
diversen
dans / literair / multimedia

do 6 juni 
uitgeverij passage, sint jansstraat 15;
openingsweek: hans donderwinkel 
vertelt over zijn boek 'lekker gronings' 
en serveert iets lekkers; aanv 15.00 u; 
gratis.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
20.00-21.00 uur; € 10,-.
vera, oosterstraat 44;
zomaar radio presenteert: 'zomaar 
roes' met pascale project (liefdeslied-
jes/housebeats uit montreal), piyojo 
(new age), mon3y (loops), lora gap, 
ontucht (experimentele metal), sjors 
hoogerdijk (installatie), ohslo dj-team 
en zomaar-dj's; aanv 21.00 uur; € 6,-.
vr 7 juni 
uitgeverij passage, sint jansstraat 15;
openingsweek: presentatie van de 
gloednieuwe tweede druk van 'een 
wreed voorjaar' van de appingedam-
ster thrillerschrijfster lilian schneider; 
aanv 15.00 uur; gratis.
za 8 juni 
uitgeverij passage, sint jansstraat 15;
openingsweek: groningse presentatie 
van de nieuwe (titelloze) dichtbundel 
van daniël dee; aanv 15.00 uur; gratis.
boekhandel van der velde, a-kerkhof 
45-47;
lodewijk asscher wordt geïnterviewd 
ihkv zijn onlangs verschenen boek 'op-
staan in het lloyd hotel'; 16.00-17.30 u; 
gratis; reserveren gewenst via gronin-
gen@boekhandelvandervelde.nl of tel. 
050-3125593.
binnenstad;
de nacht van kunst & wetenschap met 
oa live muziek, cabaret, beeldende 
kunst, poëzie/proza, experimenten, 
voorstellingen, interactieve opstellin-
gen, rondleidingen en lezingen; thema: 
'all inclusive'; mmv oa tim hofman, 
anne kuik, arnold veeman, cashmyra, 
emma stomp & guillaume pool, greg 
shapiro, harmen ridderbos, jacco wy-
nia, jessica de abreu, kamerorkest van 

het noorden, karin sitalsing, lars koe-
hoorn, lilian zielstra, lonneke dort, mar-
len bakker, milou deelen, music by 
blanks, nathalie beekman, otto van 
tounix, ricordo mcdougal, ridder mo, 
roxeanne hazes, saman amini, staat 
van verwarring, usva dance collective, 
vivian majoor en wim daniëls; aanv 
19.30 uur; € 12,50; kaartverkoop via 
www.denachtvankunstenwetenschap.
nl; afterparty in vera (oosterstraat 44, 
23.30-04.00 uur).
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
22.00-23.00 uur; € 10,-.
di 11 juni 
groninger forum, hereplein 73;
royal opera house live: the royal ballet 
brengt 'romeo and juliet' van kenneth 
macmillan; moderne balletklassieker 
naar het liefdesverhaal van william 
shakespeare; live vanuit het royal 
opera house te londen; 20.10-23.30 u; 
€ 24,50.
wo 12 juni 
academiegebouw, broerstraat 5;
uitreiking gerrit krolprijs; schrijver fleur 
van der bij luistert de middag op met 
een verhaal over haar ervaringen als 
jong en succesvol auteur; na de prijs-
uitreiking leest de winnaar zijn of haar 
essay voor; 16.00-18.00 uur.
de semmelstee, semmelweisstr 182;
radoves, traditionele russische liede-
ren en volksdans; aanv 19.30 u; € 15,- 
(kinderen tot 14 jaar € 5,-); reserveren 
via rusevenement@gmail.com.
do 13 juni 
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12;
presentatie van het boek 'tegen-
draads', een bloemlezing van en over 
fotograaf ton broekhuis; 15.30-17.30 u; 
gratis.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
poetry circle; 19.30-21.30 uur.
groninger forum, hereplein 73;
journalist/schrijver peter vander-
meesch spreekt over de toekomst van 
de journalistiek; 19.30-21.00 uur; uit-
verkocht.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes en mulimediapresentaties 
van meindert talma, igor wijnker, adri-
aan bosch en kees de vries; aanv 
20.30 uur; gratis.
vr 14 juni 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' season closing met dick 
verdukt (performance/muziek), jaap 
van der velde & elias elgersma (mu-
ziek) en sjors hogerdijk (noise-installa-
tie); podium voor experimentele kunst; 
aanv 20.00 uur; € 5,- (minervastuden-
ten gratis); alleen pin.

