
'missing link'; animatiekomedie over de 
slimme, charmante maar wel eenzame 
ontbrekende schakel tussen aap en 
mens; 14.30-16.05 uur; € 10,50 (jonge-
ren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / stad-
jerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); ook op 29 apr t/m 5 mei.
ma 29 apr 
groninger forum, hereplein 73;
'masha en de beer 2'; nieuwe animatie-
film over het levendige meisje masha 
en de vriendelijke beer; 13.00-14.10 
uur; € 10,50 (jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 8,50 / stadjerspas € 8,- / kin-
deren tot 16 jaar € 7,50); ook op 30 apr 
t/m 5 mei.
groninger forum, hereplein 73;
'de lego film 2'; animatiefilm over de hel-
den van steenstad in een nieuw actie-
avontuur; 13.15-15.05 uur; € 10,50 (jon-
geren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); ook op 30 apr t/m 5 mei.
groninger forum, hereplein 73;
'missing link'; animatiekomedie over de 
slimme, charmante maar wel eenzame 
ontbrekende schakel tussen aap en 
mens; 14.30-16.05 uur; € 10,50 (jonge-
ren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / stad-
jerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); ook op 30 apr t/m 5 mei.

uitgaan
do 4 apr 
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 19.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team; opgave via info@cafedetoeter.nl 
of tel. 050-3124499.
martinikerk, martinikerkhof 3;
bierfestival met gevarieerd programma; 
19.00-23.00 uur; € 16,09 / passe-par-
tout 4 + 5 + 6 apr € 48,59; kaartverkoop 
via www.bierfestivalgroningen.nl.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
silent disco met 3 muziekkanalen; 
22.00-03.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
international student night; latin/hiphop/
r&b; aanv 24.00 uur; gratis.
vr 5 apr 
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 u.
stadslab, suikerlaan 15;
'wine, dine & disco'; 18.30-01.00 uur; 
€ 49,50 incl. aperitief, wijnproeverij, di-
ner en disco; aanmelden via info@cloi-
nq.nl.
martinikerk, martinikerkhof 3;
bierfestival met gevarieerd programma; 
19.00-23.00 uur; € 16,09 / passe-par-
tout 4 + 5 + 6 apr € 48,59; kaartverkoop 
via www.bierfestivalgroningen.nl.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
'kerkdienst' met dj's erick e, timmid, ke-
vin real en hummingbird; trance/club/
electro; 19.00-01.00 uur; € 16,50; kaart-
verkoop via www.pepperevents.nl.
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
dubclub met roundbeat dj-collectief en 
live: radicle; 20.00-02.00 uur; gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joost brunsting; aanv 
21.00 uur; € 4,-.
huize maas, vismarkt 52;
nataraj dance party met dj shanto; blo-
te-voeten-dansfeest; 21.30-01.30 uur; 
voorverkoop € 13,- via www.nataraj.
info; vooraf: time bender boekpresenta-
tie tijn touber (20.00-21.30 uur, voorver-
koop € 20,- incl. party).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 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.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'rewind'; hits van toen en nu; 23.00-
05.00 uur; gratis.
paradigm, energieweg 10;
'suvernuver' met dj's maayan nidam, 
junki inoue en gerrit de boer; 23.00-
07.00 uur; voorverkoop € 14,50.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
club godverdomme met you and your 
bestie; 24.00-06.00 uur; € 6,-; alleen 
deurverkoop.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'ongehoord - 2 year anniver-
sary' met oa dj's daan oosting, node, 
saint grey, freek strano, dennis batstra, 
thys, former, battage, posij, geert jan, 
percyn, dmt, cees bruinsma, will jr en 
camiel daamen; electro/beats/techno/
drum & bass; 24.00-05.00 uur; € 5,- / 
voorverkoop € 3,-.
za 6 apr 
martinikerk, martinikerkhof 3;
bierfestival met gevarieerd programma; 
13.00-17.00 en 19.00-23.00 u; € 16,09 
per dagdeel / passe-partout 4 + 5 + 6 
apr € 48,59; kaartverkoop via www.bier-
festivalgroningen.nl.
helper westsingel 98, ingang aan het 
boutenspad;
'milonga 007' met dj albert en/of gastdj; 
neo-, non- en klassieke tango; 19.30-
23.30 uur; € 3,-.
platformtheater, boterdiep 46;
'vier dansend de lente'; lentefeest van 
dansschool cariño met dj marcel; salsa/
bachata/son/latin; 20.00-01.00 u; € 5,-; 
vooraf: gratis proefles salsa voor begin-
ners (19.00-20.00 uur).
puddingfabriek, viaductstraat 3a;
'de microclub' met microclub melodies 
en gerbert vos; (funky) house; 20.00-
24.00 uur; voorverkoop € 12,- via event-
goose; minimum leeftijd 23 jaar; de eer-

