
diversen
dans / literair / multimedia

vr 6 + za 7 apr 
grand theatre, grote markt 35;
club guy & roni weekend break festi-
val; met oa moderne dans, theater, 
film, beeldende kunst en live muziek; 
aanv 20.00 uur; € 17,50 (cjp/college-
kaart € 15,-).
zo 8 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
startpunt literaire bustour olv rense 
sinkgraven en fieke gosselaar; 11.00-
17.00 uur; € 30,- incl. kop koffie/thee; 
kaartverkoop via www.groningerforu-
macademie.nl; onderweg wordt ge-
stopt voor een lunch.
martinikerkhof;
startpunt theatrale stadswandeling; 
verteller johannes brengt eeuwenoude 
volksverhalen tot leven; 14.00-15.30 u; 
€ 17,- (kinderen € 9,- / kleuters gratis); 
kaartverkoop via www.storytrail.nl.
ma 9 apr 
boekhandel godert walter, o ebbin-
gestraat 53;
week van de klassieken: avond met 
schrijver david rijser ('de portiek van de 
buren: verbeeldingen van denken in de 
oudheid'); 20.00-22.00 uur; gratis; re-
serveren gewenst (in de winkel, via tel. 
050-3122523 of info@godertwalter.nl).
do 12 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'dichter van geluk'; rense sinkgraven 
spreekt met schrijver/dichter/filosoof 
jannah loontjens over haar poëzie, filo-
sofie en over geluk; 12.15-13.15 uur; 
gratis; aansluitend: 'spreek de stads-
dichter' (spreekuur met lilian zielstra).
remonstrantse kerk, coehoornsingel 
14;
presentatie van het boek 'de opgerig-
ten steen van rachels graf – steenhou-
wers in de grafcultuur' van reint wob-
bes; 16.00-18.00 u; aanmelden graag 
uiterlijk di 10 apr via tel. 050-3123569 

of info@groningerkerken.nl.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
debatserie 'nieuw licht': coen simon en 
frank meester spreken met filosoof 
marli huijer over haar essay 'bemin-
nen' waarin ze pleit voor een nieuwe 
seksuele revolutie; aanv 20.00 uur; 
€ 7,50 (studenten € 5,-); kaartverkoop 
via www.blgroningen.nl/agenda en bij 
boekhandels godert walter (oude eb-
bingestraat 53) en van der velde (a-
kerkhof 45-47).
boekhandel godert walter, o ebbin-
gestraat 53;
week van de klassieken: avond met 
schrijfster inger kuin ('leven met de go-
den: religie in de oudheid'); 20.00-
22.00 uur; gratis; reserveren gewenst 
(in de winkel, via tel. 050-3122523 of 
info@godertwalter.nl).
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;
dansteam ataxia met 'dance through 
the ages' met alle dansstijlen van de 
jaren '20 tot nu; 20.30-21.30 uur; € 8,- 
(studenten € 6,-); ook op 13 en 14 apr.
vr 13 apr 
club iiwii, achterweg 1 (the big buid-
ling);
'alliance nest'; manifestatie met jah 
rocket soundsystem, beeldende kunst, 
installaties, visueel en ruimtelijk werk, 
dj's, (live) muziek en artiesten; 17.00-
05.00 uur; toegang: vrijwillige bijdrage.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'friday nite' met live performances en 
performing art; aanv 17.30 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'tap factory'; show met tapdans, per-
cussie, acrobatiek en hiphop; aanv 
20.00 uur; € 37,50 incl. pauzedrankje 
en garderobe.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
foyer: wintertuinsessie met als gasten 
schrijver nyk de vries en dichter jan 
glas; presentatie: joost oomen; aanv 
20.30 uur; gratis.
usva, munnekeholm 10;
dansteam ataxia met 'dance through 
the ages' met alle dansstijlen van de 
jaren '20 tot nu; 20.30-21.30 uur; € 8,- 
(studenten € 6,-); ook op 14 apr.
za 14 apr 
usva, munnekeholm 10;
dansteam ataxia met 'dance through 
the ages' met alle dansstijlen van de 
jaren '20 tot nu; 20.30-21.30 uur; € 8,- 
(studenten € 6,-).
zo 15 apr 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
cultureel café met dichters, schilders, 

verhalenvertellers, cabaretiers, stand-
up comedians, muzikanten en andere 
kunstenaars (ongeveer 15 minuten per 
act); aanv 17.00 uur; gratis; deelne-
mers moeten zich vooraf inschrijven.
ma 16 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
vertalersgeluktoernee met vertalers 
jan pieter van der sterre, reintje ghoos, 
elly schippers, jantsje post, paula ste-
vens en edith koenders; ihkv de euro-
pese literatuurprijs; 19.30-21.30 uur; 
€ 4,- (studenten € 2,-); reserveren aan-
bevolen via info@godertwalter.nl of tel. 
050-3122523.
do 19 apr 
vrijdag, sint jansstraat 7;
open podium van het +café; van dicht-
kunst tot liedkunst; presentatie: wab-
besch wabbesch; aanv 15.00 u; gratis.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
mijlpalen in de literatuur: coen peppe-
lenbos en roos custers bespreken 'de 
vanger in het koren' van j d salinger; 
20.00-22.00 uur; € 8,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
club proza; bill mensema, tjitske zui-
derbaan, josé cutileiro, leonieke toe-
ring, jirke poetijn en l h dragen nieuwe 
columns of korte verhalen voor; gas-
ten: jan bos en harry pel; aanv 20.30 u; 
gratis.
vr 20 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: samir calixto en het cello 
octet amsterdam brengen 'summa'; 
secuur opgebouwde dans op muziek 
van arvo pärt; 20.15-21.10 uur; € 19,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-).
za 21 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
jan modderman lezing 2018: schrijver/
historicus/muzikant ewoud kieft vertelt 
oa over 'mein kampf'; met muzikale 
omlijsting door christa emmerink 
(harp); aanv 16.00 uur; € 12,50 (kaart-
verkoop via www.janmoddermanstich-
ting.nl) / studenten € 5,- (in de kerk).
zo 22 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium voor 50+ers; alle discipli-
nes; max. 10 minuten per act; aanv 
14.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: cora burggraaf (mezzoso-
praan) en ed spanjaard (vleugel) bren-

gen liederen van oa ravel, debussy en 
granados met bijpassende teksten van 
schrijver oek de jong (voorgedragen 
door lex bohlmeijer); 20.15-22.00 uur; 
€ 26,50 (studenten tot 30 jaar € 12,50).
ma 23 apr 
grand theatre, grote markt 35;
tedxyouth groningen; magische avond 
met muziek, dans en antwoorden op 
vragen waarvan je niet wist dat je ze 
had; engelstalig; aanv 19.30 u; € 6,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
sidi larbi cherkaoui en shaolin-monni-
ken brengen 'sutra'; mix van heden-
daagse dans en de eeuwenoude chi-
nese vechtsport kungfu; 20.15-21.15 
uur; 1ste en 2de rang uitverkocht / 3de 
rang € 25,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 4de rang € 19,0 (€ 12,50) / 
5de rang uitverkocht; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,50); ook op 24 apr.
di 24 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
sidi larbi cherkaoui en shaolin-monni-
ken brengen 'sutra'; mix van heden-
daagse dans en de eeuwenoude chi-
nese vechtsport kungfu; 20.15-21.15 
uur; 1ste en 2de rang uitverkocht / 3de 
rang € 25,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 4de rang € 19,0 (€ 12,50) / 
5de rang uitverkocht; met inleiding 
(19.15 uur, € 2,50).
wo 25 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
'dansclick' 19 met astrid boons, ryan 
djojokarso en sabine molenaar; pre-
sentatie door jonge dansmakers; 
20.15-22.10 uur; € 15,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 10,-).
do 26 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
begane grond: 'naked lunch'; rense 
sinkgraven spreekt met muzikant mar-
lene bakker en schrijver louis stiller 
over hun nieuwe plaat cq boek en hun 
favoriete poëzie, kunst, literatuur en 
film; 12.15-13.15 uur; gratis.
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Vóór concert of voorstelling in De Oosterpoort of
Schouwburg genieten van onze Indiase specialiteiten

Reserveren gewenst  /  Bij mooi weer terras geopend
Restaurant / afhalen / bezorgen / catering   www.tajmahalgroningen.nl
Veemarktstraat 94 (Oosterpoort) - 050-3147301 - Gratis parkeren

i  i  i

IndIaas RestauRant

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

Onbeperkt eten voor een vast bedrag

All YOu CAn EAt
Keuze uit meer dan 100 gerechten 

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

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

Online sushi bestellen 
voor bezorgen of  afhalen
sushibestellengroningen.nl

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

Drinks & Tapas

Markt 15
9401 GT Assen

Tel. 0592 331 011
06 122 728 63

www.manolitos.nl

Gezellig,
vertrouwd
en lekker

Bodega

Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

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


GRONiNGER FORUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

LADY BiRD  12sth
5 t/m 11 apr:  do vr ma di wo 16.00 21.10 / za 13.30 21.10 / zo 13.50 21.10 /  

do 5 apr 50% landelijke-premièrekorting
Komisch drama over de turbulente relatie tussen een moeder en haar tiener-
dochter, dat zich afspeelt in Sacramento, Californië. Met Saoirse Ronan, Laurie 
Metcalf en Tracy Letts. Regiedebuut van Greta Gerwig.

ZAMA  16ga
5 t/m 11 apr:  do 13.30 / za zo 16.15 / do 5 apr 50% landelijke-premièrekorting
Sensueel koloniaal drama over Don Diego de Zama, gezant van de Spaanse 
koning in wat later Paraguay zal worden. Regie: Lucrecia Martel.

COBAiN  16gt
5 t/m 11 apr:  do vr za zo 15.15 19.20 / ma wo 19.20 / di 16.30 19.20 /  

do 5 apr 50% landelijke-premièrekorting
De 15-jarige Cobain (Bas Keizer) loopt weg uit zijn nieuwe pleeggezin omdat hij 
zich zorgen maakt over zijn hoogzwangere moeder, die een zwervend bestaan 
leidt. Gaandeweg wordt de situatie steeds nijpender. Regie: Nanouk Leopold.

AUS DEM NiCHTS  12gath
5 t/m 11 apr:  do za 13.00 19.10 / vr zo 13.00 19.05 / ma 19.05 / wo 18.50
Na een bomaanslag, waarbij haar man en haar zoontje Rocco om het leven 
komen, neemt Katja het heft in eigen handen. Een verhaal geïnspireerd op de 
rechts-extremistische moorden in Duitsland in 2013. Regie: Fatih Akin.

GOD'S OwN COUNTRY  12sth
5 t/m 11 apr:  vr ma wo 20.00 / za 20.45 / zo 14.40 20.00
Romantisch drama. Johnny werkt op de afgelegen boerderij van zijn ouders in 
Yorkshire. Als een Roemeense seizoenarbeider een paar weken komt werken 
voelt Johnny allerlei ongekende emoties. Regie: Francis Lee.

SwEET COUNTRY  12gtdh
5 t/m 11 apr:  za 16.00 / ma 21.20
Western over de klopjacht van een groep blanke mannen op een Aboriginal en 
zijn zwangere vrouw door de Australische wildernis. Regie: Warwick Thornton.

AMORi FRAGiLi  12s
5 t/m 11 apr: za 14.00 / zo 12.45 
Realistisch en humorvol liefdesdrama met Thomas Trabacchi, Lucia Mascino 
en Valentini Belle. Francesca Comencini's verfilming van haar eigen roman.

LUCkY  A.L.
5 t/m 11 apr:  do vr za zo 17.15 
Harry Dean Stanton is Lucky: tegendraads, kettingrokend en levendig. Dage-
lijks hijst hij zijn 90-jarige lijf in spijkerbroek en cowboylaarzen voor zijn ronde 
door het stadje midden in de woestijn van Arizona. Regie: John Carroll Lynch.

PHANTOM THREAD  12th
5 t/m 11 apr:  do za wo 21.20 / vr di 16.15 21.20 / zo 11.15 21.20 / ma 16.30 
Winnaar Oscar Beste Kostuumontwerp. Weelderig drama over Couturier Rey-
nolds Woodcock (afscheidsrol Daniel Day-Lewis) in naoorlogs Londen.

DOOF kiND  A.L.t
5 t/m 11 apr:  za 19.00 / di 16.10 / Docs
Ontroerend portret van de aanstekelijke dove Tobias die zichzelf bepaald niet 
zielig vindt. Winnaar Publieksprijs IDFA 2017. Regie: Alex de Ronde.

DE wiLDE STAD  A.L.
5 t/m 11 apr:  zo 11.00
Een stadse film die de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van 
de natuur in een stedelijke omgeving laat zien met verrassende plotwendingen.

THE SHAPE OF wATER  16gt
5 t/m 11 apr:  do 16.40 21.30 / vr 13.15 21.30 / za di 21.30 / zo 13.20 21.30 /  

ma 16.15 21.30 / wo 16.15 21.05
Spannend fantasydrama dat zich afspeelt tijdens de Koude Oorlog. De Ameri-
kanen proberen een amfibisch wezen verborgen te houden voor de Russen.

DARkEST HOUR  9at
5 t/m 11 apr:  za 16.30 / zo ma wo 16.45 / do 5 apr 14.00 Boek & Film
Biografisch drama over Winston Churchill (Oscarwinnaar Gary Oldman).

CALL ME BY YOUR NAME  12st
5 t/m 11 apr: za 13.15
Op vakantie op het Italiaanse platteland ontmoet de 17-jarige Elio de knappe 
en intrigerende Oliver. Romantische film van Luca Guadagnino. 

THREE BiLLBOARDS OUTSiDE  
EBBiNG, MiSSOURi  16gt
5 t/m 11 apr:  do vr za ma di 18.50 / zo 16.00 18.50 / wo 16.30 
Wanneer er geen schot komt in het onderzoek naar de moord van haar dochter 
komt Mildred Hayes in conflict met de politie. Donker en komisch drama.

GiRL wiTH A PEARL EARRiNG  12
zo 8 apr 11.30 / Exhibition on screen
Documentaire over het schilderij 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer 
en andere kunstwerken in het Mauritshuis.

UN BEAU SOLEiL iNTÉRiEUR  12
di 10 apr 19.30 / Ciné-club
Romantische tragikomedie met Juliette Binoche als single vijftigplusser op zoek 
naar de ware. Regie: Claire Denis.

MOUNTAiN  A.L.
wo 11 apr 19.30 / Docs
Poëtische ode aan de bergen, verteld door Willem Dafoe. Met betoverende mu-
ziek van The Australian Chamber Orchestra. Regie: Jennifer Peedom.

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

kiNEPOLiS GRONiNGENBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

FiNDiNG YOUR FEET  A.L.t
Pathé 5 t/m 11 apr:  za 15.30 / voopremière
Britse Feelgoodfilm. Lady Abbott verlaat na 40 jaar huwelijk haar overspelige 
echtgenoot. De energieke vriendenkring van haar zuster laat haar inzien dat 
pensionering en een scheiding een nieuw begin kunnen betekenen.

THE HURRiCANE HEiST  12gat
Pathé 5 t/m 11 apr:  do di 14.00 19.00 21.30 / vr 10.45 15.15 17.30 20.00 /  

za 10.30 12.45 19.45 22.00 00.15 / zo 15.45 18.30 21.30 /  
ma 14.00 19.00 / wo 11.15 14.15 22.00 / 3D

Pathé 5 t/m 11 apr:  do di 11.30 16.30 / vr 13.00 22.00 / za 17.15 / zo 11.30 14.00 / 
ma 11.30 16.15 21.30 / wo 17.15 19.45 / 2D

Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do ma di 13.15 16.15 20.00 / vr za 16.15 18.45 21.45 /  
zo wo 16.15 20.00 / 3D

Actiethriller. Een groep jonge hackers bedenkt een meesterlijk plan om 600 
miljoen dollar te stelen van een financiële instelling en deze roof valt precies 
samen met de grootste orkaan ooit geregistreerd in de VS.

A QUiET PLACE  16ga
Pathé 5 t/m 11 apr:  vr 22.15 / za 00.20 / zo 19.00 / voopremière
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  vr za 19.15 21.30 / voopremière
Thriller waarin een familie probeert in stilte te overleven terwijl ze bedreigd wor-
den door mysterieuze wezens die afkomen op geluid.

HOSTiLES  16g
Pathé 5 t/m 11 apr:  do 12.45 15.30 21.00 / vr 13.15 21.00 / za 12.00 21.00 23.45 / 

zo 20.15 / ma 16.30 19.45 / di 12.45 15.30 19.15 /  
wo 15.45 19.00

Western. In 1892 gaat de legendarische legerkapitein Joseph Blocker (Chris-
tian Bale) na veel verzet toch akkoord om een stervend Cheyenne opperhoofd 
(Wes Studi) en zijn familie terug te brengen naar hun geboortegrond.