za 15 juni 
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.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
22.00-23.00 uur; € 10,-.
di 18 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
flanor-avond met dichteres/schrijfster 
ellen deckwitz ('olijven moet je leren le-
zen'); 20.00-22.00 uur; € 5,- (studen-
ten € 3,- / flanorleden gratis).
grand theatre, grote markt 35;
grand theatre amateurweek: usva 
dance collective brengt 'strata' (opzwe-
pende dansvoorstelling vol geavan-
ceerde patronen en liftwerk) en 'alma 
mater' (tien vrouwen al dansend op 
zoek naar wat het betekent om vrouw 
te zijn); 20.30-22.30 uur (met pauze); 
€ 7,50; kaartverkoop via www.usva.nl.
wo 19 + do 20 + vr 21 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl.
za 22 juni 
usva, munnekeholm 10;
deelnemers aan de usva-danscursus 
presenteren 'sinds 1969'; 19.30-21.30 
uur; € 8,- (studenten € 6,-); zie ook 23 
juni.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 

spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
22.00-23.00 uur; € 10,-.
zo 23 juni 
usva, munnekeholm 10;
deelnemers aan de usva-danscursus 
presenteren 'sinds 1969'; 15.00-17.00 
en 19.30-21.30 uur; € 8,- (studenten 
€ 6,-).
di 25 juni 
grand theatre, grote markt 35;
unfinished business (onaf werk van 
jonge, noordelijke makers): dieven 
brengt de muziekperformance 'ik bele-
dig jou alleen om het voor mij een plek 
te geven'; elektronische tracks vol 
hartzeer en zwartgallige, masochisti-
sche thema's; aanv 20.15 uur; toe-
gang: vrijwillige bijdrage na afloop.
wo 26 juni 
grand theatre, grote markt 35;
unfinished business (onaf werk van 
jonge, noordelijke makers): joëlle de 
ruiter creëert een illustratieve installa-
tie met verschuivende beelden, licht-
animaties en geluid; 19.00-21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage na afloop; 
ook op 30 juni (13.00-16.00 uur).
grand theatre, grote markt 35;
unfinished business (onaf werk van 
jonge, noordelijke makers): alexandra 
schewelew brengt 'what's up with the 
ranevskis?'; multimediale theatervoor-
stelling geïnspireerd op 'de kersentuin' 
van tsjechov; 21.00-21.50 uur; toe-
gang: vrijwillige bijdrage na afloop.
do 27 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
finale kinderdichter van groningen; de 
kinderdichter wordt voor een jaar be-
noemd en schrijft iedere drie maanden 
minimaal één gedicht; 19.30-21.00 u; 
gratis; reserveren niet nodig.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the biosphere experience'; me-
ditatieve muziek van geir jenssen met 
spectaculaire filmbeelden gemaakt 
door beeldende kunstenaars dan gre-
gor en dalibor cée van initi studio; 
20.00-21.00 uur; € 10,-.
verwacht
za 29 juni 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
'human library'; 13.00-17.00 u; gratis.
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Online sushi bestellen 
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16.00-21.30 uur

Indiaas restaurant TAJ MAHAL
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op ons zonnige terras!

Lekker buiten eten  
op ons zonnige terras!

www.tajmahalgroningen.nl   050-3147301
Veemarktstraat 94 (Oosterpoort)  Gratis parkeren
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GrONINGer FOrUMHereplein 73 Tel. 050-3120433

tOlkIeN  12ga
6 t/m 12 juni:  do 16.00 19.15 / vr 16.00 18.45 / za 13.00 21.15 / zo 13.30 18.30 / 

ma 12.00 21.15 / di 18.45 / wo 16.30 18.45 / do 6 juni 50% premiè-
rekorting

Biografisch drama over de vormende jaren van de Engelse schrijver J R R 
Tolkien (1892-1973), bekend van 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings'.

caMINO, eeN FeatUre-leNGth SelFIe  a.l.
6 t/m 12 juni:  do 19.00 / vr 19.30 / za 15.15 18.45 / zo 13.00 19.25 /  

ma 11.00 17.00 / di 18.05 / wo 18.30 / do 6 juni 50% premièrekorting
Tijdens de 1600 kilometer lange pelgrimstocht naar Santiago de Compostella 
in Spanje filmt filmmaker Martin de Vries zichzelf met zijn iPhone.