ste vijftig dansers krijgen een speciaal 
drankje van het huis.
oosterstraat en omgeving;
clash xxl festival met oa weval, ammar 
808, forest swords en tinkebell; live mu-
ziek, dj's, performances, installaties en 
audiovisuele kunst; hoofdlocaties: vera 
(oosterstraat 44), grand theatre (grote 
markt 35) en nachtclub oost (ooster-
straat 13a); 20.00-07.00 uur; voorver-
koop € 24,49 via www.clashclashclash.
nl / passe-partout 6 + 7 apr € 27,49; zo 
7 apr: contextdag met discussies en 
speeches (12.00 uur, € 10,-).
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
em2, suikerlaan 6;
'de republiek - new wave edition' met 
resident dj's en live: joy division under-
cover (joy division tribute band, 21.30-
23.00 uur); 21.30-03.00 uur; € 12,50 
(voorverkoop € 10,- via yourticketprovi-
der) / na 23.00 uur € 5,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 u; 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.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'high tea' met oa dj's etherwood, 1991, t 
& sugah, zazu en dustkey; drum & 
bass; 23.00-06.00 uur; voorverkoop 
€ 12,96 via eventbrite.
paradigm, energieweg 10;
'convoi exceptionnel' met dj's d-passi-
on, radium, djipe, dither, strange arrival 
en ulst; techno/hardcore; 23.00-06.00 
uur; voorverkoop € 16,50.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clash xxl festival met dj's ron morelli en 
identified patient en live: gesloten cirkel; 
24.00-06.00 uur.
&zo, poelestraat 53-55;
'we love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
zo 7 apr 
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.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
heavenly salsa sunday met dj's cara-
melo, mary la sandunguera en el padri-
no, dansshows en -workshops; 18.00-
23.00 uur; € 10,-.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
ma 8 apr 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
di 9 apr 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (algemene 
kennis); aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 p.p. / team max. 5 personen; op-
gave via kroegvanklaas2@gmail.com.

wo 10 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 u; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatform surprise party met oa dj's 
caramelo en vango en verrassings-
workshop; salsa/bachata/merengue/ki-
zomba; aanv 22.00 uur.

ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 11 apr 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
international student night; latin/hiphop/
r&b; aanv 24.00 uur; gratis.
vr 12 apr 
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 u.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj wout; aanv 21.00 u; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 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.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'nachtcollege' met dj's noneoftheabove, 
cynthia spiering en jorn luka en live: 
ansome; techno; 23.00-05.00 u; € 19,- / 
voorverkoop € 16,- via eventix.
hundread sound accompany, pop dij-
kemaweg 31b;
'astro trip' met dj's maximilian sievert, 
reykt, wander frank, dubtato en rafa; 
hiphop/techno; 23.30-06.00 uur.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'homoost - queer night'; gay night met 
dj's lupe en fafi abdel nour; 24.00-06.00 
uur; € 8,-; alleen deurverkoop.
za 13 apr 
mfc de wijert, p c hooftlaan 1;
fiesta alegría; latin party; 20.00-24.00 u; 
€ 6,- incl. consumptie en workshop.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
café merleyn, meeuwerderweg 121;
kutmuziekquiz; popquiz rond 'slechte 
muziek'; 20.30-23.00 u; deelname € 2,- 
p.p.; max. 5 pers. per team; de totale 
pot is voor het winnende team.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj, hapjes en boekentafel; 21.00-
01.00 uur; € 10,-; vooraf: meditatie 
(19.30 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 u; gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'ascend' met dj's myst, ecstatic, impera-
torz, sins of insanity, cryex, kuzak, az-
tech, restless, oculatorz en in between; 
hardstyle; 22.00-06.00 uur; € 11,-; kaar-
ten via ticketconnect.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'fetish dreamz - bedtime story'; fetish 
party met dj's ruben vitalis, renji, miss 
4play en da dominator en performers; 
techno/house/trance; 22.30-05.00 uur; 
€ 55,- / voorverkoop € 50,- via www.fe-
tishdreamz.nl; prijzen incl. onbeperkt 
aantal consumpties; dresscode: leer/
lak/latex.
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;
grote zaal: 'wildernis' met dj's finnebas-
sen, sebastian davidson, wldr en stefan 
de koning; house/techno; 23.00-05.00 
uur; € 14,- / voorverkoop € 12,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'we love music'; urban/house/classics; 
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24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's leoni en long 
bram; 24.00-06.00 uur; € 6,- (bij aan-
melding via facebook vóór 14.00 uur 
gratis).
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
disco met dj le petit pimpelier; thema: 
flowerpower; aanv 00.30 uur; vooraf: 
sessie olv joost swart (jazz, 21.30 uur).
zo 14 apr 
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 15 apr 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
wo 17 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 18 apr 
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met dj; 
23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
international student night; latin/hiphop/
r&b; aanv 24.00 uur; gratis.
vr 19 apr 
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 u.
café jan westerhoff, rijksweg 4;
pubquiz; aanv 20.15 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met djosz; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funk junk; soul/
funk/disco; 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.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: club kelder met survival bou-
tique (new wave) en dj rabobank (hits); 
aanv 23.30 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's bambounou, will jr en ka-
bor; house; 24.00-06.00 uur; € 8,-; al-
leen deurverkoop.
za 20 apr 
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj jacco; dans/me-
ditatie; 19.30-22.00 uur; € 15,- (alleen 
cash); kaartverkoop via www.judithsfa-
vorites.com; met openings- en sluitings-
ceremonie.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 u; gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'like the '90's'; 22.00-04.00 uur; voorver-
koop € 5,- via ticketconnect.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatform paasfeest; 22.00-03.00 u.
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.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met pushin wood soundsystem; 
funk/hiphop/soul; 23.00-05.00 uur; € 5,- 
(vera-clubkaart € 2,-); in de kelderbar: 
journeymen soundsystem.
huize maas, vismarkt 52;
'just one of dem dayz - easter week-