READY PLAYER ONE  12ga
Pathé 5 t/m 11 apr:  do ma di 11.00 17.15 20.30 / vr za 10.45 13.45 20.30 /  

zo 11.00 14.15 17.15 / wo 11.00 14.00 20.30 / 3D
Pathé 5 t/m 11 apr:  do ma di 14.15 / vr wo 17.00 / za 17.00 23.30 / zo 20.30 / 2D
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do ma di 16.00 19.45 / vr 16.00 18.45 / za 13.00 18.45 /  

zo 13.00 19.45 / wo 19.45 / 3D
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do ma di 13.00 / vr 13.00 21.10 / za 15.35 21.10 / zo 15.35 

/ wo 13.00 15.55 / 2D
Het is 2045 en de mensen zoeken hun heil in het enorme virtualrealityuniver-
sum OASIS. Sciencefiction-actieavontuur van Steven Spielberg, naar de gelijk-
namige bestseller en het wereldwijde fenomeen van Ernest Cline.

PETER RABBiT  6ga
Pathé 5 t/m 11 apr:  do 17.45 / vr za di 18.00 / zo 18.45 / ma 13.20 18.00 /  

wo 18.30 / originele versie
Het tijdloze verhaal van Beatrix Potter over een eigenwijs konijn dat probeert de 
moestuin van een boer binnen te dringen. Live action/computeranimatie.

MARY MAGDALENE  12
Pathé 5 t/m 11 apr:  do di 17.30 / vr 16.45 / zo wo 10.45 / ma 13.00 / PAC
Biopic over één van de meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel. 
Drama met Rooney Mara als Maria Magdalena en Joaquin Phoenix als Jezus.

PACiFiC RiM: UPRiSiNG  12gt
Pathé 5 t/m 11 apr:  do di 12.00 21.45 / vr 17.15 21.45 / za 16.45 21.45 / zo 21.45 / 

ma 11.00 21.45 / wo 21.30 / 3D
Pathé 5 t/m 11 apr:  do ma di 15.45 / vr 12.45 / za 00.15 / zo wo 16.45 / 2D
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do zo ma di 16.15 20.00 / vr 13.15 16.00 19.00 21.40 /  

za 16.15 19.00 21.40 / wo 13.15 16.15 20.00 / 3D
Spectaculaire sf-actiefilm waarin de piloten van de torenhoge Jaeger-robots 
opnieuw de strijd aangaan met kolossale en allesvernietigende monsters.

THE GRiNGO  16gt
Pathé 5 t/m 11 apr:  do 11.10 18.15 / vr 16.30 / za 23.15 / ma 17.00 / di 11.10 18.15 

/ wo 21.40
Komedie. Tijdens een business trip in Mexico besluit Harold zijn eigen kidnap-
ping in scene te zetten om op die manier losgeld te eisen van zijn werkgever.

TOMB RAiDER  12ga
Pathé 5 t/m 11 apr:  do 10.45 15.00 21.15 / vr 13.30 15.30 21.30 /  

za 11.40 16.00 21.15 00.00 / zo 15.00 18.15 / ma 10.45 13.15 
21.15 / di 10.45 15.00 21.20 / wo 13.15 16.15 21.15 / 3D

Pathé 5 t/m 11 apr:  do ma di 18.30 / vr za 18.15 / zo 21.15 / wo 11.40 / 2D
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do ma di wo 16.15 20.00 / vr za 16.00 21.30 /  

zo 16.00 20.00 / 3D
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do zo ma di wo 13.15 / vr za 13.15 18.45 / 2D
Actieavontuur. Lara Croft (Alicia Vikander) reist naar een mythisch eiland voor 
de kust van Japan, de laatst bekende bestemming van haar vader.

FiLM STARS DON'T DiE iN LiVERPOOL  6gt
Pathé 5 t/m 11 apr:  do di 13.15 / vr 14.15 / ma 20.00 / PAC
Romantisch drama over de bijna vergeten diva Gloria Grahame (Annette Ben-
ning) die de veel jongere Peter ontmoet. Naar de memoires van Peter Turner.

BANkiER VAN HET VERZET  12gat
Pathé 5 t/m 11 apr:  do 13.30 16.15 20.00 / vr 12.20 15.15 21.15 /  

za 14.45 18.30 21.30 / zo 16.15 20.00 / ma 10.45 13.45 16.45 
20.15 / di 16.15 20.45 / wo 11.00 13.00 20.00

Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do ma di 13.00 16.15 20.00 / vr 13.00 16.00 18.30 21.20 / 
za 15.30 18.30 21.20 / zo 15.30 20.00 /  
wo 13.00 15.45 20.00

Het waargebeurde, onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld: 
bankier Walraven van Hall (Barry Atsma). Samen met zijn broer weet hij tiental-
len miljoenen guldens van de Nederlandse Bank naar het verzet te sluizen.

MANNEN VAN MARS  12asth
Pathé 5 t/m 11 apr:  do ma di 14.45 19.30 / vr 12.00 19.45 / za zo 19.30 /  

wo 10.45 19.15
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do ma di wo 13.15 20.30 / vr 13.15 18.50 21.45 /  

za 18.50 21.45 / zo 16.00 20.30
Nederlandse komedie waarin drie schoolvrienden terugkeren naar hun middel-
bare school voor een reünie. Na 25 jaar is niet alles meer hetzelfde...
Met Daniël Boissevain, Huub Smit en Martijn Fischer.

DEATH wiSH  16gt
Pathé 5 t/m 11 apr:  do 17.00 / vr 11.05 19.00 / za 22.45 / zo 21.45 / ma 18.15 /  

di 22.00 / wo 10.45 21.50
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do zo ma di wo 20.15
Wanneer zijn vrouw overlijdt bij een overval en de politie niets kan uitrichten 
neemt een chirurg het recht in eigen hand. Actiefilm met Bruce Willis.

RED SPARROw  16gst
Pathé 5 t/m 11 apr:  do 13.00 20.45 / vr 12.30 20.15 / za 20.15 / zo ma 15.30 20.45 

/ di 13.00 21.10 / wo 11.30 16.30 20.45
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do zo ma di wo 19.45 / vr za 21.10
Tegen haar wil wordt Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) opgeleid tot een 
'sparrow', een getrainde verleidster van de Russische veiligheidsdienst.  
Thriller naar het boek van voormalig CIA-agent Jason Matthews.

DE wiLDE STAD  A.L.
Pathé 5 t/m 11 apr:  do vr za zo di 10.45 / ma 11.00 / Pathé Docs
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  dag. 16.00
Een stadse film die de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van 
de natuur in een stedelijke omgeving laat zien met verrassende plotwendingen.

GAME NiGHT  12gt
Pathé 5 t/m 11 apr:  do 12.30 22.00 / vr 18.45 / za 22.10 / zo 17.45 / ma 12.30 /  

di 12.30 17.00 / wo 12.30 19.30
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do zo ma di wo 20.15 / vr za 18.45 21.30
Tijdens de wekelijkse spelletjesavond voor koppels wordt de lat steeds hoger 
gelegd. Actiekomedie met Jason Bateman en Rachel McAdams.

THE SHAPE OF wATER  16gt
Pathé 5 t/m 11 apr:  do 12.15 19.15 / vr 18.30 / za 19.15 / ma di 12.15 / wo 17.30
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do ma di 16.15 / vr 16.15 18.45 / za 18.45
Spannend fantasydrama dat zich afspeelt tijdens de Koude Oorlog. De Ameri-
kanen proberen een amfibisch wezen verborgen te houden voor de Russen.

EVERY DAY  9at
Pathé 5 t/m 11 apr:  za 17.45
Romantische film over de 16-jarige Rhiannon en haar moeilijke en hartverwar-
mende zoektocht naar ware liefde. Naar het boek van David Levithan.

BLACk PANTHER  12ga
Pathé 5 t/m 11 apr:  do di 20.15 / vr 11.10 20.45 / za 20.00 / zo 21.00 / ma 15.00 / 

wo 17.00 20.15 / 3D
Pathé 5 t/m 11 apr:  do di 14.30 / vr 16.00 / za 16.30 / zo 13.15 / ma 21.00 / 2D
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do ma di wo 13.00 / vr 13.00 21.15 / za 21.15 / 3D
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do ma di wo 16.00 / vr za 15.45 / 2D
Actie-sf-film gebaseerd op het Marvel-personage Black Panther. T'Challa moet 
als jonge koning van Wakanda de wereld behoeden voor de vijand.

FiFTY SHADES FREED  16st
Pathé 5 t/m 11 apr: do za ma di 18.45 / vr 19.30 / zo 19.15 / wo 18.50
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do zo ma di wo 20.15 / vr za 19.00
Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anastasia 
Steele. Gebaseerd op het boek 'Vijftig tinten vrij' van E.L. James.

THE POST  6gat
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do vr ma di wo 13.30
Spannend drama met Meryl Streep en Tom Hanks.

JUMANJi: wELCOME TO THE JUNGLE  12g
Kinepolis 5 t/m 11 apr: za zo 16.00 / wo 16.15 / 3D
Vier scholieren komen door magische krachten per ongeluk in een oude video-
game terecht. Om te ontsnappen moeten ze allerlei gevaarlijke levels uitspelen.

COSi FAN TUTTE
Pathé: zo 8 apr 11.00 / Pathé Opera
Een nieuwe productie van de geliefde opera van Mozart. Italiaans gezongen, 
Engels ondertiteld. Met inleiding door Ernst Daniël Smid (10.45 uur).

GiSELLE
Pathé: zo 8 apr 17.00 / Pathé Ballet
Ballet vanuit het Bolshoi Theater. Met Svetlana Zakharova en Sergei Polunin.

PiTBULL.OSTATNi PiES  16
Pathé 5 t/m 11 apr:  zo 16.30
Poolse misdaadfilm. Engels ondertiteld.

LOViNG ViNCENT  9at
Pathé 5 t/m 11 apr:  ma di 13.30 / 50plus Bios
Portret van Vincent van Gogh in 65.000 handgeschilderde frames, door meer 
dan honderd kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh gebruikten.

SNEAk PREViEw 16adghst
Pathé: di 21.00
Elke dinsdag een verrassende voorpremière.

BUURMAN & BUURMAN HEBBEN 
EEN NiEUw HUiS  A.L.
Kinepolis: zo 8 apr 10.30 / NL / Kleuterbios
Nieuwe animatiefilm over de stuntelende buurmannen die zichzelf zulke han-
dige doe-het-zelvers vinden.

wENDY & DiXiE  A.L.
Pathé 5 t/m 11 apr:  vr wo 15.00 / za 12.15 15.45 / zo 10.15 13.30 / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do vr ma di 13.30 16.00 / za 13.45 16.00 /  

zo 11.15 13.30 15.45 / wo 13.30 15.45 / NL
De 12-jarige Wendy helpt het gewonde paard Dixie te ontsnappen uit de han-
den van de slager en er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen de twee.

PiETER kONiJN  6ga
Pathé 5 t/m 11 apr:  do ma di 10.45 16.00 / vr 10.55 14.00 16.15 / za 11.30 14.00 

15.00 16.15 / zo 11.15 13.45 16.00 / wo 13.45 14.30 16.00 / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  za 13.30 16.00 / zo 11.00 13.30 16.00 / wo 16.00 / NL
Het tijdloze verhaal van Beatrix Potter over een eigenwijs konijn dat probeert de 
moestuin van een boer binnen te dringen. Live action/computeranimatie.

RikkiE DE OOiEVAAR  A.L.
Pathé 5 t/m 11 apr: za 11.15 13.15 / zo 14.45 / wo 13.30 / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  za 13.30 / zo 11.15 13.30 / NL
Avontuurlijke animatiefilm. Rikkie is eigenlijk een mus maar hij is opgevoed 
door ooievaars. Zodoende denkt hij dat hij er zelf ook één is.

BOB DE BOUwER - MEGA MACHiNES  A.L.
Pathé 5 t/m 11 apr:  do vr ma di 10.55 / za 10.20 / zo 15.15 / wo 10.45 / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  zo 11.15 / NL
Animatiefilm. Scoop, Muck en Liftie helpen Bob met de grootste klus die hij ooit 
heeft moeten klaren.

TED & HET GEHEiM VAN kONiNG MiDAS  6ga
Pathé 5 t/m 11 apr: za 14.30 / 3D / NL
Pathé 5 t/m 11 apr:  za 10.15 / zo 12.45 / wo 15.30 / 2D / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr: za zo 13.30 / 3D / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  zo 11.30 / 2D / NL
Vrolijke animatiefilm over een wereldwijde zoektocht naar de halsketting van 
Midas, de mysterieuze koning die alles wat hij aanraakte in goud veranderde.

EARLY MAN  A.L.t
Pathé 5 t/m 11 apr: za 14.15 / zo 10.45 / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  za 13.00 / zo 11.00 13.15 / NL
Animatiekomedie over een moedige holbewoner in de tijd waarin dinosaurus-
sen en wollige mammoeten de aarde bewonen.

DiEP iN DE ZEE  6ga
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  za zo 13.45 / 3D / NL
Avontuurlijke animatiefilm over de eigenwijze octopus Diep, die samen met een 
heleboel andere zeedieren op de bodem van de oceaan leeft.

FERDiNAND  6
Pathé 5 t/m 11 apr: za 13.30 / zo 13.00 / 3D / NL
Pathé 5 t/m 11 apr: za 11.00 / zo 10.30 / 2D / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr: do vr ma di 16.15 / 3D / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do vr za ma di wo 13.15 / zo 10.50 13.15 / 2D / NL
Animatiefilm over een grote Spaanse stier met een heel klein hartje. Samen 
met een bont gezelschap andere dieren beleeft hij een fantastisch avontuur.

k3 LOVES CRUiSE  A.L.
Kinepolis 5 t/m 11 apr: zo 10.15 / NL
Klaasje, Hanne en Marthe gaan mee op een cruise waar ze een optreden moe-
ten geven maar tijdens de boottocht loopt er heel wat mis...

COCO  6a
Pathé 5 t/m 11 apr:  za 13.00 / zo 12.30 / wo 14.15 / 2D / NL
Kinepolis 5 t/m 11 apr:  do vr za ma di wo 13.30 / zo 11.00 13.30 / 2D / NL
Ga samen met Miguel en zijn hond Dante op een onvergetelijk avontuur.  
Muzikaal en kleurrijk animatiespektakel van Disney/Pixar.
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film
za 7 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'to space and back' (14.00 uur), 
'life under the arctic sky' (15.00 uur) en 
'supervolcanoes' (17.00 uur); specta-
culaire natuurfilms; € 8,- per vertoning.
dot, vrydemalaan 2;
'jiro dreams of sushi' (2011) van david 
gelb; strak vormgegeven documentai-
re over de 85-jarige sushichef jiro ono 
en zijn kleine driesterrenrestaurant in 
tokyo; aanv 20.00 uur; € 6,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'radiance' (2017) van naomi kawase; 
sfeervol romantisch japans drama over 
verbeeldingskracht en vergankelijk-
heid; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-); ook op 9 apr.
ma 9 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'radiance' (2017) van naomi kawase; 
sfeervol romantisch japans drama over 
verbeeldingskracht en vergankelijk-
heid; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-).
di 10 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'starry milky way'; spectaculaire 
planetariumshow; 20.00-21.00 u; € 5,-.
vera zienema, oosterstraat 44;
movies that matter: 'beauty and the 
dogs' (2017) van khaled walid barsa-
oui en kaouther ben hania; na een 
traumatische ervaring probeert een 
21-jarige tunesische studente haar 
recht te halen; frans en arabisch ge-
sproken, engels ondertiteld; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).
wo 11 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'the mountain between us' (2017) van 
hany abu-assad; romantisch drama 
over een man en een vrouw die elkaar 
niet kennen maar na een vliegtuigon-
geluk samen moeten overleven op een 
met sneeuw bedekte berg; aanv 20.00 
uur; € 5,-.
za 14 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'supervolcanoes' (14.00 uur) en 
'life under the arctic sky' (15.00 uur); 
spectaculaire natuurfilms; € 8,- per 
vertoning.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd met 
bijpassende beelden; aanv 17.00 uur; 
€ 8,-.
dot, vrydemalaan 2;
'cocoon' (1985) van ron howard; sf-ko-