NOttI MaGIche  12s
6 t/m 12 juni:  do ma 18.45 / vr 21.15 / za 18.30 / zo 16.55 21.15 / di 21.00 /  

wo 16.15
Komedie over de nadagen van de glorietijd van de Italiaanse film die worden 
gekenmerkt door cynisme, machtsmisbruik en corruptie. Regie: Paolo Virzì.

the Fall OF the aMerIcaN eMpIre  16
6 t/m 12 juni:  do vr 21.30 / za 15.50 / zo 21.00 / ma 13.45 / di 16.10 / wo 21.25
Misdaadkomedie over een 36-jarige filosoof die plotseling over heel veel geld 
beschikt. Het leidt tot onverwachte conflicten met zowel de politie als de on-
derwereld. Regie: Denys Arcand.

the wIld pear tree  a.l.
6 t/m 12 juni:  za 20.35 / zo 15.25 / ma 13.00 / wo 20.30
Coming-of-age-verhaal over een Turkse jongen die afstudeert en terugkeert 
naar zijn disfunctionele familie in de provincie. Zijn problemen veranderen 
hem in een einzelgänger. Regie: Nuri Bilge Ceylan.

rOcketMaN  12gstdh
6 t/m 12 juni:  do 16.15 21.00 / vr 16.30 21.00 / za 13.25 21.00 / zo 16.00 20.45 / 

ma 16.20 21.15 / di 16.25 21.15 / wo 19.00
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do vr za zo 14.30 18.45 21.15 / ma di wo 14.30 20.00
Fantasymusical over de small town boy die uitgroeide tot één van de grootste 
sterren in de popmuziek: Elton John, gespeeld door Taron Egerton.

MadeMOISelle de JONqUIèreS  6a
6 t/m 12 juni:  do 16.30 / vr 16.45 / za 17.05 / zo 13.10 / ma 14.30 / wo 16.00
Frans kostuumdrama van Emmanuel Mouret dat zich afspeelt in 1750, wan-
neer Lodewijk XV regeert over het Franse koninkrijk.  
Bekroond met de César Award voor beste kostuums.

take Me SOMewhere NIce  16gt
6 t/m 12 juni:  za ma 19.30 / zo 21.30 / di 21.05 / € 6,-
Roadmovie. De Nederlandse Alma brengt een zomer door in het geboorte-
land van haar ouders (Bosnië) en belandt van de ene absurde situatie in de 
andere. Ze blijft vastberaden om een connectie met haar vaderland te maken.

raFIkI  12gtd
6 t/m 12 juni:  za 13.10 / zo 17.40 / ma 14.00 / di 19.15 / € 6,-
Sprankelende en kleurrijke film over de verboden liefde tussen twee Keni-
aanse meisjes. Kiezen ze voor hun geluk of voor hun veiligheid?

wIld rOSe  12th
6 t/m 12 juni:  vr 16.15 / za 15.00 / ma 21.30 / wo 19.10
Rose-Lynn woont in Glasgow maar droomt er al haar hele leven van om naar 
Nashville te verhuizen en countryster te worden. Hartverwarmend, muzikaal 
drama over moeders en dochters en dromen en realiteit. Regie: Tom Harper.

three IdeNtIcal StraNGerS  a.l.
6 t/m 12 juni:  do 21.15 / vr za 19.15 / zo 14.50 19.00 / ma 16.35 19.15 / di 16.00 / 

wo 21.00
Documentaire over een drieling die wordt gescheiden bij de geboorte en door 
drie verschillende families geadopteerd. Door een bizar toeval worden ze her-
enigd en beginnen uiteindelijk gezamenlijk een restaurant in New York.

red JOaN  12a
6 t/m 12 juni: vr 18.30 / za 17.15 / zo 13.00 / ma 11.45 / wo 16.45
Oscarwinnares Judi Dench schittert als vanouds in dit historisch en waarge-
beurd misdaaddrama over een vrouw die ten tijde van de Tweede Wereldoor-
log de geschiedenis voorgoed veranderde. Regie: Trevor Nunn.

le GraNd BaIN  12tdh
6 t/m 12 juni:  vr 20.45 / za 21.30 / zo 15.10 / ma 16.00 / wo 21.15
Franse komedie over een hecht groepje mannen dat met hulp van trainster 
Delphine leert synchroonzwemmen. Dankzij pure wilskracht komen ze uitein-
delijk als team uit voor Frankrijk op het WK. Regie: Gilles Lellouche.