end'; '90's r&b/hiphop/classics; 23.30-
05.00 uur; € 15,- / voorverkoop € 11,95 
(early bird uitverkocht) via eventix.
&zo, poelestraat 53-55;
'we love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht met dj's miss jay en kate mil-
ler; 24.00-06.00 uur; € 6,-; alleen deur-
verkoop.
zo 21 apr 
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.
em2, suikerlaan 6;
'sundays are for dancing - easter spe-
cial'; soul/funk/disco; 16.00-02.00 uur; 
€ 10,- / voorverkoop € 8,- (early bird 
€ 5,-) via www.em2groningen.nl.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 19.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
club kokomo, gelkingestraat 1;
r&b exclusive met oa mula b; 23.30-
05.00 uur.
ma 22 apr 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; deel-
name € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reserve-
ren gewenst: tel. 050-5260724 of via fe-
lix@singelier.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 23.00-
05.00 uur; gratis.
wo 24 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 20.00 
uur; deelname € 2,50; max. 5 pers. per 
team.
café de koffer, nwe blekerstraat 1;
international quiznight (engelstalig); 
20.00-23.00 uur; € 2,50 pp, max. 5 per-
sonen per team; reserveren gewenst 
via info@dekoffer.nl of aan de bar.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 u; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 25 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'dot hop' met dj lost perfection; smooth 
instrumental hip-hop/jazz/soul/funk (uit-
sluitend vinyl); aanv 18.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp; opgave via pubquiz-buck-
shot@hotmail.com; team max. 5 pers.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en alex; 
aanv 22.00 uur; gratis.
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 night; latin/hiphop/
r&b; aanv 24.00 uur; gratis.

vr 26 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 u.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
kingsnight karaoke party; met keuze uit 
meer dan 30.000 nummers; 18.00-
21.00 uur; gratis.
plein pintelier/uurwerker, kl kr elle-
boog;
koningsnacht met dj's jeroen s (18.00-
20.00 uur), sebastian davidson (20.00-
22.00 uur), stefan lafontaine (22.00-
24.00 uur) en skywalkin' james / hum-
mingbird / kevin real (24.00-02.00 uur).
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
graanfabriek, helsinkistraat 6;
'shock - koningsnacht'; hardstyle; 
20.00-06.00 uur.
poelestraat;
kings night open air met dj arnoud; 
21.00-01.30 uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joop; aanv 21.00 uur; 
€ 4,-.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
koningsnacht met dj's niels en alex; 
aanv 21.00 uur.
paradigm, energieweg 10;
'a paradigm of excellence - king's night' 
met dj's clouds, gerd janson, miss djax, 
perdu, ulst, christian thomas b2b axe-
field en wulff modern; 22.00-08.00 uur; 
voorverkoop € 27,- (early bird uitver-
kocht).
dot, vrydemalaan 2;
'ladi dadi - kingsnight' met dj's en ver-
rassingen; hiphop/r&b classics; 22.00-
03.00 uur; € 15,- / voorverkoop € 10,- 
(t/m 25 apr).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
kingsnight party met de mainstage party 
band; klassiekers en hits van nu; 22.00-
01.00 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
koningsnacht: noisia invites black sun 