medie over geheimzinnige cocons in 
het zwembad van een verlaten villa; 
aanv 20.00 uur; € 6,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'film stars don't die in liverpool' (2017) 
van paul mcguigan; romantisch drama 
over de bijna vergeten filmdiva gloria 
grahame (annette benning) die de veel 
jongere peter ontmoet; naar de me-
moires van peter turner; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); ook 
op 16 apr.
ma 16 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'film stars don't die in liverpool' (2017) 
van paul mcguigan; romantisch drama 
over de bijna vergeten filmdiva gloria 
grahame (annette benning) die de veel 
jongere peter ontmoet; naar de me-
moires van peter turner; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
landelijke sneak preview van een film 
die nog niet eerder in nederland ver-
toond is; aanv 21.15 uur; € 7,50.
di 17 apr 
groninger forum, hereplein 73;
italiafilm: 'a ciambra' (2017) van jonas 
carpignano; de 14-jarige pio voelt zich 
geroepen de zorg op zich te nemen 
voor zijn vier generaties tellende fami-
lie, die in een krottenwijk in zuid-italië 
woont en leeft van inbraken en auto-
diefstal; 19.00-21.20 uur; € 10,- (jonge-
ren tot 25 jaar/studenten € 8,- / stad-
jerspas € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 7,-); met inleiding door filmkenner 
francesca ippolito.
vera zienema, oosterstraat 44;
'drive' (2011) van nicolas winding refn; 
misdaaddrama over een stuntcoureur 
in hollywood (ryan gosling) die bijver-
dient als bestuurder van vluchtauto's; 
aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/
studenten € 5,-).
usva, munnekeholm 10;
usva film night; thema: klimaatveran-
dering; aanv 20.30 uur; € 4,- (studen-
ten € 3,-).
wo 18 apr 
groninger forum, hereplein 73;
serie 'docs': 'bewaren - of hoe te leven' 
(2017) van digna sinke; documentaire 
over de neiging van mensen om din-
gen te verzamelen, vroeger en nu; 
19.30-21.05 uur; € 10,- (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,- / stadjerspas 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 7,-).
groninger forum, hereplein 73;
murnau-retrospectief: 'nosferatu' 
(1922) van friedrich wilhelm murnau; 
de 'moeder' van alle dracula-films, 
naar het boek van bram stoker; duitse 
tussentitels met engelse ondertitels; 
met (live) filmmuziek door kevin toma 
en inleiding door filmkenner dr julian 
hanich; 20.00-21.50 uur; € 10,- (jonge-
ren tot 25 jaar/studenten € 8,- / stad-
jerspas € 7,50 / kinderen tot 18 jaar 
€ 7,-).
dot, vrydemalaan 2;
'the lord of the rings: the return of the 
king' (2003) van peter jackson; fanta-
sy-avontuur rond een eeuwenoude 
ring; aanv 20.00 uur; € 7,50.
groninger forum, hereplein 73;
your cinema #11: 'the holy mountain' 
(1973) van alejandro jodorowsky; sur-
realistische film vol wonderlijke perso-
nages, symboliek en bizarre scena-
rio's; keuze van het publiek; 21.00-
22.55 uur; € 10,- (jongeren tot 25 jaar/
studenten € 8,- / stadjerspas € 7,50 / 
kinderen tot 18 jaar € 7,-).
za 21 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'to space and back' (14.00 uur) 

en 'life under the arctic sky' (15.00 u); 
spectaculaire natuurfilms; € 8,- per 
vertoning.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
international cycling film festival met 
fietsfilms uit de hele wereld; engels ge-
sproken en/of engels ondertiteld; 
20.00-23.00 uur; € 7,- (stadjerspas/
studenten € 5,-); vooraf: alleycat race 
(11.00 uur), filmprogramma in het te-
ken van fietsreizen (16.00-17.30 uur, 
gratis) en eten (18.00 uur).
ma 23 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'murder of couriers' (2014) van neil brill 
en tom macleod; documentaire over 
het levensgevaarlijke werk van fiets-
koeriers in vancouver en de bijbeho-
rende subcultuur; engels gesproken, 
niet ondertiteld; aanv 20.30 uur; € 7,- 
(stadjerspas/studenten € 5,-).
di 24 apr 
groninger forum, hereplein 73;
ciné-club: 'jusqu' à la garde' (2017) van 
xavier legrand; de jonge julien voelt 
zich verscheurd tussen zijn geschei-
den ouders en probeert alles om de 
goede vrede te bewaren; aanv 19.30 
uur; € 10,- (jongeren tot 25 jaar/stu-
denten € 8,- / stadjerspas € 7,50 / kin-
deren tot 18 jaar € 7,-).
vera zienema, oosterstraat 44;
'hukkle' (2002) van györgy pálfi; expe-
rimenteel misdaaddrama over een 
idyllisch hongaars dorpje waar het le-
ven lijkt voort te kabbelen; aanv 20.30 
uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
wo 25 apr 
groninger forum, hereplein 73;
murnau-retrospectief: 'der letzte mann' 
(1924) van friedrich wilhelm murnau; 
meeslepend drama over een hotelpor-
tier, met een sardonisch komische 
twist; duitse tussentitels met engelse 
ondertitels; met inleiding door filmken-
ner julian hanich; 20.00-21.40 u; € 6,-.
dot, vrydemalaan 2;
'anchorman' (2004) van adam mckay; 
komedie rond een amerikaanse 
nieuwszender in de jaren '70; met will 
ferrell en christona applegate; aanv 
20.00 uur; € 5,-.
do 26 apr 
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
'la vita è bella' (1997) van en met ro-
berto begnini; tragikomedie waarin een 
vader probeert zijn 5-jarige zoon te be-
schermen door het leven in het con-
centratiekamp uit te leggen als een 
spannnend spel waarmee een echte 
tank is te winnen; aanv 20.00 u; € 0,50 
incl. koffie/thee; reserveren niet moge-
lijk.

VERwACHT
za 28 apr 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'supervolcanoes' (14.00 uur) en 
'life under the arctic sky' (15.00 uur); 
spectaculaire natuurfilms; € 8,- per 
vertoning.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd met 
bijpassende beelden; aanv 17.00 uur; 
€ 8,-.
dot, vrydemalaan 2;
'collateral beauty' (2016) van david 
frankel; een succesvolle reclameman 
raakt door een tragedie in een emotio-
nele crisis; drama met will smith, kate 
winslet en keira knightley; aanv 20.00 
uur; € 6,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'sweet country' (2017) van warwick 
thornton; western over de klopjacht 
van een groep blanke mannen op een 
aboriginal en zijn zwangere vrouw 
door de australische wildernis; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 30 apr.
ma 30 apr 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'sweet country' (2017) van warwick 
thornton; western over de klopjacht 
van een groep blanke mannen op een 
aboriginal en zijn zwangere vrouw 
door de australische wildernis; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
vera zienema, oosterstraat 44;
'das boot' (1981) van wolfgang peter-
sen; claustrofobische thriller over de 
militaire bemanning van een duitse on-
derzeeboot tijdens de oorlog; duits ge-
sproken, engels ondertiteld; aanv 
20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/stu-
denten € 5,-).

jazz
vr 6 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
afk trio met oa dimitris koulentianos 
(contrabas); 22.00-01.00 uur.
za 7 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
live jazz/soul; 22.00-24.00 uur.
zo 8 apr 
buckshot café, zuiderdiep 58;
the new conrad miller trio, akoestische 
jazz/latin; aanv 16.30 uur; gratis.
ma 9 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub little new york: concert en 
masterclass door steve nelson (vibra-
foon); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 10 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
'new york comes to groningen' met oa 
steve nelson (vibrafoon); aanv 20.30 u; 
€ 14,-.
café de smederij, tuinstraat 2;
jazz jam met thomas hilbrandie (gi-
taar), diederik idema (piano), oeds 
bouwsma (bas) en steve altenberg 
(drums); aanv 22.30 uur; € 3,-.
wo 11 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
greetje bijma (zang) & michiel braam 
(piano); aanv 20.30 uur; € 12,- (stu-
denten € 7,-); ism stichting jazz in gro-
ningen.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
ju min park; aanv 22.00 uur.
do 12 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
gypsy jazz jam session; 16.00-18.00 u.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
mad max sextet; 21.00-24.00 u; gratis.
vr 13 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
narim kim; aanv 21.30 uur.
za 14 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
joost swart (piano), sebastiaan kaptein 
(drums) ea; 21.30-00.30 uur.
ma 16 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub little new york: concert en 
masterclass door jack walrath (trom-
pet); 14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 17 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-

toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
paul berner band; peter tiehuis (gi-
taar), michael moore (sax), ed verhoeff 
(gitaar) en paul berner (bas); aanv 
22.30 uur; € 5,-.
wo 18 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: jakob bro (gitaar), joey ba-
ron (drums) & thomas morgan (contra-
bas); aanv 20.30 uur; € 16,-.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
guus janssen (piano), bert van erk 
(contrabas) & sebastian demydzuck 
(drums); aanv 20.30 uur; € 8,- (studen-
ten € 5,-); ism stichting jazz in gronin-
gen.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
daniel juarez; aanv 22.00 uur.
do 19 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
gypsy jazz jam session; 16.00-18.00 u.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
liederabend; 21.00-24.00 uur; gratis.
vr 20 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
panayiotis athanatos; aanv 21.30 uur.
za 21 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: the five great guitars, 'the 
reunion'; met snaarvirtuozen jan kui-
per, digmon roovers, eric vaarzon mo-
rel, harry sacksioni en zou diarra; funk/
pop/jazz/flamenco/highlife/folk; aanv 
20.30 uur; € 21,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session; 21.30-00.30 
uur; € 3,-.
zo 22 apr 
dot, vrydemalaan 2;
sunday afternoon chill jazz: shjazz; 
sharon doelwijt (zang), felix degenaar 
(piano) en hans lass (contrabas); 
15.00-17.15 uur; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
'jazzvesper'; experimentele vesper 
(avonddienst) mmv conservatorium-
studenten; thema: 'morning has bro-
ken'; aanv 17.00 uur.
ma 23 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-

toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub little new york: concert en 
masterclass door paul triepels (zang); 
14.30-16.00 uur; gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazz jam; aanv 22.00 uur; gratis.
di 24 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
mural music, uit new york; aki ashiguro 
(gitaar), peter schwebs (bas) en rodri-
go recarbarran (drums); aanv 22.30 u; 
€ 5,-.
wo 25 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
vlad danilin; aanv 22.00 uur.
do 26 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lunchconcert door conserva-
toriumstudenten; aanv 12.00 u; gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
gypsy jazz jam session; 16.00-18.00 u.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
live muziek; 21.30-23.30 uur.
vr 27 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
alto kwartet olv hans bosch; 16.00-
19.00 uur.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
chuso martelo; aanv 21.30 uur.
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colofon

editie deadline
27 apr - 18 mei '18 wo 18 apr
18 mei - 8 juni '18 wo 9 mei
8 - 29 juni '18 wo 30 mei

Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

zaterdag 28 april
d e  o o s t e r p o o r t 

g r o n i n g e n

TONY JOE WHITE
DANA FUCHS
YOUNG GUN SILVER FOX
BARRENCE WHITFIELD 
& THE SAVAGES
THE BLASTERS
MICHELLE DAVID 
& THE GOSPEL SESSIONS
ERWIN JAVA & BAND 
FEATURING KAT RIGGINS
HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS
CHRIS BERGSON BAND
JD WILKES & THE LEGENDARY 
SHACK SHAKERS
LAURENCE JONES
LILLY HIATT
IAN SIEGAL BAND
SVEN HAMMOND 
KOLARS
PAUL BENJAMAN BAND 
& CHRIS BLEVINS
LLOYD SPIEGEL
LEWIS FLOYD HENRY
THE YAWPERS
MAARIS

RHYTHMBLUESNIGHT.NL

Elke dag geopend
van 11.00 tot

01.00 - 02.00 uur

Zondags vanaf
12.00 uur

 www.eetcafestadtlander.nl

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

Brugstraat 17, 9712 AA Groningen
Telefoon 050-3131819   Di. t/m Zo. geopend vanaf 17.00 uur

www.caveoporto.nl

Bij

online reservering

GRATiS pannetje 

stokbrood!

http://www.uitgaanskrantgroningen.nl/
http://www.hoekstrakrantendruk.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.rhythmbluesnight.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.caveoporto.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.zinnebeeld.info/
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pop
vr 6 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
marco borsato, tournee 'thuis'; aanv 
20.15 uur; uitverkocht; zie ook 7 en 9 
apr.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: mula b, hiphop uit den 
haag; met support; aanv 20.30 uur; 
€ 13,- / voorverkoop € 12,-; verplaatst 
van 15 dec naar 6 apr.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'friday nite': the space lady, outsider 
music/space pop uit amerika; aanv 
20.30 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
mise en scene, ska/punk uit belgië; 
aanv 21.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: jagd (indierock uit amster-
dam) en yasmine (garagepop uit am-
sterdam); aanv 21.00 uur; € 9,-.
vera, oosterstraat 44;
sleaford mods, punk/rap/new wave uit 
engeland; voorprogramma: g o d; aanv 
21.00 uur; € 17,-.
café jan westerhoff, rijksweg 4;
close2you, akoestisch duo; aanv 21.00 
uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; 21.30-
01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit blop session olv tollak ollestad; 
21.30-23.30 uur.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
za 7 apr 
simplon, boterdiep 69;
'grunn't' met saor (black metal/folk uit 
schotland), negator (black metal uit 
kiel), altar (death metal uit nederland), 
rimfrost (black metal uit zweden), 
slaughter messiah (black/death/thrash 
metal uit belgië), wormwood (black/folk 
metal uit zweden), bloodphemy (brutal 
death metal uit nederland), caedere 
(brutal death metal uit nederland) en 
overruled (speed/thrash metal uit ne-
derland); aanv 16.00 uur; € 22,50 / 
voorverkoop € 18,50.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
café plugged! met bert hadders, bon-
nie boonstra en roel schiethart; 19.00-
22.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2;
marco borsato, tournee 'thuis'; aanv 
20.15 uur; uitverkocht; zie ook 9 apr.
platformtheater, boterdiep 46;
spring party (the final edition) met the 
richards (feestelijke covers), ageless 
('70's) en dj's bruno en ricardo (dance 
classics/foute discohits); 20.30-01.30 
uur; € 10,90; kaarten verkrijgbaar via 
www.springparty.feestendoejezo.nl; 
foute disco-outfit wordt op prijs ge-
steld.
vera, oosterstraat 44;
will varley, folkpop uit engeland; voor-
programma: sean mcgowan; aanv 
21.00 uur; € 11,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
open podium olv lou leeuw met de 
kroegvanklaashuisband; aanv 21.30 u; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
live jazz/soul; 22.00-24.00 uur.
orkz-bar, emmastraat 15;
duo night: talbot (sludgy post-metal uit 
tallinn), barren womb (noiserock uit fin-
land/noorwegen) en jabba (rock uit 
noorwegen); aanv 22.30 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
elton & friends, akoestische soul/pop/
funk/r&b; 23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: onhou (sludge/doom metal, 
tape release show) en project nefast 
(minimalistisch); aanv 23.30 uur; € 1,- 
(met vera-clubkaart gratis).
zo 8 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
c&n; popcovers met corné nijman (pi-
ano) en natascha iwema (zang); 
15.00-17.00 uur.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
blues avenue, chicagoblues; 15.00-
19.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': band geprogrammeerd 
door willem koster (vh café koster); 
16.00-19.00 uur.
café crowbar, pluimerstraat 35;
bang bang band girl en no no & the 
sinking ship; 2x one girl band; van vui-
ge trashy rock & roll tot folky pop-
songs; aanv 17.00 uur.