aN elephaNt SIttING StIll  16
za 8 juni 14.00
Diep melancholische drama dat vier ontevreden jongeren en kleine crimine-
len volgt in een voormalige industriestad in het noorden van China.  
Regie: Hu Bo.

devIl'S pIe - d'aNGelO  a.l.t
zo 9 juni 19.40 / € 6,-
Intiem, ontroerend en verrassend portret van één van de meest mysterieuze 
figuren uit de hedendaagse muziekscene: soulmuzikant D'Angelo.

chrIStO: walkING ON water a.l.t
ma 10 juni 11.30 
Documentaire van Andrey Paounov over kunstenaar Christo en de realisatie 
van zijn grootschalige kunstinstallatie 'The floating piers'.

the lOrd OF the rINGS: the FellOwShIp 
OF the rING - exteNded edItION 12ga
ma 10 juni 19.00 / met pauze / Engels gesproken, niet ondertiteld
Eerste deel (uit 2001) van de befaamde trilogie, waarin Hobbit Frodo (Elijah 
Wood) de ring in zijn bezit krijgt. Regie: Peter Jackson.

SUFFraGette  12gt
di 11 juni 19.00 / Feminist Film Factory / met korte inleiding door Thereza Langeler
Drama over het begin van vrouwenemancipatie in het Engeland van een 
eeuw geleden. Met Carey Mulligan, Meryl Streep en Helena Bonham Carter.

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

kINepOlIS GrONINGeNBoumaboulevard 53 Tel. 050-7504200

lONG ShOt  12atd
Pathé 6 t/m 12 juni:  za 22.45 / di 17.30 / voorpremière
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za zo 21.30 / di wo 21.15 / voorpremière
Romantische komedie. Charlotte Field (Charlize Theron) stelt zich kandidaat 
voor het presidentschap van Amerika en neemt impulsief een oude bekende 
in dienst als speechschrijver. Hun affaire brengt haar ambities in gevaar.

de lIBI  12sth
Pathé 6 t/m 12 juni:  di 16.45
Nederlandse komedie waarin drie vrienden (17/18 jaar) vierentwintig uur wor-
den gevolgd in Amsterdam. Ze worden uitgedaagd door een paar meisjes en 
proberen alles om nachtclub Jimmy Woo binnen te komen.

the BOat  12a
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do vr zo di wo 21.30 / za 18.45 21.30 / ma 20.30
Thriller. Midden op de oceaan stuit een visser op een volledig verlaten boot. 
Eenmaal aan boord lijkt de boot een mysterieuze kracht te bezitten.

x-MeN: dark phOeNIx  12gt
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 13.15 16.00 18.45 21.30 / vr za 13.45 16.30 19.00 21.30 

/ zo 13.15 16.00 21.30 / ma 14.00 16.30 19.00 21.30 /  
wo 13.45 16.30 21.30 / 3D

Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 10.45 / vr 11.00 / za 00.00 / zo 00.00 10.30 19.00 /  
ma 11.15 / wo 11.30 19.00 / 2D

Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do 15.00 18.50 21.30 / vr za zo 15.30 18.50 21.30 /  
ma 15.30 20.15 / di 15.00 20.00 / wo 15.30 20.00 / 3D

Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za zo ma wo 13.00 / do di 14.00 / 2D
Actiefilm met het verhaal van X-Men-karakter Jean Grey. Tijdens een levens-
gevaarlijke reddingsmissie in de ruimte wordt ze geraakt door een kosmische 
kracht die haar in de iconische Dark Phoenix verandert.

tOlkIeN  12ga
Pathé 6 t/m 12 juni:  do 14.00 16.45 19.15 / vr 11.00 16.15 19.40 / za 12.30 17.00 

19.30 / zo 14.30 21.00 / ma 10.30 17.00 19.30 / di 11.45 14.30 
19.15 / wo 12.45 21.00

Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do 15.00 18.50 / vr za 16.15 18.50 / zo 16.00 18.50 /  
ma 16.00 20.00 / di 15.00 18.45 / wo 16.00 18.45

Biografisch drama over de vormende jaren van de Engelse schrijver J R R 
Tolkien (1892-1973), bekend van 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings'.

the Secret lIFe OF petS 2  6ga
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 19.00 / vr za ma 18.15 / zo 18.00 / wo 18.45 / 3D / origi-

nele versie
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do di 15.30 19.00 / vr za zo wo 19.00 / ma 19.45 / 3D / 

originele versie
Nieuwe vrolijke animatiefilm met de hilarische avonturen van de trouwe terriër 
Max, de slome kat Chloe, het snoezige dwergkeeshondje Gidget, mopshond 
en lady-killer Mel, de knorrige bastaard Duke en alle andere dieren.