empire, dimension, phace & misan-
throp, shades (alix perez & eprom) en 
subp yao & dayle; drum & bass/dub-
step/electro; aanv 22.00 uur; € 23,08.
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.
club kokomo, gelkingestraat 1;
kingsnight: beachrockers festival club-
tour met oa dj's yung felix, team rush 
hour, praia del sol, jurab en danny da 
costa; 23.00-05.00 uur; € 12,50 / voor-
verkoop € 10,-.
huize maas, vismarkt 52;
terug naar toen en happy feelings pre-
senteren 'oranjegevoel' met dj's goos, 
praia del sol en team terug naar toen; 
'90's/'00's party met veel confetti en 
veel ballonnen; 23.00-05.00 uur; voor-
verkoop € 14,45 (early bird uitverkocht) 
via eventbrite.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
kingsnight met dj's john talabot, orpheu 
the wizard en nathan homan; 23.00-
07.00 uur; voorverkoop € 19,50 (early 
bird uitverkocht).
&zo, poelestraat 53-55;
kingsnight met dj's timmid en petrov en 

live: marcussion (percussie); urban/
house/r&b/classics; aanv 23.00 uur; tot 
01.00 uur toegang gratis.
simplon, boterdiep 69;
'koningskopje' met dj's deejay prime, 
smp, djennah, jurique, tera kòrá, ka-yu 
en juiz; urban; 23.45-05.00 uur; voor-
verkoop € 13,-.
verwacht
za 27 apr 
dot, vrydemalaan 2;
kingsday extravaganza met rocknrolla 
soundsystem; funk/soul/grooves/afro-
beats/jazz/hiphop/reggae/edits/disco/
retro; 12.00-23.00 uur; gratis; met vinyl-
markt, spelletjes en kinderfilm.
draf- en renbaan stadspark, concour-
slaan 10;
'kingsland' met oa dj's alesso, bassjac-
kers, headhunterz, jonas blue, kris 
kross amsterdam, sunnery james & 
ryan marciano, w&w en yellow claw en 
live: bizzey, broederliefde, lil kleine en 
ronnie flex; house/urban; 13.00-24.00 
uur; voorverkoop € 41,15 via www.
kingslandfestival.nl.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: 'koning dub # 21' met dj daan 
in dub, ellen ranks en steely roundbeat; 
dub/reggae; 13.00-19.00 uur; gratis.
poelestraat;
kings day open air met lounge-dj 
(13.30-15.00 uur), unite (coverband, 

15.00-19.00 uur), disco & dance clas-
sics (19.00-22.00 uur) en feest-dj 
(22.00-24.00 uur).
graanfabriek, helsinkistraat 6;
oost en kopjek presenteren 'the king's 
favorites' met dj's i-f, optimo, woody ni-
netytwo, max abysmal, fafi abdel nour, 
ki/ki, miss jay, tjade, nathan homan b2b 
andrew en long bram b2b boeing 747; 
house/electro/disco; 14.00-24.00 uur; 
voorverkoop € 19,50 (early bird uitver-
kocht).
plein pintelier/uurwerker, kl kr elle-
boog;
koningsdag met dj's leon hogenelst 
(14.00-16.00 uur), phunk'n waus 
(16.00-19.00 uur), battage (aka harde 
baas, 19.00-23.00 uur) en hummingbird 
(23.00-01.00 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
koningsdag met dj's nick en alex en live: 
kevin parré (16.00 uur); aanv 15.00 uur.
paradigm, energieweg 10;
'a paradigm of excellence - king's day' 
met dj's the persuader aka jesper dahl-
bäck, lewis fautzi, cab drivers, psyk, 
nachtbraker, kc cee en neo young b2b 
camiel daamen en live: johannes heil 
en steve o'sullivan; 16.00-08.00 uur; 
voorverkoop € 21,50.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
kingsday party met live: vieux (swingen-
de soul); 19.30-22.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;

'dansen bij klaas' met dj leedsizzer; dis-
co; 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;
kingsday afterparty door soixante neuf; 
met dj's irwan, the marv, kelly ross en 
miguell kaidel en live: equalz en the 
blockparty; 23.00-05.00 uur; voorver-
koop € 12,74 (early bird € 10,74) via 
www.soixante-neuf.nl.
&zo, poelestraat 53-55;
'we love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
kingsday met dj's flo flux, boeing 747 
b2b long bram en speciale gast; 24.00-
06.00 uur; € 8,- (bij aanmelding via fa-
cebook vóór 14.00 uur gratis).

zo 28 apr 
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.
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uitgaan (vervolg)

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!

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.

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.

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.

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

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

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

Restaurant Tekinev
Gelkingestraat 24
9711 NC  Groningen
Tel. 050-3111230
www.tekinev.nl

 

TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
ant 

 •  Y
em

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

Zaalgrootte: tot 80 personen (diner tot 40 personen.)
Schitterende bovenzaal voor feesten en bijeenkomsten.
Tekinev, het best bewaarde geheim van Groningen!

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.

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.ocean41.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
http://www.huizemaas.nl/
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http://www.viavecchia.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.landvankokanje.nl/
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-de-Keyzer-179028908787811/
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