lola, pelsterdwarsstraat 11;
crook & the bluff, psychedelische wes-
ternblues uit utah; aanv 20.00 u; gratis.
theater de kapel, emmastr 15 f103;
hala, avant-garde crossover story pop 
rock; aanv 20.30 uur; toegang: vrijwilli-
ge bijdrage (suggestie € 3,- tot € 7,-).
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 9 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
justin nozuka, pop/folk; voorprogram-
ma: chris ayer; aanv 20.00 u; € 19,50.
martiniplaza, l springerlaan 2;
marco borsato, tournee 'thuis'; aanv 
20.15 uur; € 53,50; kaartverkoop via 
www.ticketmaster.nl.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
svetlanas, thrashcore uit rusland/span-
je; voorprogramma: tony gorilla (hard-
core punk uit duitsland); aanv 21.00 
uur; € 5,- .
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
jerry leger & the situation, folk/rock/
roots uit canada; aanv 21.30 uur.
wo 11 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: romain virgo, reggae/lo-
ver's rock; love sick europe tour 2018; 
aanv 20.30 uur; € 23,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
sheesham, lotus and son, roots/folk/
bluegrass uit amerika; aanv 21.30 uur; 
€ 10,-.
do 12 apr 
grand theatre, grote markt 35;
lucy rose (singer-songwriter), indiefolk; 
voorprogramma: ajimal (fran o'hanlon); 
aanv 20.00 uur; € 16,- (cjp € 11,-); al-
leen staanplaatsen.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
singer-songwriter op donderdag: milo 
& band, alternatieve pop uit zwolle; 
20.30-23.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
'homebase' presenteert cunnin-
lynguists, hiphop uit amerika; support: 
sadistik; aanv 20.30 uur; € 20,- / voor-
verkoop € 18,-.
café crowbar, pluimerstraat 35;
antares (speedpunk uit italië) en healer 
of bastards (old skool uk punk); aanv 
21.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
drones, catchy punkrock uit londen; 
met voorprogramma; aanv 21.00 uur; 
€ 5,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
live muziek; 21.30-23.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met oa tape 
toy (pop/rock/grunge uit amsterdam); 
aanv 21.30 uur; € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 13 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: miss montreal, met sanne 
hannes; voorprogramma: inge van cal-
kar; aanv 20.00 uur; uitverkocht.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: zwart licht, nederlandstali-
ge hiphop; met support; aanv 20.30 u; 
€ 14,50 / voorverkoop € 13,50.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
athena's word (melodieuze hardcore, 
afscheidsconcert), black fuse (stoner/
sludge/metal) en decay (experimente-
le hardcore); aanv 21.00 uur; € 5,-.
café crowbar, pluimerstraat 35;
butcher baby, hardcore punk uit london 
met leden van restards en left for 
dead; aanv 21.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
voodoo healers, punkrock uit grieken-
land; voorprogramma: the kill mondays 
(groningen); aanv 21.00 uur; € 5,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; 21.30-
01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit blop session olv tollak ollestad; 
21.30-23.30 uur.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
za 14 apr 
café crowbar, pluimerstraat 35;
crowbar ten year anniversary party 
met system bastard (heavy punk uit 
groningen), dead loyalty (nihilistic trau-
ma/destruction metal uit groningen/
drenthe), uhgah?wugah! (thrashcore 
uit groningen) en second sin (psyche-
delische pop uit groningen); aanv 
17.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 u; gra-
tis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: haevn, dromerige pop uit 
amsterdam; voorprogramma: will knox 
(singer-songwriter uit london); aanv 
20.00 uur; € 23,-.
martiniplaza, l springerlaan 2;
nick & simon; aanv 20.00 uur; 1ste 
rang € 39,50 / 2de rang € 34,50 incl. 
garderobe en pauzedrankje.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: paul de munnik & band; 
kleinkunstliedjes/nederlandstalige pop; 

aanv 20.30 uur; € 21,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
death alley, psychedelische hardrock 
uit amsterdam; voorprogramma: rrrags 
(rock & roll); aanv 20.30 uur; € 13,50; 
kaartverkoop via de oosterpoort; al-
leen staanplaatsen.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: broken brass ensemble, 
new orleans brass/hiphop/balkan/funk; 
mmv pushin wood soundsystem; spe-
ciale gasten: town of saints, electropo-
ezie en hidden sound system; aanv 
21.00 uur; € 10,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
back in the day, pop/rockcovers; aanv 
21.30 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
minami deutsch, psychrock/krautrock 
uit japan; aanv 22.00 uur; € 11,- (met 
vera-clubkaart gratis).
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
undiscovered, '60's, '70's en meer; 
23.00-02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: havah (noiserock) en his 
electro blue voice (postpunk/wave); 
beide uit italië; aanv 23.30 uur; € 1,- 
(met vera-clubkaart gratis).
zo 15 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
takeroot take off met bekendmaking 
van de eerste namen en optredens 
van kacy & clayton (americana/'70's 
folkrock uit canada, binnenzaal, 15.00 
uur), the deep dark woods (alternatie-
ve folk/blues uit canada, binnenzaal, 
16.00 uur), joost dijkema (fingerpicking 
gitaar, café, 17.30 uur), hans hanne-
mann (singer-songwriter, café, 19.30 
uur) en blitzen trapper (country/folk/
pop/psychedelische rock uit amerika, 
binnenzaal, 21.00 uur); 15.00-23.30 
uur; gratis (passe-partout binnenzaal 
€ 17,50).
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
el jackson, country/blues/rock & roll; 
15.00-19.00 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;
the family, funky blues; aanv 16.30 uur; 
gratis.
café mulder, gr kr elleboog 22;
de casanova's; luisterliedjes met jaap 
stegeman, inki de jonge en harry nie-
hof; aanv 17.00 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
cultureel café met dichters, schilders, 
verhalenvertellers, cabaretiers, stand-
up comedians, muzikanten en andere 
kunstenaars (ongeveer 15 minuten per 
act); aanv 17.00 uur; gratis; deelne-
mers moeten zich vooraf inschrijven.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
ma 16 apr 
usva, munnekeholm 10;
usva jam session met huisband; 
20.00-23.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schots/pop; aanv 
21.00 uur.
di 17 apr 
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'contra-pop' met ciel, the 
mudd en ooo; indiepop/rock; aanv 
21.00 uur; € 3,50.
wo 18 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: a j groce (piano/zang); 
pop/blues/country/jazz; zoon van de 
legendarische singer-songwriter jim 
groce; aanv 20.30 uur; € 19,50.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
ben rogers, americana uit canada; 
aanv 21.30 uur; € 10,-.
do 19 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: wulf, pop; voorprogram-
ma: chris alain; aanv 20.00 uur; uitver-
kocht.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: the kik, nederlandstalige 
beat; 20.30-22.30 uur; uitverkocht.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
papa werny & the gumbo tigers, ener-
gieke rock & roll; 21.00-24.00 u; gratis.
vera, oosterstraat 44;
amusement parks on fire, postrock/
shoegaze uit engeland; voorprogram-
ma: misty coast (noorwegen); aanv 
21.00 uur; € 10,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.

vr 20 apr 
hampshire hotel, radesingel 50;
hotelkamerconcert door rosa da silva 
(singer-songwriter), portugees/neder-
pop; 19.45-21.30 uur; € 10,- incl. 
drankje; reserveren via www.hotelka-
merconcert.nl.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
blanco white (singer-songwriter uit lon-
den), pop/latin/andalusisch; voorpro-
gramma: jordan mackampa; aanv 
20.00 uur; € 13,50; kaartverkoop via 
de oosterpoort.
muziek organisatie noord, bieslook-

straat 23;
blues-jamsessie van bluescollectief 
noord; 20.00-23.00 uur; gratis; backli-
ne aanwezig.
vera, oosterstraat 44;
finale popgroningen talent award 2018 
met lesley baker (singer-songwriter), 
the sexy spooners (ska), cirrus minor 
(rock), 70 mile house (rock) en gastop-
treden van boyz in the woods (winnaar 
2017); aanv 20.30 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
nieuwegrond (eigenzinnige '80's ne-
derpop) en dj selektah; aanv 21.00 u.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the toasters, legendarische ska-band 
uit new york; support: dj buster; 21.00-
24.00 uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: tusky, vette punkrock uit al-
blasserdam; voorprogramma: ffooss, 
fuzzy trashrock/pop uit utrecht; aanv 
21.00 uur; € 10,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit blop session olv tollak ollestad; 
21.30-23.30 uur.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
za 21 apr 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
recordstore day: ooo (girlpunk uit gro-
ningen, 11.00 uur), ellen shae (singer-
songwriter, 12.00 uur), ruben hein (jaz-
zy pop, 15.00 uur) en milo & band (al-
ternatieve pop uit zwolle, 16.00 uur); 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 u; gra-
tis.
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: l a salami, singer-songwri-
ter/troubadour uit londen geïnspireerd 
door bob dylan; aanv 20.00 u; € 11,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: the five great guitars, 'the 
reunion'; met snaarvirtuozen jan kui-
per, digmon roovers, eric vaarzon mo-
rel, harry sacksioni en zou diarra; funk/
pop/jazz/flamenco/highlife/folk; aanv 
20.30 uur; € 21,-.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
sonar, triprock uit groningen; 21.00-
24.00 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
the steam, blues/rock; aanv 21.30 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
out of tha box, akoestische pop/soul/
r&b met jordy en larissa; 23.00-02.00 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: personal trainer (grunge/lo-
fi) en fisscher price (lo-fi/pop); aanv 
23.30 uur; € 1,- (met vera-clubkaart 
gratis).
zo 22 apr 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
crusade, stevige bluesrock uit gronin-
gen; met astrid reynders (zang), leo 
dorcas (gitaar/zang), harry greenfield 
(gitaar/zang), alfred velthuis (bas) en 
hannes langkamp (drums); 15.00-
19.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'maas live!' met blues gallery (verras-
sende blues met oude bekenden) en 
ohio (met kayakzanger bart schwert-
mann en arjan van der linde); aanv 
16.00 uur; € 5,- incl. 1 consumptie.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': band geprogrammeerd 
door willem koster (vh café koster); 
16.00-19.00 uur.
buckshot café, zuiderdiep 58;
suzanna mangar & friends, soul; aanv 
16.30 uur; gratis.
café crowbar, pluimerstraat 35;
johnny clash project, outlaw country/
folk/americana/rockabilly uit bologne; 
aanv 17.00 uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
chicago mike (zang/gitaar), one-man 
entertainer; aanv 20.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: anastacia, evolution tour; 
pop/soul; met voorprogramma; aanv 
20.00 uur; € 38,50.
theater de kapel, emmastr 15 f103;
blue eskimo, akoestische indiefolk uit 
groningen; aanv 20.30 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage (suggestie € 3,- tot 
€ 7,-).
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
di 24 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: birds of chicago, pop/gos-
pel/country; aanv 20.00 uur; € 17,50.
wo 25 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: rhys lewis (singer-song-
writer), soul/pop uit oxford; voorpro-
gramma: tom speight; aanv 20.00 uur; 
€ 14,50.
simplon, boterdiep 69;
podium new attraction muziek met 

yung hendrixxx, b o r, rooks, adk, na-
sim fresh, wadaap & de zelve, philos, 
host roberto tan en dj de lieve marok-
kaan; urban; aanv 20.00 uur; € 5,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
waterweed (rock uit japan) en start at 
zero (punkrock uit slovenië); aanv 
21.00 uur; € 6,-.
vera, oosterstraat 44;
die nerven, noiserock uit duitsland; 
met voorprogramma; aanv 21.00 uur; 
€ 11,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 26 apr 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
koningsbluesnacht met brinklz boogie 
band, jelle mulder & gino jansen en ral-
ph de jongh & band; 17.00-23.00 uur; 
gratis.
vismarkt;
koningsnacht met diverse artiesten en 
dj's; 19.00-01.00 uur.
café crowbar, pluimerstraat 35;
presentatie white russian label met 
drie bands; melodieuze punkpop/rock 
& roll; aanv 20.00 uur.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
kingsnight: for funk, funk; 20.00-01.00 
uur; gratis.
ossenmarkt;
bluesplein met maaris (rock/blues) en 
the juke joints (stampende blues uit 
zeeland), terras, speciaalbierbar en 
eten; aanv 20.30 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
buitenpodium: b4 (boogie/blues, 20.30 
uur) en the royal jam met tollak, mela-
nie tuasuun, jeffrey smith, henry sopa-
cua en humphry strik (soul/funk, 23.00 
uur); gratis; bij slecht weer binnen.
vera, oosterstraat 44;
claw boys claw, garagerock uit amster-
dam; voorprogramma: fuz (catchy 
punk); aanv 20.30 uur; € 18,50.
café soestdijk (buitenpodium), gr kr 
elleboog 6;
koningsnacht met live muziek en dj; 
aanv 21.00 uur.
café de keyzer, turftorenstraat 4;
koningsnacht met live muziek; aanv 
21.00 uur; gratis.
café de wolthoorn & co, turftoren-
straat 6;
koningsnacht met live muziek; aanv 
21.30 uur.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
live muziek; 21.30-23.30 uur.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 27 apr 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
koningsdag met squeeze' it (texmex uit 
groningen, 13.00 uur), vieux (blues/
soul, 16.00 uur) en soul vibration 
('60's/'70's soul , 19.00 uur); gratis.
vismarkt;
koningsdag met diverse artiesten en 
dj's; 13.00-23.00 uur.
poelestraat;
koningsdag: king's live square met the 
harmony shakers (13.00-16.00 uur), 
the coffeecats (17.00-21.00 uur) en dj 
piter (21.00-01.00 uur).
plein pintelier/uurwerker, kl kr elle-
boog;
koningsdag met dj en live muziek; 
aanv 13.00 uur.
de keyzer/de wolthoorn (buitenpodi-
um), turftorenstraat 4/6;
koningsdag met mannen met kleintjes 
(feestelijke ukelele-band) en the stin-
gers (swingende blues); aanv 14.00 u.
café singelier, coendersweg 44;
feestband the joke; 14.00-17.00 uur; 
gratis; bij mooi weer op het terras, bij 
minder weer binnen.
café soestdijk (buitenpodium), gr kr 
elleboog 6;
koningsdag met live muziek en dj; 
15.00-01.00 uur.

buckshot café, zuiderdiep 58;
buitenpodium: schwertmann & van der 
linden (akoestische pop, 15.00 uur), 
towbar (blues, 17.00 uur) en the royal 
jam part 2 met rapper are mc ('90's 
hjiphop, 19.30 uur); gratis; bij slecht 
weer binnen.
café crowbar, pluimerstraat 35;
de fuck ups (punk uit groningen), soul 
theft (stonerrock heavy riffs downtuned 
uit groningen met leden van fake o's) 
en dolltones (rockabilly roll uit stad en 
omgeving); aanv 17.00 uur.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
the harmed brothers, americana/folk-
rock/indiegrass uit amerika; aanv 
20.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
kingsday: new orleans house band, la-
tin/soul/reggae/caribisch; 20.00-01.00 
uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit blop kings session olv tollak ol-
lestad; 21.30-00.30 uur.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
luisterconcert in de achterzaal: melvin 
bonnet, droogkomische en melancho-
lieke songs; voorprogramma: freddy 
labots (singer-songwriter); aanv 22.00 
uur; gratis.

VERwACHT
za 28 apr 
poelestraat;
king's after party met marc roelaarts 
solo (15.00-18.00 uur) en dakkeraf & 
dj danny (20.00-01.00 uur); gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
rhythm & blues night 2018 met michel-
le david & the gospel sessions, erwin 
java & band + kat riggins, sven ham-
mond, kolars, paul benjaman band & 
chris blevins, maaris, tony joe white, 
dana fuchs, young gun silver fox, han-
nah williams & the affirmations, chris 
bergson band, lloyd spiegel, lewis 
floyd henry, j d wilkes & the legendary 
shack shakers, barrence whitfield & 
the savages, ian siegal band, laurence 
jones, lilly hiatt, the blasters en the 
yawpers; 16.00-24.00 uur; € 36,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
vieux, soul/funk; 18.00-22.00 u; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
de skaggerz, nederlandstalige ska; 
met voorprogramma; aanv 20.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: punani collective, pop/hip-
hop; album release show; aanv 20.30 
uur; € 6,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
seafire, indierock; aanv 21.30 u; gratis.
zo 29 apr 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
sugar mama, blues/boogie/rock & roll/
country; 15.00-19.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
suzanna funky patrimonium, soul/funk; 
aanv 16.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
binnenzaal: ruben hein & band, jazzy 
pop; groundwork rising tour 2018; met 
voorprogramma; aanv 20.00 uur; 
€ 18,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: justin hayward (moody 
blues); met voorprogramma; aanv 
20.00 uur; € 48,50.
theater de kapel, emmastr 15 f103;
farbenfroh, neofolk/alternatieve pop; 
aanv 20.30 uur; toegang: vrijwillige bij-
drage (suggestie € 3,- tot € 7,-).
vera, oosterstraat 44;
human tetris, postpunk/wave uit mos-
kou; voorprogramma: super besse 
(wit-rusland); aanv 20.30 uur; € 10,- 
(met vera-clubkaart gratis).
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Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

  L i v e  i n  A p r i l
 Ilja’s Playhouse1 Energieke rock & roll   15.00-19.00

 Blues Avenue8 Chicagoblues   15.00-19.00

 El Jackson15 Country/blues/rock & roll   15.00-19.00

 Papa Werny & The Gumbo Tigers19 Energieke rock & roll   15.00-19.00

 The Toasters20 Ska-legendes uit New York   21.00-24.00

 Sonar21 Triprock uit Groningen   21.00-24.00

 Crusade22 Stevige bluesrock   15.00-19.00

 Koningsbluesnacht26  Brinklz Boogie Band, Jelle Mulder &  
Gino Jansen en Ralph de Jongh & band   
17.00-23.00

 Koningsdag    13.00-22.00 27  Squeeze’ It, Vieux en Soul Vibration   

 Sugar Mama29 Blues/boogie/country   15.00-19.00

Kolendrift 19 Groningen
06-21418050

http://www.viavecchia.nl/
http://www.tekinev.nl/
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/


irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
ma 9 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
jerry leger & the situation, folk/rock/
roots uit canada; aanv 21.30 uur.
di 10 apr 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 11 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: romain virgo, reggae/lo-
ver's rock; love sick europe tour 2018; 
aanv 20.30 uur; € 23,-.
vera, oosterstraat 44;
sheesham, lotus and son, roots/folk/
bluegrass uit amerika; aanv 21.30 uur; 
€ 10,-.
za 14 apr 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 u; gra-
tis.
zo 15 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
takeroot take off met bekendmaking 
van de eerste namen en optredens 
van kacy & clayton (americana/'70's 
folkrock uit canada, binnenzaal, 15.00 
uur), the deep dark woods (alternatie-
ve folk/blues uit canada, binnenzaal, 
16.00 uur), joost dijkema (fingerpicking 
gitaar, café, 17.30 uur), hans hanne-
mann (singer-songwriter, café, 19.30 
uur) en blitzen trapper (country/folk/
pop/psychedelische rock uit amerika, 
binnenzaal, 21.00 uur); 15.00-23.30 u; 
gratis (passe-partout binnenzaal 
€ 17,50).
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.
ma 16 apr 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
the freelancers, iers/schots/pop; aanv 
21.00 uur.
di 17 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 19 apr 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dra; 21.30-23.30 uur.
vr 20 apr 
hampshire hotel, radesingel 50;
hotelkamerconcert door rosa da silva 
(singer-songwriter), portugees/neder-
pop; 19.45-21.30 uur; € 10,- incl. 
drankje; reserveren via www.hotelka-
merconcert.nl.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
blanco white (singer-songwriter uit lon-
den), pop/latin/andalusisch; voorpro-
gramma: jordan mackampa; aanv 
20.00 uur; € 13,50; kaartverkoop via 

de oosterpoort.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
jamundo met rosan asmussen (basgi-
taar/mbira/zang), claude ciza (drums/
percussie), dra diarra (zang/gitaar/per-
cussiekamalen n'gombi), collins kwas-
hie agbezudor (percussie) en jamses-
sie; afrikaans/latin/balkan; 21.30-24.00 
uur.
za 21 apr 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans house band, latin/soul/
reggae/caribisch; 18.00-22.00 u; gra-
tis.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: the five great guitars, 'the 
reunion'; met snaarvirtuozen jan kui-
per, digmon roovers, eric vaarzon mo-
rel, harry sacksioni en zou diarra; funk/
pop/jazz/flamenco/highlife/folk; aanv 
20.30 uur; € 21,-.
zo 22 apr 
kerkje van engelbert, engelberterweg 
41;
trio merain (zang, viool, keltische 
harp), iers; witte kerkjes tour 2018; 
aanv 15.00 uur; € 15,- (kinderen tot 16 
jaar €10,-); kaartverkoop via www.me-
raintrio.com.
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 24 apr 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
vr 27 apr 
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
kingsday: new orleans house band, la-
tin/soul/reggae/caribisch; 20.00-01.00 
uur; gratis.