GOdZIlla: kING OF the MONSterS  12gt
Pathé 6 t/m 12 juni:  do 15.30 21.15 / vr 11.45 14.45 17.45 21.45 / za 17.45 21.45 

23.45 / zo 14.45 20.45 / ma 13.15 21.00 / di 15.30 20.45 /  
wo 11.45 21.15 / 3D

Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 12.45 / za 12.30 / zo 11.15 / ma 10.15 / wo 16.45 / 2D
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do 18.30 21.15 / vr za zo 15.45 18.30 21.15 / ma wo 15.45 

19.45 / di 14.00 19.45 / 3D
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do 14.00 / 2D
Episch actieavontuur. De leden van het cryptozoölogische instituut Monarch 
nemen het op tegen immens grote monsters, waaronder de machtige God-
zilla en de driekoppige koning Ghidorah.

rOcketMaN  12gstdh
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 12.30 15.15 20.15 / vr 11.30 13.30 20.45 / za 13.15 

16.00 20.45 / zo 17.00 20.15 / ma 12.45 15.00 17.45 20.45 / 
wo 13.00 16.00 20.15

Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do vr za zo 14.30 18.45 21.15 / ma di wo 14.30 20.00
Fantasymusical over de small town boy die uitgroeide tot één van de grootste 
sterren in de popmuziek: Elton John, gespeeld door Taron Egerton.

Ma  16gath
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 10.45 21.45 / vr 10.45 22.00 / za 22.00 00.15 / 21.45 / 

ma 22.00 / wo 10.45 13.15 21.45
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do vr za zo 22.00 / ma 20.30 / di wo 21.30
Sue Ann biedt haar kelder aan tienerkinderen aan als bar maar haar gast-
vrijheid verandert in een obsessie en de tieners komen in een nachtmerrie 
terecht. Horrorthriller met Octavia Spencer, Diana Silvers en Juliette Lewis.

theN caMe YOU  12std
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 17.15 / vr 15.00 / za 14.30 / ma 12.00 / wo 18.00
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za zo ma wo 15.45
Luchtig drama over de bijzondere vriendschap tussen tieners Calvin en Skye. 
Zij is terminaal ziek en betrekt hem bij het afwerken van haar 'to-die-list'.

BrIGhtBUrN  16gat
Pathé 6 t/m 12 juni:  do 11.45 / vr 13.00 / za 00.15 / zo 22.00 / di wo 22.00
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do 21.30
Innovatieve superhelden-horrorfilm over een buitenaards kind dat een nood-
landing maakt op aarde en een bedreiging voor zijn omgeving vormt.

aladdIN  9a
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 13.00 15.45 20.30 / vr 11.20 14.15 17.00 18.30 20.00 / 

za 17.15 18.30 20.00 23.00 / zo 12.45 15.30 20.00 /  
ma 13.00 15.45 18.30 20.30 / wo 11.15 14.15 17.00 20.00 / 
3D / originele versie

Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 11.30 18.30 / za 13.00 / zo wo 18.30 / ma 10.15 / 2D / 
originele versie

Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do 14.30 18.50 / vr za zo 15.15 18.50 / ma 15.15 20.00 /  
di 14.30 20.15 / wo 15.15 20.15 / 3D / originele versie

Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do vr za zo 21.30 / di wo 19.30 / 2D / originele versie
Live-action avonturenfilm van Disney over de charmante straatrat Aladdin, de 
moedige en zelfbewuste prinses Jasmine en de geest uit de fles.

JOhN wIck 3 - paraBellUM  16gt
Pathé 6 t/m 12 juni:  do 12.00 14.45 21.00 / vr 11.10 17.30 21.15 / za 16.45 21.15 

23.30 / zo 15.15 21.15 / ma 17.15 21.15 / di 12.00 14.45 21.15 
/ wo 11.00 14.45 20.45

Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do 19.00 21.30 / vr za zo 15.45 19.00 21.30 /  
ma 15.45 20.00 / di 14.15 21.15 / wo 15.45 21.15

John Wick is terug, met een bedrag van 14 miljoen dollar op zijn hoofd en 
een leger huurmoordenaars achter zich aan. Actiefilm met Keanu Reeves.

SINGel 39  9at
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 17.45 / vr za zo 18.45 / wo 19.30
Romantische feelgoodfilm van de makers van SOOF. De succesvolle hartchi-
rurg Monique (Loes Visschedijk) ontmoet kunstenaar Max (Waldemar Toren-
stra). Die valt op mannen maar heeft ook een kinderwens...

red JOaN  12a
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di wo 11.00 / ma 20.15
Oscarwinnares Judi Dench schittert als vanouds in dit historisch en waarge-
beurd misdaaddrama over een vrouw die ten tijde van de Tweede Wereldoor-
log de geschiedenis voorgoed veranderde. Regie: Trevor Nunn.

pOkÉMON detectIve pIkachU  9a
Pathé 6 t/m 12 juni:  do zo di 18.15 / vr 16.45 19.15 / za 16.45 19.15 00.00 /  

ma 16.15 21.45 / wo 13.30 18.15 / 3D / originele versie
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 15.00 / vr 14.15 / wo 10.45 / 2D / originele versie
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za zo ma wo 15.30 / 3D / originele versie
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do 14.45 18.45 / vr zo 18.45 / za wo 19.00 / di 14.45 19.00 

/ 2D / originele versie
Live-action-avontuur. De jonge Tim en een pratende Pikachu vormen het 
enige mens-Pokemonduo dat elkaar kan verstaan. Samen ontdekken ze een 
duister plan dat de vrede tussen mens en Pokémon zou kunnen verstoren.

hOtel MUMBaI  16gt
Pathé 6 t/m 12 juni:  do 14.30 17.30 / vr 20.30 / zo ma 17.30 / wo 17.45
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do vr za zo 21.45
Beklemmend drama rond de verwoestende aanslagen in het Taj Mahal Hotel 
in Mumbai en de moedige acties van de medewerkers van het hotel.

aveNGerS: eNdGaMe  
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 20.00 / vr 20.15 / za 19.45 / zo wo 20.30 / ma 18.00 / 3D
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di wo 11.15 / vr 11.55 / ma 14.15 / 2D
Kinepolis 6 t/m 12 juni: do vr zo di 20.15 / 3D
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za 12.30 / zo ma wo 12.00 / 2D
De overgebleven Avengers voelen zich genoodzaakt om nog één keer in 
actie te komen. Episch sf-actieavontuur met Robert Downey jr en Chris 
Hemsworth.

the hUStle  12gt
Pathé 6 t/m 12 juni:  do 20.45 / vr 21.00 / za 20.30 / zo wo 19.45 / ma 18.45 /  

di 14.15 19.45
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do zo 19.10 / vr za 19.00 / ma 19.45 / di wo 18.45
Hilarische komedie over twee vrouwelijke oplichters (Anne Hathaway en Re-
bel Wilson) die elkaar bij toeval ontmoeten. Samen besluiten ze om de foute 
mannen die hen hebben belazerd te grazen te nemen.

BaaNtJer het BeGIN  12gasth
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 18.00 / vr 12.30 / zo 17.45 / wo 17.15
Misdaadfilm die zich afspeelt in Amsterdam tijdens de roerige jaren '80.  
Met Waldemar Torenstra (als rechercheur De Cock) en Tygo Gernandt.

aFter  12st
Pathé 6 t/m 12 juni:  vr 17.15
De verlegen studente Tessa valt als een blok voor bad boy Hardin maar wat 
weet ze eigenlijk van hem? Romantische film naar het boek van Anna Todd.

MarY pOppINS retUrNS  a.l.
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do 14.00 / Cine+
Vrolijke en nostalgische musical. In dit vervolg schiet Mary Poppins (Emily 
Blunt) de Banks-familie na een tragische gebeurtenis opnieuw te hulp.

deN SkYldIGe  a.l.t
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 13.30 / 50plus Bios
Alarmcentralemedewerker Asger Holm beantwoordt de noodoproep van een 
ontvoerde vrouw en begint een zoektocht.

SavING prIvate rYaN  16gt
Pathé 6 t/m 12 juni:  do 19.30 / Classics
Ter ere van de 75ste herdenking van D-day: Steven Spielbergs veelbekroon-
de oorlogsfilm met Matt Damon en Tom Hanks.

take that - GreateSt hItS (lIve) 
Pathé:  za 8 juni 21.00 / Pathé Music
Kinepolis:  za 8 juni 21.00
Gary, Mark en Howard brengen hun 2019 Greatest Hits-tour eenmalig naar 
het grote scherm.

x-MeN MarathON 
Pathé: zo 9 juni
x-MeN: FIrSt claSS: 10.30-12.40
x-MeN: daYS OF FUtUre paSt: 13.15-15.25
x-MeN: apOcalYpSe: 15.45-18.10
x-MeN: dark phOeNIx: 19.00-20.55

kUrIer  16gat
Pathé 6 t/m 12 juni:  zo 16.15
Poolse film over Jan Nowak Jeziorański die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
één van de sleutelfiguren in het Poolse verzet was.