VERwACHT
zo 29 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 1 mei 
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.

klassiek
zo 8 apr 
martinikerk, martinikerkhof 3;
psalmenvesper met het martini kerk-
koor; aanv 17.00 uur; gratis.
wo 11 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
muzikaal talent; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
do 12 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
prins claus concert 2018: het hanze 
symphony orchestra olv wayne mar-
shall brengt muziek van oa gershwin 
en bernstein; aanv 20.15 uur; uitver-
kocht.
vr 13 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het nederlands blazers en-
semble en pieter wispelwey (cello) 
spelen 'serenade voor blazers' en het 
'celloconcert in b' van dvorák in een 
bewerking voor blazers; 20.15-22.00 
uur; € 29,50 (tot 30 jaar € 12,50); met 
voorprogramma door jong nbe noord 
(19.45 uur) en inleiding door saskia 
törnqvist (19.15 uur, gratis).
za 14 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
40 jaar musica retorica: kamerkoor 
musica retorica en het consort for 18th 
century harmony brengen 'les arts flo-
rissants'; muziek van gallus, charpen-
tier, de mondonville en c ph e bach; so-
listen: christy luth (sopraan), jochem 
baas (altus) en joão luís paixãio (bari-
ton); aanv 15.30 uur; € 20,-; voorver-
koop bij kunst & vliegwerk (o kijk in 't 
jatstraat 10) en via www.musicaretori-
ca.nl.
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
dubbelconcert 'grenzeloos a capella' 
met kamerkoor moderato cantabile olv 
nana tchikhinashvili en het kroatisch 
mannenensemble bandira uit düssel-
dorf; warme en ontroerende klanken 
uit alle windstreken; aanv 20.00 uur; 
€ 15,- (kinderen tot 16 jr € 10,-); reser-
veren via www.moderatocantabile.nl.
san salvatorkerk, hora siccamasingel 
202;
kamerkoor dualis olv geert-jan van be-
ijeren bergen en henegouwen zingt a-
capellawerken van de 20ste-eeuwse 
franse componisten poulenc (messe 
en sol majeur), villette, françaix, saint-
saëns en messiaen; aanv 20.15 uur; 
€ 11,- incl. programmaboekje.
zo 15 apr 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
tomasz aleksander plusa (barokviool), 
ere lievonen (klavecimbel), israel gola-
ni (theorbe) en robert smith (cello) spe-
len vioolsonates van pisendel; laat-ba-
rok; aanv 15.00 uur; € 23,- (tot 30 jaar/
stadjerspas € 11,50); kaartverkoop via 
www.musicaantiquanova.nl.
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
kamerkoor erato olv roel griffioen zingt 
fragmenten uit toneelstukken (van oa 
shakespeare) op muziek van oa mon-
teverdi, harris, jeppesen, mäntiyjärvi 
en vaughan williams; met intermezzo; 
aanv 15.00 uur; € 15,- (cjp/65+/studen-
ten € 13,- / kinderen tot 12 jaar € 11,-) / 
voorverkoop € 13,- (€ 11,- / € 9,-) via 
info@kamerkoorerato.nl.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
choral evensong door choral voices olv 
daniel rouwkema; mmv mattijs de 
vreugd (orgel); aanv 17.00 uur; gratis.
pelstergasthuiskerk, pelsterstr 39;
deelnemers aan het project 'weekend-
missen' olv andré cats zingen de 'mis-
sa gaudeamus' van desprez (poly-
foon); aanv 17.00 uur; toegang: vrijwil-
lige bijdrage na afloop.
elim, barkstraat 5;
opendeurdienst mmv christelijk man-
nenkoor zoutkamp olv edwin velvis en 
sjaak de wind (orgel); aanv 19.00 uur; 
met voorzang (18.45 uur) en nazit.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: het nederlands kamerkoor 
olv peter dijkstra zingt oa 'miserere 
mei, deus' van allegri, het 'stabat ma-
ter' van scarlatti en 'miserere' van mac-
millan; met kort voorprogramma door 
vrouwenkoor mrs johnson; aanv 20.15 
uur; uitverkocht.
ma 16 apr 
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
het nederlands studenten kamerorkest 
olv ivo meinen brengt 'vol verhalen'; 
met 'dances of galánta' van kodály, 'a 
haunted house' van mathilde wante-
naar (opdrachtcompositie) en de 3de 
symfonie ('de schotse') van mendels-
sohn; aanv 20.15 uur; € 17,50 (cjp/stu-
denten/jongeren tot 18 jaar € 12,50) / 
voorverkoop € 15,- (€ 10,-) via www.

blgroningen.nl/agenda.
wo 18 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert; programma ver-
zorgd door het nationaal muziekinstru-
menten fonds; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
martinikerk, martinikerkhof 3;
grootkoor groningen olv etty van der 
mei en nan van groeningen geeft een 
voorjaarsconcert met bekende en on-
bekende koorwerken en musicalliede-
ren; solist: john barker (trompet); aanv 
20.00 uur; kaartverkoop bij vvv en mar-
tinikerk; reserveren via zing@.groot-
koor.nl.
vr 20 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: het koninklijk concertge-
bouw orkest en igor levit (piano) spe-
len het 3de pianoconcert van beetho-
ven; 19.00-20.45 uur; gouden rang uit-
verkocht / 1ste rang € 54,50 / 2de rang 
€ 49,50 / 3de rang € 44,50; met inlei-
ding (18.00 uur, € 2,50).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: samir calixto en het cello 
octet amsterdam brengen 'summa'; 
secuur opgebouwde dans op muziek 
van arvo pärt; 20.15-21.10 uur; € 19,- 
(cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-).
usva, munnekeholm 10;
'opus usva - van amadeus tot zappa'; 
avond rond twee beroemde componis-
ten; met live pianomuziek en uitleg 
door koordirigent david van roijen; 
20.30-21.45 u; € 4,- (studenten € 3,-).
za 21 apr 
immanuëlkerk, overwinningsplein 1;
symfonieorkest de harmonie olv ge-
rard wiarda speelt de 'ouverture la gaz-
za ladra' van rossini, het 3de cellocon-
cert van röntgen en de symfonie van 
verhulst; aanv 20.15 uur; € 16,50 / 
voorverkoop € 14,- via www.deharmo-
niesite.nl / studenten/jongeren 12 tot 
25 jaar € 11,50 / kinderen tot 12 jaar 
gratis.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
pianoduo sandra en jeroen van veen 
speelt 'canto ostinato' van simeon ten 
holt op twee vleugels; ligconcert; aanv 
20.30 uur; ligplaats € 35,- / zitplaats 
€ 30,- / cjp € 28,-; kaartverkoop via 
www.theaterkantoor.nl; gelieve zelf 
een matrasje of matje mee te nemen.
zo 22 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
serie 'koffie klassiek': recital door con-
servatoriumstudenten (jong talent-
klas); 11.00-13.00 uur; € 15,- (jongeren 
tot 30 jaar € 10,-).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
vocaal ensemble a capelli olv david 
van roijen brengt 'o nata lux'; koormu-
ziek van oa lauridsen en palestrina; 
mmv carl visser (orgel); aanv 15.30 u; 
kaartverkoop via www.acapelli.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: cora burggraaf (mezzoso-
praan) en ed spanjaard (vleugel) bren-
gen liederen van oa ravel, debussy en 
granados met bijpassende teksten van 
schrijver oek de jong (voorgedragen 
door lex bohlmeijer); 20.15-22.00 uur; 
€ 26,50 (studenten tot 30 jaar € 12,50).
ma 23 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
voorspeeluur koper; 13.00-14.30 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: gabrieli consort & players 
olv paul mccreesh brengt 'king arthur' 
en andere muziek van purcell; 20.15-
22.15 uur; gouden rang € 52,50 / 1ste 
rang € 47,50 / 2de rang € 42,50 (jonge-
ren tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang uit-
verkocht; met inleiding door muziek-
journalist paul herruer (19.00 uur, 
€ 2,50).
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: severin von eckhardstein 
(piano) en een strijkkwartet spelen pia-
nokwintetten van weinberg en schu-
mann; 20.15-22.00 uur; € 32,- (studen-
ten tot 30 jaar € 12,50); met inleiding 
door musicoloog marcel s zwitser 
(19.30 uur, bij de prijs inbegrepen).
di 24 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
concert door studenten klassiek gitaar; 
19.30-22.00 uur.
wo 25 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
café: lunchconcert door aanstormend 
muzikaal talent; aanv 12.00 uur; gratis; 
reserveren niet nodig.
do 26 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
dubbelconcert met pianisten pieter de 
graaf en annelie; (licht) klassiek; aanv 
20.00 uur; € 11,50.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
robert kuizenga (countertenor) en ty-
men jan bronda (orgel) geven een ko-
ningsnachtrecital 'bij kaarslicht'; met 
muziek van bach, händel en purcell; 
21.30-22.30 uur; € 10,- incl. glas wijn.
VERwACHT
za 28 apr 
grand theatre, grote markt 35;
spotlight-avond van nieuw amster-
dams peil met michel van der aa en 
wende; hedendaagse muziek; aanv 
20.30 uur; € 17,50 (cjp/collegekaart 
€ 12,50).

theater
vr 6 apr 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
de grunneger sproak speelt 'thuus' 
('thuis') van hugo claus; tragikomedie; 
groningstalig; aanv 20.00 uur; € 10,-; 
kaartverkoop via www.toekantickets.nl/
shop/deraatheater; ook op 7 apr.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: theater utrecht en bright o 
richards brengen 'the bright side of life' 
van ko van den bosch; komische en 
confronterende voorstelling met live 
muziek, over een acteur die zijn land 
waar hij bekend en geliefd is moet ver-
laten; aanv 20.15 uur; € 19,- (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 10,-).
usva, munnekeholm 10;
guts (groningen university theatre soci-
ety) speelt '42'; ruimtekomedie naar 
'the hitchhiker's guide to the galaxy'; 
engelstalig; 20.30-22.30 uur; € 9,- (stu-
denten € 7,-); ook op 7 apr.
za 7 apr 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
de grunneger sproak speelt 'thuus' 
('thuis') van hugo claus; tragikomedie; 
groningstalig; aanv 20.00 uur; € 10,-; 
kaartverkoop via www.toekantickets.nl/
shop/deraatheater.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ulteam speelt improvisatietheater op 
suggesties van het publiek; aanv 20.00 
uur; € 7,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
toneelgroep oostpool speelt 'robin 
hood' van joachim robbrecht; anti-
sprookje voor volwassenen; regie: sa-
rah moeremans; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 22,50 / 2de rang € 18,- (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 15,50 (€ 12,50) / 4de rang € 11,50 / 
5de rang € 6,-; met inleiding (19.15 u, 
€ 2,50).
usva, munnekeholm 10;
guts (groningen university theatre soci-
ety) speelt '42'; ruimtekomedie naar 
'the hitchhiker's guide to the galaxy'; 
engelstalig; 20.30-22.30 uur; € 9,- (stu-
denten € 7,-).
di 10 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: nt jong en dox brengen 
'bloedlink'; humoristisch, rauw en mu-
zikaal jongerentheater over hoe je doet 
en wie je eigenlijk bent; aanv 20.15 u; 
€ 15,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 10,-).
wo 11 apr 
grand theatre, grote markt 35;
suze milius en het zuidelijk toneel 
brengen 'talkshow'; groots opgezette 
theatervoorstelling rond de viering en 
afscheid van een symbool van het te-
levisietijdperk; aanv 20.30 uur; € 15,- 
(cjp/collegekaart € 10,-).
do 12 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel, club 
guy&roni en asko|schönbergs k[h]aos 
brengen 'salam' van fikry el azzouzi; 
verhaal over liefde, spijt en een vader 
die uit onvermogen zijn twee zonen uit 
elkaar dreef; 20.15-22.00 uur; 1ste 
rang € 22,50 / 2de rang € 18,- (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 15,50 (€ 12,50) / 4de rang € 11,50 / 
5de rang € 6,-; met inleiding (19.15 
uur, € 2,50); ook op 13 en 14 apr.
vr 13 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
smit en faber spelen 'door de bocht'; 
komedie voor een dame en een heer 
die op het scherpst van de snede hun 
relatie onder de loep nemen; aanv 
20.00 uur; € 7,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel, club 
guy&roni en asko|schönbergs k[h]aos 
brengen 'salam' van fikry el azzouzi; 
verhaal over liefde, spijt en een vader 
die uit onvermogen zijn twee zonen uit 
elkaar dreef; 20.15-22.00 uur; 1ste 
rang € 22,50 / 2de rang € 18,- (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 15,50 (€ 12,50) / 4de rang € 11,50 / 
5de rang € 6,-; met inleiding (19.15 
uur, € 2,50); ook op 14 apr.
paradigm, energieweg 10;
beeldend-theatergroep auth&tiek pre-
senteert 'kermis'; openluchttheater/ra-
riteitenkabinet; aanv 20.30 uur; € 8,- 
(kinderen tot 17 jaar € 5,-); kaartver-
koop via www.theaterauthentiek.nu; 
ook op 14 apr.
za 14 apr 
grand theatre, grote markt 35;
de noorderlingen wijd open; openhuis-
festival van vooropleiding theater de 
noorderlingen; met de voorstelling 
'anna karenina - the making of' (20.30 
uur), performances, foto-expositie, 
'work in progress' en afsluitende old-
skool party; 16.00-24.00 uur; dagkaart 
€ 12,50 (jongeren tot 22 jaar € 10,-) / 

alleen de voorstelling 'anna karenina - 
the making of' € 10,- (€ 8,50).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het noord nederlands toneel, club 
guy&roni en asko|schönbergs k[h]aos 
brengen 'salam' van fikry el azzouzi; 
verhaal over liefde, spijt en een vader 
die uit onvermogen zijn twee zonen uit 
elkaar dreef; 20.15-22.00 uur; 1ste 
rang € 22,50 / 2de rang € 18,- (cjp/stu-
denten tot 30 jaar € 12,50) / 3de rang 
€ 15,50 (€ 12,50) / 4de rang € 11,50 / 
5de rang € 6,-; met inleiding (19.15 
uur, € 2,50).
paradigm, energieweg 10;
beeldend-theatergroep auth&tiek pre-
senteert 'kermis'; openluchttheater/ra-
riteitenkabinet; aanv 20.30 uur; € 8,- 
(kinderen tot 17 jaar € 5,-); kaartver-
koop via www.theaterauthentiek.nu.
zo 15 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
gif (groninger improvisatie formatie) 
speelt 'de vloer op'; improvisatiethea-
ter gebaseerd op het gelijknamige tele-
visieprogramma; aanv 15.00 uur; € 8,-.
wo 18 apr 
grand theatre, grote markt 35;
mugmetdegoudentand brengt 'de eu-
rocommissaris'; joan nederlof kruipt in 
de huid van de fictieve eurocommissa-
ris charlotte hajenius; aanv 20.30 uur; 
€ 15,- (cjp/collegekaart € 10,-).
vr 20 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ontembare vrouwen (groningen) en 
broos (amsterdam) spelen samen im-
provisatietoneel op suggesties van het 
publiek; aanv 20.00 uur; € 7,50.
za 21 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
ulteam speelt improvisatietheater op 
suggesties van het publiek; aanv 20.00 
uur; € 7,50.

VERwACHT
za 28 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
het nationale theater speelt 'de hereni-
ging van de twee korea's' van joël 
pommerat; licht absurdistische en her-
kenbare scènes over de lusten en las-
ten van de liefde; regie: eric de vroedt; 
20.15-22.00 uur; 1ste rang € 24,- / 2de 
rang € 19,50 (cjp/studenten tot 30 jaar 
€ 12,50) / 3de rang € 16,50 (€ 12,50) / 
4de rang € 12,- / 5de rang € 6,-.

wereldmuziek
vr 6 apr 
het pakhuis, peperstraat 8/2;
jamundo met rosan asmussen (basgi-
taar/mbira/zang), claude ciza (drums/
percussie), dra diarra (zang/gitaar/per-
cussiekamalen n'gombi), collins kwas-
hie agbezudor (percussie) en jamses-
sie; afrikaans/latin/balkan; 21.30-24.00 
uur.
za 7 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: izaline calister zingt mu-
ziek van haar grote voorbeelden (oa 
mercedes sosa, astrud gilberto en glo-
ria estefan) en van haar nieuwe album; 
latin; aanv 20.30 uur; € 18,-.
vera, oosterstraat 44;
will varley, folkpop uit engeland; voor-
programma: sean mcgowan; aanv 
21.00 uur; € 11,-.
zo 8 apr 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.

zie ook
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De Gulzige
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7 dagen per week  
(h)eerlijk dineren van onze 

gevarieerde menukaart

Bovenverdieping 
ideaal voor groepen

Groepsdiners vanaf 
€ 25,- p.p.

Kijk op www.gulzigekater.nl 
voor jouw mogelijkheden

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

Gedempte Kattendiep 33
Telefoon (050) 318 43 02

Ca
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 d'Olle Grieze

Café
PierementCafé

d'Olle Grieze
&

Vier samen met

KONINGSNACHT donderdag 26 april

en KONINGSDAG vrijdag 27 april

                 met Nederlandstalige muziek en veel gezelligheid!

                  Donderdag vanaf 20.00 uur en vrijdag vanaf 12.00 uur

Café d'Olle Grieze
Haddingestraat 44

Groningen
Telefoon 06 38117734

Bruin Café Pierement 
(sinds 1918)
Nieuwstad 14

Groningen
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De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

http://uit050.nl/
http://www.gulzigekater.nl/
https://www.facebook.com/pages/Cafe-d-Olle-Grieze/201100233309368
http://www.moghul.nl/
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exposities
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 14 apr: daan paans, 'unfixing histo-
ries' (fotografie); open vr za 13.00-
17.00 uur en op afspraak (tel. 050-
3132418 of 06-41282015).
atelier/kunstuitleen carla de winter, 
nwe kijk in 't jatstraat 51; 
doorlopend: carla de winter, schilderij-
en; open op afspraak (tel. 06-
44146555) of als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 28 apr: 'signatures', installaties van 
de aanstormende groningse talenten 
afke manshanden, emilio veendorp en 
joyce zwerver; 14 t/m 23 apr: week van 
de kunst op straat met ruim 400 kunst-
werken in de stad (collectie verzorgd 
door het cbk); za 14 apr: 'op de foto 
met je favoriete kunstwerk' met behulp 
van een green screen (winkelcentrum 
paddepoel, 13.00-16.00 uur, gratis); zo 
15 + zo 22 apr: wandeling langs ro-
mantische kunstwerken op straat 
(15.00-16.30 uur, start op het here-
plein, € 8,50, kaarten via www.cbkgro-
ningen.nl); wo 18 apr: discussieavond 
over vrouwelijk naakt in de kunst, mmv 
cultuurhistoricus léon hanssen, curator 
anna-rosja haveman en beeldend kun-
stenaar natasja bennink (20.00 uur, 
€ 7,50, kaartverkoop via www.cbkgro-
ningen.nl); do 19 apr: urban bike tour 
langs lichtkunstwerken in de stad 
(21.00-22.30 uur, € 7,50 / studenten 
€ 5,-, kaartverkoop via www.cbkgronin-
gen.nl); za 21 apr: 'op de foto met je fa-
voriete kunstwerk' met behulp van een 
green screen (winkelcentrum lewen-
borg, 13.00-16.00 uur, gratis); open wo 
do vr 09.00-17.00, za 13.00-17.00 uur; 
op feestdagen gesloten.
atelier dineke bus, froukemaheerd 
197; 
doorlopend: dineke bus, schilderijen 
en tekeningen; open op afspraak (tel. 
050-5490172).
erik zwezerijnen art gallery, folkinge-
straat 65; 
doorlopend: 'zwierig-figuratief', schil-
derijen van erik zwezerijnen; open vr 
za zo vanaf 12.00 uur en op afspraak 
(tel. 06-22922601).
galerie erika stulp, o kijk in 't jatstr 62; 
tot eind apr: erika stulp, monumentale 
schilderijen, digidrawings en origineel 
prentwerk; open do-za 14.00-17.00 u, 
op afspraak (tel. 06-36167686) of pro-
beer de deurbel.
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 8 apr: werk van huidige leden van 
kunstenaarskring de ploeg (tgv het 100 
jarig bestaan); 12 apr t/m 20 mei: schil-
derijen van liz agostini en thomas 
dijkstra en divers werk van henk de 
boer; open do-zo 13.00-17.00 u; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
8 apr t/m 3 mei: peter boersma, 'i mor-
phe mountains' (collages); zo 8 apr 
15.00 u: opening tentoonstelling door 
herman van hoogdalem; open wo-za 
13.00-17.00 uur en op afspraak (t/m 
12 mei); vr 27 apr gesloten.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11; 
10 apr t/m 30 mei: hervé perdriel, 'la 
touche française' (interactieve exposi-
tie met muziek); di 10 apr: vernissage 
met opening van de expositie in aan-
wezigheid van de kunstenaar (19.00-
21.00 uur); zie ook institut français.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 20 mei: 'ongebonden - kunste-
naarsboeken 1/3'; za 7 apr: basiswork-
shop werkmantechniek (voor volwas-
senen, 14.00-16.00 uur, € 8,50); zo 8 
apr: workshop 'spelen met letters' 
(aanschuifactiviteit voor kinderen, tus-
sen 13.30 en 16.30 u, € 3,-); wo 11 apr: 
workshop graveren en drukken met 
foam (aanschuifactiviteit voor kinde-
ren, tussen 13.30 en 16.30 uur, € 3,-); 
za 14 apr: workshop linosnede (voor 
volwassenen, 14.00-16.00 u, € 8,50); 
zo 15 apr: workshop papier scheppen 
(aanschuifactiviteit voor kinderen, tus-

sen 13.30 en 16.30 uur, € 3,-); wo 18 
apr: workshop werkmantechniek (aan-
schuifactiviteit voor kinderen, tussen 
13.30 en 16.30 uur, € 3,-); za 21 apr: 
workshop stof bedrukken (voor vol-
wassenen, 14.00-16.00 uur, € 8,50); 
zo 22 apr: werkmanworkshop met ver-
telling 'de kleine prins' en muzikale om-
lijsting (voor volwassenen, 13.30-
16.00 uur, € 17,50); zo 22 apr: work-
shop stof bedrukken (aanschuifactivi-
teit voor kinderen, tussen 13.30 en 
16.30 uur, € 3,-); wo 25 apr: workshop 
papier maken (aanschuifactiviteit voor 
kinderen vanaf 7 jaar, tussen 13.30 en 
16.30 uur, € 3,-); zo 29 apr: workshop 
papier scheppen (aanschuifactiviteit 
voor kinderen, tussen 13.30 en 16.30 
uur, € 3,-); open di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 7,50 (cjp/65+/studentenkaart/kinde-
ren voortgezet onderwijs € 5,- / kinde-
ren basisschool € 3,- / stadjerspas/mjk/
kinderen tot 5 jaar gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 
t/m 15 apr: 'twaalf werelden', tsjechi-
sche kinderboekillustraties; t/m 5 mei: 
anne-wil lufting, schilderijen; t/m 5 mei: 
hilde van der gang, 'tanglible spaces'; 
t/m 5 mei: judith de jong, 'verbinding' 
(fotografie); open ma di wo vr 09.00-
18.00, do 09.00-20.00, za 10.00-
17.00, zo 13.00-17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
t/m 17 juni: '500 jaar reformatie in gro-
ningen' (zilvergerei, bijbels en portret-
ten van beroemde predikanten uit de 
beginperiode van de reformatie); t/m 6 
mei: 'romantiek in het noorden - van 
friedrich tot turner', landschapschilder-
kunst uit noord-europa; 21 apr t/m 28 
okt: david lachapelle, 'good news for 
modern man' (fotografie); elke zo: in-
staprondleiding langs hoogtepunten 
van het gebouw en de verschillende 
tentoonstellingen (14.00 uur, € 3,- / tot 
18 jaar gratis); vr 13 apr: maarten van 
rossem spreekt over de romantiek 
(19.00-22.00 uur, uitverkocht); za 21 
apr: 'artist talk' met david lachapelle 
(17.00-19.30 uur, gratis kaarten ver-
krijgbaar bij het museum); open di-zo 
10.00-17.00 uur; € 15,- (studenten 
vanaf 19 jaar/cjp € 10,- / museum-
kaart/stadjerspas/groninger studenten/
kinderen tot 19 jaar gratis).
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10; 
t/m 10 apr: saskia nugteren, diverse 
technieken.
atelier henk kraayenzank, vissers-
traat 40; 
15 apr t/m 27 mei: oscar venema, 
nieuw werk uit de serie 'apix'; open za 
zo 13.00-17.30 uur en op afspraak (tel. 
050-3135798).
institut français, o kijk in 't jatstraat 26 
(1ste etage harmoniegebouw); 
10 apr t/m 30 mei: hervé perdriel, 'la 
touche française' (interactieve exposi-
tie met muziek); open ma-vr 10.30-
17.00 uur; zie ook café de graanrepu-
bliek.
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van greetje hoving (beelden 
van keramiek), els brouwer (schilderij-
en), rar kramer (schilderijen), arda bar-
ten (keramiek), lammy cremer (siera-
den), annet stroes (sieraden), sija 
brouwer (glaskunst), ella lassche 
(beelden) en may den arend (kera-
miek); open di-vr 12.00-17.00, za 
11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 29 apr: 'feest', jubieumexpositie tgv 
20 jaar fotogalerie lichtzone met oa 
werk van alle fotografen van de galerie 
(herbert van hoogdalem, henny b 
stern, ewoud broeksma, harry kamps, 
rein paalman, jan kruize, aeilko ti-
mersma, jeroen schipper, jaap de jon-
ge, eddy smid, sonja de ridder, giulia 
leonetti, klaas van slooten en marion 
verwey); open wo-zo 12.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 1 juli: (art foyer) ron glasbeek, 'ge-
woon mensen' (schilderijen); (theater-
lounge) tot eind mei: 'vrijheid in ver-
bondenheid', werk van diverse kunste-
naars over mensen voor wie vrijheid 
niet vanzelfsprekend was of is.
academie minerva, praediniussingel 
59; 
t/m 13 apr: 'unfixing histories', fotogra-
fisch werk van albin biblom, can dem-
ren, dirk kome, eria nsubuga, margriet 
van weenen, nii obodai, riccardo gia-
coni & andrea morbio, tijmen van dijk & 
sander jorn vermeulen en minervastu-
denten; open ma-do 09.00-21.30, vr 
09.00-18.00 uur.
galerie mooi man, noorderstations-
straat 40; 
t/m 27 mei: 'super schwul', divers werk 
van duitse kunstenaars; open vr za zo 

14.00-18.00 uur en op afspraak (tel. 
050-5710394); 18 t/m 22 apr gesloten.
nederlands stripmuseum, westerha-
ven 71; 
t/m 13 mei: 'terug naar studio arnhem', 
foto's en tekeningen van oa hanco 
kolk, gerard leever, aloys oosterwijk en 
evert geradts; t/m 9 sept: 'niet te gelo-
ven, ondersteboven', omkeerbare 
stripverhalen van gustave verbeek; 
open di-vr 12.30-17.00, za zo 10.00-
17.00 uur / tijdens vakanties (regio 
noord) ma 12.30-17.00, di-zo 10.00-
17.00 uur; € 8,95 (60+/3 tot 12 jaar 
€ 7,50 / cjp variabele korting / studen-
ten € 5,- / mjk/tot 3 jaar gratis).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
doorlopend: nelleke allersma, beelden, 
schilderijen en sieraden; open op af-
spraak (tel. 06-22617929) of indien 
aanwezig.
galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 26 apr: jan de boer, wandobjecten; 
28 apr (17.00 uur) t/m 24 mei: 'mean-
deren', werk van leonard witte, sabine 
liedkte, ruben jager, jellie klaster en su-
zanne vellema; open wo-zo 13.00-
17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 27 mei: 'berend botje ging uit va-
ren…', tentoonstelling over het bijzon-
dere leven van de 19de-eeuwse drent-
se zeeheld admiraal louis van heiden 
uit zuidlaren; t/m 27 mei: 'voortdurend 
verzet', tentoonstelling over het gronin-
gers in het verzet tijdens de tweede 
wereldoorlog en over mensen die re-
cent vanwege hun verzetswerk ge-
vlucht zijn uit hun vaderland; open di-
za 10.00-17.00, zo 13.00-17.00 uur; op 
feestdagen gesloten; € 6,- (65+/7 tot 
15 jaar € 3,50 / tot 7 jaar/mjk gratis).
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
t/m 29 mei: 'unfixing histories', fotogra-
fisch werk van dragana jurisic & michal 
iwanowski en emma döbken; open wo-
zo 12.00-18.00 uur; gratis.
galerie theonly, nieuweweg 23; 
permanente, wisselende overzichts-
tentoonstelling 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.
oorlogs- en verzetscentrum gronin-
gen, cascadeplein 4; 

t/m 26 apr: expositie over de tweede 
wereldoorlog in de provincie groningen 
(foto's, archieven en objecten); vr 13 
apr (15.00 uur) + za 14 apr (11.00 uur): 
rondleiding door medewerkers van het 
ovcg (gratis, opgave noodzakelijk via 
info@ovcg.nl of tel. 050-5992000); 
open ma do 09.00-17.00, di 13.00 
17.00, vr 09.00-13.00 uur.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 6 mei: 'quasi lustrum' met werk van 
quasirealisten fokko rijkens, ger eiken-
dal, hans hage, jan van loon, jannes 
kleiker, klaas koops, mark lisser, tom s 
hageman, wouter berns en gastexpo-
santen rein pol en evelyn van ooster-
hout; t/m 6 mei: melle oldeboerrigter, 
'flora en fauna en de mens'; open wo-
zo 13.00-17.00 uur.
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 15 apr: 'unfixing histories', werk 
van ana maría gómez lópez, che one-
joon en thomas kuijpers (de waarheid 
achter de werkelijkheid gerelateerd 
aan fotografisch beeld); open di-za 
12.00-17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot half mei: anja mulder, pentekenin-
gen en prints.
suiker events, energieweg 10; 
12 t/m 15 apr: 'real human bodies', met 
bewaarde menselijke lichamen, skelet-
ten, ledematen, organen, simulatie van 
functies, proefmodellen en 3d-exhibits; 
open dag. 11.00-18.00 uur; € 15,- 
(scholieren/studenten € 10,- / kinderen 
tot 4 jaar gratis).
synagoge, folkingestraat 60; 
t/m 6 mei: 'dansen met de vijand', ex-
positie over de joodse danslerares 
roosje glaser (1914-2000) die in de 
tweede wereldoorlog tot het uiterste 
moest gaan om aan de gaskamer te 
ontkomen; t/m 31 mei: pete silverstein, 
'de uittocht' (keramiek-installatie rond 
de uittocht van de joden uit egypte); 
open di-vr zo 13.00-17.00 uur; € 3,- 
(kinderen gratis).
tschumipaviljoen, hereplein; 
t/m 6 mei: architectenbureau power-
house company, 'night merckt' (lichtin-
stallatie rond het bouwproject merckt 
dat op dit moment in de groninger bin-
nenstad verrijst) .
universiteitsbibliotheek, broerstr 4; 
t/m 2 sept: werk van de ploeg (oa 
boekomslagen, tijdschriften en catalo-
gi); open ma-vr 08.30-22.00, za zo 
10.00-17.00 uur; op feestdagen geslo-

ten.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
t/m 15 juli: 'gelukkig gezond!', healthy 
aging en gezondheidsadviezen door 
de eeuwen heen; t/m 15 juli: foto-expo-
sitie 'stralend 100'; open di-zo 13.00-
17.00 uur; op feestdagen gesloten.
usva galerie, munnekeholm 10; 
t/m 29 mei: 'unfixing histories', fotogra-
fisch werk van minervastudenten; 
open ma-vr 09.00-23.00 uur.
vrijdag, walstraat 34; 
t/m 25 mei: (kelder) henrik kröner, 
'c'mon c'mon cameleon!' (nieuwe schil-
derijen geïnspireerd op de kleurenthe-
orie van de duitse romanticus philipp 
otto runge); za 7 apr: henrik kröner 
geeft een twee uur durende workshop 
associatief tekenen (€ 10,-, opgave via 
amateurkunst@bijvrijdag.nl); do 19 
apr: kunstenaar henry alles geeft een 
lezing over zijn werk en zijn inspiratie-
bronnen (20.00-22.00 uur, € 7,50 / stu-
denten/cursisten € 5,-, reserveren aan-
bevolen via doen@bijvrijdag.nl); open 
ma-vr 09.00-22.00, za 09.30-13.00 u; 
tijdens feestdagen en vakanties geslo-
ten.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 3 juni: mariëlle gebben, 'de flux' (in-
stallatie); t/m 3 juni: mirjam offringa, vi-
deokunst; t/m 28 okt: gea schenk, 'bu-
ren_ 9728' (fotoportretten van buurtbe-
woners); open za zo + feestdagen 
12.00-17.00 uur; gratis.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
7 apr t/m 5 mei: 'the world according to 
ch a r p', werk van paul van de eerden 
(tekeningen), romy muijrers (tekenin-
gen), chris baaten (tekeningen en 
beelden) en ad schouten (gouaches); 
open wo do vr 12.00-17.00, za 11.00-
17.00 uur.
wout wessemius, voor 't voormalig 
klein poortje 1-3; 
permanente expositie van interieurob-
jecten; open op afspraak (tel. 050-
3121103 / 06-51082613.