NOttING hIll  a.l.
Pathé 6 t/m 12 juni:  ma 20.00 / Pathé Classic
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  wo 20.00 / Klassieker
Romantische klassieker uit 1999 met Hugh Grant en Julia Roberts.

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

MaNOU Op de MeeUweNSchOOl  6ga
Pathé 6 t/m 12 juni:  za 15.45 / zo 10.45 13.15 / ma 15.30 / wo 15.15
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za 13.00 / zo ma 10.45 13.00 / wo 13.00
Animatiefilm over een kleine zwaluw die opgroeit in een meeuwennest. Zal 
het hem lukken om de zo verschillende vogelfamilies samen te brengen?

hUISdIerGeheIMeN 2  6ga
Pathé 6 t/m 12 juni:  vr 14.00 16.00 / za 14.00 16.15 / zo 13.30 / ma 16.00 /  

wo 16.15 / 3D / NL
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 10.45 16.15 / za 12.45 15.00 / zo 11.15 15.45 /  

ma 11.30 13.45 / wo 14.00 / 2D / NL
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  do di 15.00 / vr za wo 13.15 15.30 / zo ma 11.00 13.15 

15.30 / 3D / NL
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za wo 13.45 16.00 / zo ma 11.15 13.45 16.00 / 2D / NL
Nieuwe vrolijke animatiefilm met de hilarische avonturen van de trouwe terriër 
Max, de slome kat Chloe, het snoezige dwergkeeshondje Gidget, mopshond 
en lady-killer Mel, de knorrige bastaard Duke en alle andere dieren.

caSper & eMMa  
Op Jacht Naar de Schat  a.l.
Pathé 6 t/m 12 juni:  do di 10.45 / vr 10.45 15.15 / za 12.15 15.15 / zo 10.45 13.00 / 

ma 10.15 13.00 / wo 11.00 15.00
Kinepolis 6 t/m 12 juni: vr za wo 13.00 / zo ma 10.45 13.00
Casper en Emma brengen samen de zomervakantie door aan zee. Op het 
strand vinden ze een oud kistje met daarin een mysterieuze rebus.

aladdIN  9a
Pathé 6 t/m 12 juni:  vr za wo 15.30 / zo 10.30 12.15 / ma 11.45 14.30 / 2D / NL
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za wo 12.45 / zo ma 11.15 12.45 / 2D / NL
Live-action avonturenfilm van Disney over de charmante straatrat Aladdin, de 
moedige en zelfbewuste prinses Jasmine en de geest uit de fles.

pOkÉMON detectIve pIkachU  9a
Pathé 6 t/m 12 juni:  za 14.15 / zo 15.00 / ma 12.30 / wo 15.45 / 3D / NL
Pathé 6 t/m 12 juni:  zo 10.15 / ma 14.45 / 2D / NL
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za wo 13.00 / zo ma 10.30 13.00 / 3D / NL
Live-action-avontuur. De jonge Tim en een pratende Pikachu vormen het 
enige mens-Pokemonduo dat elkaar kan verstaan. Samen ontdekken ze een 
duister plan dat de vrede tussen mens en Pokémon zou kunnen verstoren.

cIrcUS NOel  6at
Pathé 6 t/m 12 juni: za 12.30 / zo 10.15 / NL
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  zo ma 10.45 / NL
Familiefilm naar de bekende jeugdserie. Karo en haar circusvrienden moeten 
alles op alles zetten om het circus én hun vriendschap te redden.

wONder park  6a
Pathé 6 t/m 12 juni:  zo 14.15 / ma 10.30 / 2D / NL
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  vr za zo ma wo 13.30 / 2D / NL
Animatiefilm over een bijzonder pretpark waar de fantasie van het creatieve 
meisje June werkelijkheid wordt.