jeugd
za 7 apr 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
sally dansgezelschap maastricht 
brengt 'woest'; acrobatische dansvoor-
stelling over onstuimige woedeaanval-
len; vanaf 4 jaar; aanv 15.00 uur; € 5,- 
(volwassenen € 10,-).
zo 8 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'huisdiergeheimen'; animatiefilm waar-
in we zien wat huisdieren uitspoken 
zodra de baasjes weg zijn; vanaf 6 
jaar; 14.00-15.30 uur; € 5,50.
zo 15 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
'het zandkasteel - koning koos is jarig!'; 
feestelijke familievoorstelling; vanaf 3 
jaar; aanv 14.00 uur; € 16,50 incl. gar-
derobe; na afloop mogen de kinderen 
samen met koning koos, prinses sassa 
en toto op de foto.
dot, vrydemalaan 2;
'dolfje weerwolfje'; film over het jonge-
tje dolfje dat bij volle maan verandert in 
een weerwolfje; vanaf 6 jaar; 14.00-
15.30 uur; € 5,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
introdans brengt 'kylian4all'; feestelijke 
familievoorstelling met choreografieën 
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Asia today
Nieuwe Ebbingestraat 74
9712 NN  Groningen
Tel. 050-3118991                 Asia today
www.asia-today.nl
Open: wo. t/m ma. vanaf 17.00 uur

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

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

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

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

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

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

TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
ant 

 •  Y
em

ek

ev
i

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

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

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.
Tekinev, het best bewaarde geheim van Groningen!

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

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

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.

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).

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.

Uit eten in Groningen

Inlijsten?
Grote Leliestraat 47  Groningen

Tel. 050 3642088  /  06 407 835 41
www.delijstenmakerijgroningen.nl

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

www.ocEallaIGh.nl
Gedempte Kattendiep 13   Groningen 

o’cEallaIGh
traditional
music bar

http://www.asia-today.nl/
http://restaurant-feithhuis.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://www.tekinev.nl/
http://www.goudkantoor.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.caveoporto.nl/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.eetcafestadtlander.nl
http://www.delijstenmakerijgroningen.nl/
http://www.oceallaigh.nl/


van jirí kylián; vanaf 6 jaar; 14.30-
16.15 uur; 1ste rang € 12,50 / 2de rang 
€ 10,- / 3de rang € 8,50 / 4de rang 
€ 6,50.
do 19 apr 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
kinderuurtje: 'story time'; carole fuller 
leest voor in het engels; 0 tot 4 jaar; 
16.00-17.00 uur; gratis.
vr 20 apr 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
voorleesuurtje: henriëtte leest een 
nieuw avontuur voor; 4 tot 6 jaar; 
14.30-15.30 uur; gratis.
zo 22 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'masha en de beer: de film'; animatie-
film voor de allerkleinsten over het jon-
ge meisje masha dat niet stil kan zitten 
en de goedgeluimde beer die op zijn 
rust is gesteld; 14.00-15.05 u; € 5,50.
wo 25 apr 
groninger forum, alle bibliotheekloca-
ties (behalve o boteringestraat);
'ga uit je bol!'; minikinderfestival met oa 
verhalen en knutselen; 14.00-16.00 u; 
gratis.
VERwACHT
zo 29 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'dikkertje dap'; vrolijke familiefilm over 
het jongetje dikkertje dap en zijn beste 
vriend raf, een giraf; gebaseerd op het 
beroemde versje van annie m g 
schmidt; 14.00-15.10 uur; € 5,50.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
rené groothof brengt 'de tuinen van de 
herinnering'; lichtvoetig verhaal over 
een verzetsdaad in de tweede wereld-
oorlog; vanaf 9 jaar; aanv 14.30 uur; 
1ste rang € 12,50 / 2de, 3de en 4de 
rang uitverkocht.

amusement
vr 6 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
marco borsato, tournee 'thuis'; aanv 
20.15 uur; uitverkocht; zie 7 en 9 apr.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
alex klaasen, freek bartels ea brengen 
'showponies'; feelgood-revue; aanv 
20.15 uur; uitverkocht.
za 7 apr 
café pierement, nieuwstad 14;
zanger mattin, de friese andré hazes; 
16.00-20.00 uur; gratis.
mfc de wijert, p c hooftlaan 1;
concert 'topkoren van het noorden' met 
au bain marie (assen), bladgoud (gro-
ningen) en estrellas (groningen); van 
swingende popsongs tot luisterliedjes; 
aanv 20.00 uur; € 15,- / voorverkoop 
€ 12,50 via www.koorbladgoud.nl.
vrijdag, sint jansstraat 7;
concertzaal: het voormalig klein koor-
tje brengt een gevarieerd programma 
met lichte muziek; met gastoptredens; 
aanv 20.00 uur; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
marco borsato, tournee 'thuis'; aanv 
20.15 uur; uitverkocht; zie ook 9 apr.
ma 9 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
marco borsato, tournee 'thuis'; aanv 
20.15 uur; € 53,50; kaartverkoop via 
www.ticketmaster.nl.
pacific groningen, oosterstr 65-67;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
do 12 apr 
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 13 apr 
groninger forum, hereplein 73;
7de groningse nacht van de filosofie; 
met oa maxim februari, miriam rasch, 
hans schnitzler, marjan slob en hans 
de bruijn; thema: online/offline; 20.00-
01.00 uur; € 17,50 (stadjerspas/stu-
denten/jongeren/studium generale-
pashouders € 12,50).
martiniplaza, l springerlaan 2;
'tap factory'; show met tapdans, per-
cussie, acrobatiek en hiphop; aanv 
20.00 uur; € 37,50 incl. pauzedrankje 
en garderobe.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
de lesbus speelt 'wie is maria?'; licht-
voetige poging tot een musical; aanv 
20.30 uur; € 16,-; zie 14, 20 en 21 apr.
za 14 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
nick & simon; aanv 20.00 uur; 1ste 

rang € 39,50 / 2de rang € 34,50.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: paul de munnik & band; 
kleinkunstliedjes/nederlandstalige pop; 
aanv 20.30 uur; € 21,-.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
de lesbus speelt 'wie is maria?'; licht-
voetige poging tot een musical; aanv 
20.30 uur; € 16,-; zie ook 20 en 21 apr.
martiniplaza, l springerlaan 2;
irena filippova (zang/accordeon) en 
hans visser (gitaar) brengen 'russisch 
roulette'; theatershow rond rusland; 
aanv 20.30 uur; € 27,50.
zo 15 apr 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
cultureel café met dichters, schilders, 
verhalenvertellers, cabaretiers, stand-
up comedians, muzikanten en andere 
kunstenaars (ongeveer 15 minuten per 
act); aanv 17.00 uur; gratis; deelne-
mers moeten zich vooraf inschrijven.
ma 16 apr 
pacific groningen, oosterstr 65-67;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
wo 18 apr 
martinikerk, martinikerkhof 3;
grootkoor groningen olv etty van der 
mei en nan van groeningen geeft een 
voorjaarsconcert met bekende en on-
bekende koorwerken en musicalliede-
ren; solist: john barker (trompet); aanv 
20.00 uur; kaartverkoop bij vvv en mar-
tinikerk; reserveren via zing@.groot-
koor.nl.
do 19 apr 
vrijdag, sint jansstraat 7;
open podium van het +café; van dicht-
kunst tot liedkunst; presentatie: wab-
besch wabbesch; aanv 15.00 u; gratis.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'the full monty'; swingende musical 
over de werkloze vrienden die een 
strip-act beginnen; aanv 20.00 uur; 
1ste rang € 35,- / 2de rang € 30,-.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
herman van veen; kleinkunst/cabaret; 
20.15-23.05 uur; 1ste en 2de rang uit-
verkocht / 3de rang € 29,- / 4de rang 
€ 25,50 / 5de rang € 18,-; zie ook 20, 
21 en 22 apr.
usva, munnekeholm 10;
jochen otten brengt 'troosten'; cabaret; 
20.30-22.00 uur; € 12,- (cjp/studenten 
tot 30 jaar € 9,-); kaartverkoop via de 
oosterpoort.
simplon, boterdiep 69;
comedy night met arie koomen en ja-
cob spoelstra; stand-up comedy; aanv 
20.30 uur; € 10,- (studenten € 8,50).
vr 20 apr 
martiniplaza, l springerlaan 2;
philippe geubels met 'bedankt voor al-
les'; stand-up comedy; aanv 20.00 uur; 
uitverkocht; ook op 21 apr.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
herman van veen; kleinkunst/cabaret; 
20.15-23.05 uur; 1ste, 2de en 3de 
rang uitverkocht / 4de rang € 25,50 / 
5de rang € 18,-; zie ook 21 en 22 apr.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
de lesbus speelt 'wie is maria?'; licht-
voetige poging tot een musical; aanv 
20.30 uur; € 16,-; zie ook 21 apr.
za 21 apr 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
musicalschool groningen speelt de 
musical 'lang leve de koningin'; aanv 
19.30 uur; € 12,50 (kinderen tot 12 jaar 
€ 10,-); zie ook 22 apr.
martiniplaza, l springerlaan 2;
philippe geubels met 'bedankt voor al-
les'; stand-up comedy; aanv 20.00 uur; 
uitverkocht.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
herman van veen; kleinkunst/cabaret; 
20.15-23.05 uur; 1ste, 2de en 3de 
rang uitverkocht / 4de rang € 25,50 / 
5de rang € 18,-; zie ook 22 apr.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
de lesbus speelt 'wie is maria?'; licht-
voetige poging tot een musical; aanv 
20.30 uur; uitverkocht.
usva, munnekeholm 10;
groninger studenten cabaret festival fi-
nalistentour; met daan van der hoe-
ven, luuk van der vaart en tim alpherts; 
20.30-22.00 u; € 9,- (studenten € 7,-).
zo 22 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
herman van veen; kleinkunst/cabaret; 
14.30-17.20 uur; 1ste en 2de rang uit-
verkocht / 3de rang € 29,- / 4de rang 
€ 25,50 / 5de rang € 18,-.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
open podium voor 50+ers; alle discipli-
nes; max. 10 minuten per act; aanv 
14.30 uur; gratis.
de wolkenfabriek, energieweg 10;
'wolk-'in' met pizza's en optredens van 
gijs, job en andere zangers in de dop; 
15.00-22.00 uur; reserveren gewenst 
via avondje@dewolkenfabriek.com.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
musicalschool groningen speelt de 
musical 'lang leve de koningin'; aanv 
15.00 uur; € 12,50 (tot 12 jaar € 10,-).
martiniplaza, l springerlaan 2;
'you're the top'; musical over de nada-
gen van muzieklegende cole porter; 
met paul groot, marjolein keuning en 
marcel jonker; aanv 20.00 uur; 1ste 
rang € 37,- / 2de rang € 32,-.
ma 23 apr 
grand theatre, grote markt 35;
tedxyouth groningen; magische avond 
met muziek, dans en antwoorden op 
vragen waarvan je niet wist dat je ze 
had; engelstalig; aanv 19.30 u; € 6,50.

pacific groningen, oosterstr 65-67;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.
wo 25 apr 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: muziekschoolfestival; 19.30-
22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
maartje & kine brengen 'vibrato!'; muzi-
kaal cabaret/kleinkunst; 20.30-22.30 u; 
€ 12,- (cjp/studenten tot 30 jaar € 9,-).
do 26 apr 
draf- en renbaan stadspark, con-
courslaan 10;
'de helden van oranje'; meezingfeest 
met andré hazes, the partysquad, niel-
son, wolter kroes, lange frans, danny 
de munk, tim douwsma, robert leroy en 
wesley bronkhorst; 19.00-01.00 uur; 
€ 5,-; kaarten verkrijgbaar via www.de-
heldenvanoranje.nl.
vr 27 apr 
binnenstad;
koningsdag met oa dans en muziek 
(ubbo emmiussingel, 09.00-17.00 uur), 
bezoek van de koninklijke familie (mar-
tinikerkhof - grote markt - waagplein - o 
boteringestraat - broerstraat - o kijk in 't 
jatstraat - stoeldraaierstraat - vismarkt, 
11.00-13.00 uur), vrijmarkt (noorder-
plantsoen, 09.00-17.00 uur), kindervrij-
markt (westerhaven, 09.00-18.00 uur) 
en familieplein (ossenmarkt, 13.00-
19.00 uur).
café singelier, coendersweg 44;
feestband the joke; 14.00-17.00 uur; 
gratis; bij mooi weer op het terras, bij 
minder weer binnen.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé; 20.00-22.00 uur; gratis.

VERwACHT
ma 30 apr 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
vrouw holland brengt de jubileumshow 
'20 jaar mannenhumor in een vrou-
wenlichaam' (reprise); cabaret; aanv 
20.15 uur; 1ste rang € 20,- / 2de rang 
€ 18,- / 3de rang € 16,- / 4de rang 
€ 14,- / 5de rang € 10,-; ook op 2 mei.
pacific groningen, oosterstr 65-67;
improv comedy jam met stranger 
things have happened; engelstalige 
improvisatie/comedy; 21.00-23.00 uur; 
gratis.

uitgaan
vr 6 apr 
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joost brunsing; aanv 
21.00 uur; € 4,-.
platformtheater, boterdiep 46;
nataraj dance party met dj shanto; blo-
te-voeten-dansfeest; 21.30-01.30 uur; 
€ 12,- / voorverkoop € 10,- via www.
nataraj.info; vooraf: workshop afri-
kaanse dans en live percussie (20.00-
21.30 uur, € 5,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy friday met oa dj nick en cheap 
shots; aanv 22.00 uur; gratis.
hundread sound accompany, pop 
dijkemaweg 31b;
'hard forces - the way of the warriors' 
met oa dj's exxon, putty, basscontrol-
ler, g m f, carpenoctum, skitzofreak, 
crystalize en bluekore; hardcore; 
22.00-06.00 uur; € 5,-; alleen deurver-
koop.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'happy feelings' met dj's the happy fee-
lings, legy & le cap, nola en the other 
guys; '90's/'00's/disco/house; 23.00-

05.00 uur; voorverkoop € 14,98 via 
www.happyfeelings.nu.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'tropical tunes' met oa dj's cache roya-
le en nrg, live acts en danseressen; 
23.00-05.00 uur; voorverkoop vanaf 
€ 15,- via www.yourtickets.nl.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
'ongehoord - 1 year anniversary' met 
resident-dj's; electro/beats/techno/
drum & bass; 24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's boring, christian thomas 
en will jr; minimal/lo-fi house; 24.00-
06.00 uur; € 7,-; alleen deurverkoop.
za 7 apr 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
'think pink' met dj; ladies only; 19.00-
02.00 uur; € 3,50; elke eerste zaterdag 
van de maand.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj mike double u; aanv 
19.00 uur; gratis.
helper westsingel 98, ingang aan het 
boutenspad;
'milonga 007' met dj; neo-, non- en 
klassieke tango; 19.30-23.30 uur; 
€ 3,-; vooraf: workshop met lizelot de 
stigter (15.00-18.00 uur).
travertijn, travertijnstr 6 (zij-ingang);
'swing 40+' met dj jacco (hits van toen 
en nu); dansfeest voor 40-plussers; 
20.00-24.00 uur; € 10,-; kaartverkoop 
via www.swing40plus.nl.
platformtheater, boterdiep 46;
spring party (the final edition) met dj's 
bruno en ricardo (dance classics/foute 
discohits) en live: the richards (feeste-
lijke covers) en ageless ('70's); 20.30-
01.30 uur; € 10,90; kaarten verkrijg-
baar via www.springparty.feestendoe-
jezo.nl; foute disco-outfit wordt op prijs 
gesteld.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
em2, energieweg10;
dansfeest 'de republiek' met de muziek 
van toen en nu; 22.00-04.00 uur.
plaza danza, boterdiep 20a;
10 jaar plaza danza: feest met oa dj's 
willy, caramelo, padrino, el huracán en 
rett boel, workshops (vanaf 20.30 uur), 
dansdemonstraties en verrassingsop-
treden; salsa/bachata/kizomba; 22.00-
04.00 uur; € 10,- / full pass (feest + 
workshops) € 15,- / early bird full pass 
€ 10,-.
helsinki, helsinkistraat 6;
'ascend' met oa dj rejecta; hardstyle; 
22.00-06.00 uur; voorverkoop € 7,50 
via ticketconnect.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funkjunk; aanv 
22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's rich medina, duke hugh, 
pushin wood soundsystem en black 
dynamite soundsystem; afrobeat/funk/
hiphop/soul; 23.00-05.00 uur; € 3,- 
(met vera-clubkaart gratis); alleen 
deurverkoop.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club night met resident dj's, live acts en 
danseressen; 23.00-05.00 uur; tot 
24.00 uur gratis toegang.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
'bruut!' met dj's jurab, nick v, kelly step-
hanie, doss en valazto en live: boef; 
urban/dancehall/afrohouse; 24.00-
05.00 uur; voorverkoop € 15,- via 
eventix.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's ravechild en 
attila; 24.00-06.00 uur; € 5,- (bij aan-
melding via facebook vóór 14.00 uur 
gratis).
zo 8 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.
la mariposa, nwe ebbingestraat 5;
salsa bachata sundays; 18.00-23.00 u.
café de toeter, turfsingel 6;

pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 9 apr 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reser-
veren gewenst: tel. 050-5260724 of via 
felix@singelier.nl.
plaza danza, boterdiep 20a;
milonga monday van tangodansschool 
ivan & petra; 21.15-23.30 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
wo 11 apr 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
plaza danza, boterdiep 20a;
weekly salsa wednesday; salsa, ba-
chata, merengue, zouk en kizomba; 
21.00-00.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; 21.00-01.00 uur; gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 12 apr 
martinikerk, martinikerkhof 3;
bierfestival met gevarieerd program-
ma; 19.00-23.00 uur; zie ook 13 en 14 
apr.
plaza danza, boterdiep 20a;
rookie salsa thursday; 21.00-24.00 u; 
gratis.
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;
'stu-dance' met dj; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
vr 13 apr 
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj jeroen s; aanv 17.00 u; 
gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
bierfestival met gevarieerd program-
ma; 19.00-23.00 uur; zie ook 14 apr.
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.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'homoost'; gay night met dj's daniele 
baldelli, miss jay en fafi abdel nour; 
24.00-06.00 uur; € 7,-; alleen deurver-
koop.
za 14 apr 
martinikerk, martinikerkhof 3;

bierfestival met gevarieerd program-
ma; 13.00-17.00 en 19.00-23.00 uur.
dot, vrydemalaan 2;
vinyl night met dj eepee; aanv 19.00 u; 
gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met oa dj pushpa, hapjes en boekenta-
fel; thema: possibilities; 21.00-01.00 u; 
€ 10,-; vooraf: chakra breathing-medi-
tatie (19.15 uur).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
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;
kleine zaal: 'bassface 16' met dj's hyro-
glifics, høst, dayle, mind theory, bikkel-
neck en bassface crew; bass; 23.00-
05.00 uur; € 12,- / voorverkoop € 10,-.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'hard paradise - the apocalypse 3.0' 
met dj's deetox en in between; 
hardstyle; 23.00-05.00 uur; € 6,-; al-
leen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
wees dierlijk en dans disco met dj le 
petit pimpelier; 24.00-06.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
dekmantel label showcase met dj's 
space dimension controller, interstellar 
funk en casper tielrooij; 24.00-06.00 u; 
€ 15,-; alleen deurverkoop.
zo 15 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 16 apr 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
wo 18 apr 
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
bar players, poelestraat 22;
pubquiz; aanv 21.00 uur; inleg € 2,50 
p.p..
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
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Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

Demdem
DONER KEBAB & PIZZA

AFHALEN & BEZORGEN

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

Bestel online via www.demdem-groningen.nl
en ontvang gratis een blikje frisdrank!
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KROEG van KLAAS
oosterweg 26     oosterpoort
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ELKE zAtERdAG LIvE muzIEK zie www.kroegvanklaas.nl
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23.00-05.00 uur; gratis.
do 19 apr 
dot, vrydemalaan 2;
'dot hop' met dj lost perfection; smooth 
instrumental hip-hop/jazz/soul/funk 
(uitsluitend vinyl); aanv 19.00 uur.
plaza danza, boterdiep 20a;
rookie salsa thursday; 21.00-24.00 u; 
gratis.
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;
'stu-dance' met dj; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
vr 20 apr 
dot, vrydemalaan 2;
vrijmibo met dj orchid; aanv 17.00 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; 21.00-01.00 uur; gratis.
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.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
hemingway's cuba, kattendiep 23-1;
cubaans salsafeest met dj el gran ju-
anz; aanv 23.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
freaky friday met dj; 23.00-05.00 uur; 
gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: david 'ram jam' rodigan, 
40th anniversary dj tour; reggae; aanv 
23.00 uur; € 17,-.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'carpenoctem' met dj's dubtato, yan-
nons b2b acidic, synapse, wander, loh-
hof, monamin, wy:nono, reykt en bubli 
b2b hoppenstedt & marvin luca; drum 
& bass/techno/house; 23.00-08.00 u; 
€ 2,-.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
eclectic theory met dj's blind observa-
tory, ravechild en christoph; techno; 
24.00-06.00 uur; € 7,-; alleen deurver-
koop.
za 21 apr 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: '40up'; dansfeest voor 
40-plussers; 21.00-03.00 uur; € 13,50.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
'050danst' met dj groeftang; rock, soul 
en disco vanaf de jaren '60 tot nu; 
aanv 21.30 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funkjunk; 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 u; 
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;
kleine zaal: 'dollhouse' met dj's sama-
ker, nanno, oes, erik sherman en chris-
tian lukes; pop/dancehall/'90's r&b/
house; gay friendly; 23.00-05.00 uur; 
€ 12,50 / voorverkoop € 11,-.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's black, duke hugh, pushin 
wood soundsystem en black dynamite 
soundsystem; funk/hiphop/soul; 23.00-
05.00 uur; € 3,- (met vera-clubkaart 
gratis); alleen deurverkoop.
&zo, poelestraat 53-55;
'mash-up'; remixes/mash-ups/clubhits; 
24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'bassland' met dj's kayloo, jasper staal, 
bananaz en happy boys; trap/hiphop/
bass; 24.00-06.00 uur; € 7,- (tot 00.30 
uur gratis).
zo 22 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 23 apr 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden (vóór zondag) via 
info@oblomovgroningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; reser-
veren gewenst: tel. 050-5260724 of via 
felix@singelier.nl.

ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
di 24 apr 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas popquiz (jaren '50 tot 
heden) olv ernst jeuring en paul mul-
der; aanv 20.00 uur; deelname € 2,50 
p.p. / team max. 5 personen; opgave 
via kroegvanklaas2@gmail.com.
eetcafé van de markt, paterswoldse-
weg 5;
pubquiz; 20.00-22.30 uur; deelname 
€ 2,50 p.p..
wo 25 apr 
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 
personen per team; reserveren ge-
wenst via info@dekoffer.nl of tel. 050-
3136251.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 26 apr 
plein pintelier/uurwerker, kl kr elle-
boog;
koningsnacht met dj's; 19.00-01.00 u.
vismarkt;
koningsnacht met diverse artiesten en 
dj's; 19.00-01.00 uur.
hoge der a;
koningsnacht: foodfestival 'achter de 
ellebogen' met dj radio de koperen 
hond en foodtrucks; 19.00-01.30 uur.
helsinki, helsinkistraat 6;
'shocking - night edition' met oa dj's re-
bellion, noize suppressor, myst, xeren-
etox, omistettu en d-attack; hardstyle/
hardcore; 19.00-01.00 uur; voorver-
koop € 10,- tot € 15,- via ticketconnect.
café d’olle grieze + café pierement, 
haddingestraat 44 + nieuwstad 14;
gezamenlijke viering van koningsnacht 
met oa nederlandstalige muziek, feest 
en gezelligheid; aanv 20.00 uur; gratis; 
zie ook 27 apr.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
koningsnacht party; 20.00-06.00 uur.
plaza danza, boterdiep 20a;
rookie salsa thursday; 21.00-24.00 u; 
gratis.
poelestraat;
koningsnacht: king's square dance met 
dj arnoud; 21.00-01.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
koningsnacht: noisia invites pendulum, 
mefjus + maksim, dotcrawl, posij, for-
mer, the outsiders en werc; drum & 
bass/dubstep/electro; 22.00-05.00 uur; 
€ 23,-.
dot, vrydemalaan 2;
koningsnacht:'ladi dadi' met diverse 
dj's; hiphop/r&b classics; 22.00-03.00 
uur; voorverkoop € 10,- / voorverkoop 
€ 7,50.
paradigm, energieweg 10;
'a paradigm of excellence - king's 
night' met oa dj's cari lekebusch, bdkr, 
nick höppner, camiel daamen en ulst; 
techno/house/electro; 22.00-08.00 u; 
voorverkoop € 21,50.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
'beachrockers clubtour - kingsnight 
editie' met oa dj's girls love dj's, praia 
del sol, the boy next door, danny da 
costa en jimmy james en entertain-
ment; 23.00-05.00 uur; voorverkoop 
€ 7,50.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
kingsnight met dj's palms trax en ken-
nedy; house/techno; 23.00-07.00 uur; 
voorverkoop € 23,- (early bird € 15,- / 
€ 19,-).
simplon, boterdiep 69;
'koningskopje' met dj's fs green, two is 
a crowd, roodkopje soundsystem, ro-
endy rosanjo, thiago mereilles, jeftuz, 
rody g (vunzige deuntjes) en bananaz; 
r&b/hiphop/dancehall/afropop; 23.45-
05.00 uur; voorverkoop € 12,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'stu-dance' met dj; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
vr 27 apr 
café d’olle grieze + café pierement, 
haddingestraat 44 + nieuwstad 14;
gezamenlijke viering van koningsdag 
met oa nederlandstalige muziek, feest 
en gezelligheid; aanv 12.00 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
soul sonic koningsdag met opa dj's 
dns, sebastian davidson, lost perfec-
tion en cold crush, kinderfilms en 
streetfood; soul/funk/disco/old skool 
hiphop; 12.00-19.00 uur; gratis; bij 

mooi weer op het terras.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: 'dub inferno sound - 20 year 
anniversary' met roundbeat hifi en dj's 
ras gebre mariam en steely ranks; reg-
gae; 12.30-19.00 uur; gratis.
plein pintelier/uurwerker, kl kr elle-
boog;
koningsdag met dj en live muziek; 
aanv 13.00 uur.
vismarkt;
koningsdag met diverse artiesten en 
dj's; 13.00-23.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
kingsday hallway party; 13.00-21.00 u; 
gratis.
hoge der a;
koningsdag: foodfestival 'achter de el-
lebogen' met dj radio de koperen hond 
en foodtrucks; 14.00-00.30 uur.
draf- en renbaan stadspark, con-
courslaan 10;
kingsland festival met dj's armin van 
buuren, blasterjaxx, cesqeaux, head-
hunterz, julian jordan, lost frequencies, 
lucas & steve, nicky romero, timmy 
trumpet, ummet ozcan, broederliefde, 
childsplay, cmcs, de jeugd van tegen-
woordig, freddy moreira, glowin-
thedark, jebroer, johnny 500, jonna fra-
ser, kraantje pappie, lil kleine, russo, 
sem vox, the partysquad, dante klein, 
ferreck dawn, kris kross amsterdam, 
lvndscape, mike williams, mr belt & 

wezol, sam feldt, the him, trobi en zon-
derling; house/urban/electro; 14.00-
24.00 uur; voorverkoop € 33,50 (early 
bird € 23,50) via www.kingslandfesti-
val.nl.
helsinki, helsinkistraat 6;
'shocking - day edition'; hardstyle/
hardcore; 14.00-24.00 uur; gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
koningsdag party; 15.00-04.00 uur.
paradigm, energieweg 10;
'a paradigm of excellence - king's day' 
met dj's rebekah, shdw & obscure 
shape, markus suckut, robin kamp-
schoer, jolar drim, tini, hesz b2b andre-
as bergmann, neo young, gerrit de 
boer, motio en pim en live: sad girl; 
techno; 16.00-08.00 uur; voorverkoop 
€ 21,50.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé; 20.00-22.00 uur; gratis.
poelestraat;
koningsdag: king's live square met dj 
piter (21.00-01.00 uur); overdag live: 
the harmony shakers (13.00-16.00 u) 
en the coffeecats (17.00-21.00 uur).
ocho de mayo, hoekstraat 42;
konings-salon met dj tonada; tango; 
aanv 21.00 uur; € 4,-.
club kiwi, peperstraat 19 (ingang pa-
pengang);
'chaos & evil - kingsday' met oa dj's le-
thal sisters, the deamon, deliria, dead-
ly assault, phonze en darkcontroller; 

hardcore/frenchcore; 22.00-06.00 uur; 
deurverkoop € 5,-.
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;
'soixante neuf - kingsday editie' met oa 
dj's, live acts en danseressen; urban; 
23.00-05.00 uur; kaartverkoop via 
www.soixante-neuf.nl.
&zo, poelestraat 53-55;
funky friday met dj's en live acts; ur-
ban/classics/house; 24.00-05.00 uur; 
gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
kingsday met dj's jorn, pimbo en chris-
tian thomas; house; 24.00-06.00 uur; 
€ 5,- (bij aanmelding via facebook vóór 
14.00 uur gratis).
VERwACHT
za 28 apr 
poelestraat;
king's after party met live: marc roe-
laarts solo (15.00-18.00 uur) en dak-
keraf & dj danny (20.00-01.00 uur); 
gratis.
dot, vrydemalaan 2;

vinyl night met dj rohbadobh; aanv 
19.00 uur; gratis.
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj martyn; dans/
meditatie; 19.30-22.00 uur; € 15,- / 
voorverkoop € 13,- via www.judithsfa-
vorites.com; met openings- en slui-
tingsceremonie.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
salsaplatform saturday met dj's gordil-
lo, victor, gary en vango; 2 zalen (sal-
sa/kizomba); 22.00-02.00 uur.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
ocean 41, grote markt 41;
super saturday met dj; 23.00-05.00 u; 
gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
swingavond met dj; jaren '70 tot nu; 
aanv 23.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites; 23.00-05.00 uur; 
€ 3,- (tot 24.00 uur gratis).
zo 29 apr 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
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uitgaan (vervolg)

Lola
Pelsterdwarsstraat 11
9711 KP Groningen 
050-3183467
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

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.

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.

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.

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

Zaalgrootte:  Troonzaal 
(tot 100 pers.).

Prijs-indicatie: op aanvraag. 

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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!

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.

Z A A L V E R H U U RZ A A L V E R H U U RLekker slapen en/of eten 
aan het Boterdiep 73-2

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

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

Simplon Jongerenhotel
& Eetcafé 73-2

Fine Turkish cuisine

tekinev
Gelkingestraat 24    050 3111230
www.tekinev.nl

https://www.facebook.com/Lola050
https://www.facebook.com/proeflokaaltkantoor/
http://www.landvankokanje.nl/
https://www.facebook.com/ClubKiwiGroningen/
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-de-Keyzer-179028908787811/
https://www.facebook.com/hetvaatje/
https://www.facebook.com/debrouwerijgroningen/
http://www.viavecchia.nl/
http://www.louisxv.nl/
http://www.cafededoos.com/
http://kokomogroningen.nl/
https://www.facebook.com/BorrelcafeOblomov/
http://www.ocean41.nl/
http://www.huizemaas.nl/
http://www.simplonjongerenhotel.nl
http://www.tekinev.nl/