MaSha eN de Beer 2  a.l.
Pathé 6 t/m 12 juni:  ma 10.15 / NL
Animatiefilm met het levendige meisje Masha en de vriendelijke beer.

cOrGI  6ga
Pathé 6 t/m 12 juni:  zo 12.30 / ma 10.45 / 2D / NL
Kinepolis 6 t/m 12 juni:  zo ma 10.45 / 2D / NL
Animatiefilm over Corgi Rex, de leukste  hond van het Britse koningshuis.

hOe teM Je eeN draak 3  a.l.g
Kinepolis 6 t/m 12 juni: zo ma 10.45 / 2D / NL
Animatiefilm over de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een jonge Viking 
en een echte Helleveeg-draak.

2   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN
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film
vr 7 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over de sami, een eeuwenoud volk dat 
in lapland woont; engels gesproken, 
niet ondertiteld; 16.00-16.45 u; € 10,-.
za 8 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd met 
bijpassende beelden; 20.00-20.45 uur; 
€ 10,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mirai' (2018) van mamoru hosoda; ja-
panse animatiefilm over een jongetje 
dat via een deur door de tijd kan rei-
zen; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-); ook op 10 juni.
zo 9 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over de sami, een eeuwenoud volk dat 
in lapland woont; engels gesproken, 
niet ondertiteld; 16.00-16.45 u; € 10,-.
ma 10 juni 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mirai' (2018) van mamoru hosoda; ja-
panse animatiefilm over een jongetje 
dat via een deur door de tijd kan rei-
zen; aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjers-
pas/studenten € 5,-).
di 11 juni 
vera zienema, oosterstraat 44;
'satan and adam' (2018) van scott bal-
cerek; kleurrijk portret van twee muzi-
kanten die ondanks hun compleet ver-
schillende achtergronden toch een 
hechte muzikale vriendschap hadden; 
engels gesproken, niet ondertiteld; 
aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/stadjerspas/
studenten/vera clubkaart € 5,-).
wo 12 juni 
dot, vrydemalaan 2;
'blue jasmine' (2013) van woody allen; 
tragikomedie over een vrouw die van 
het goede leven geniet totdat een acu-
te crisis haar dwingt tot een meer be-
scheiden levensstijl; met cate blan-
chett, sally hawkins en alec baldwin; 
20.00-21.40 uur; € 5,-.
vr 14 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over de sami, een eeuwenoud volk dat 
in lapland woont; engels gesproken, 
niet ondertiteld; 16.00-16.45 u; € 10,-.
groninger forum, hereplein 73;
expat cinema: 'carmen & lola' (2018) 
van arantxa echevarria; spaans drama 
waarin het diepreligieuze roma-meisje 
carmen verliefd wordt op de eigenzin-
nige lola; 21.00-22.505 uur; € 10,50 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50).
za 15 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd met 
bijpassende beelden; 20.00-20.45 uur; 
€ 10,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'brawl in cell block 99' (2017) van s 
graig zahler; drugskoerier bradley be-
landt in de gevangenis en wordt daar 
gedwongen tot gewelddadige actie 
over te gaan om zijn vrouw (en onge-
boren kind) te beschermen; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-); ook op 17 juni.

zo 16 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over de sami, een eeuwenoud volk dat 
in lapland woont; engels gesproken, 
niet ondertiteld; 16.00-16.45 u; € 10,-.
ma 17 juni 
groninger forum, hereplein 73;
'the lord of the rings: the two towers - 
extended edition' (2002) van peter 
jackson; tweede deel van de befaam-
de trilogie, waarin het reisgenootschap 
uit elkaar is gevallen; engels gespro-
ken, niet ondertiteld; 19.00-22.55 uur 
(met pauze); € 10,50 (jongeren tot 25 
jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50).
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'brawl in cell block 99' (2017) van s 
graig zahler; drugskoerier bradley be-
landt in de gevangenis en wordt daar 
gedwongen tot gewelddadige actie 
over te gaan om zijn vrouw (en onge-
boren kind) te beschermen; aanv 
20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/studenten 
€ 5,-).
di 18 juni 
groninger forum, hereplein 73;
ciné-club: 'le semeur' (2017) van mari-
ne francen; drama over een bergdorp-
je waar alle mannen worden gedepor-
teerd door napoleon 3 en de vrouwen 
het zelf moeten zien te rooien; aanv 
19.30 uur; € 10,50 (jongeren tot 25 
jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50); ism 
institut français.
vera zienema, oosterstraat 44;
dag van de architectuur: 'playtime' 
(1967) van en met jacques tati; kome-
die waarin monsieur hulot verdwaalt in 
een labyrint van moderne architectuur 
in parijs; aanv 20.30 uur; € 6,- (cjp/
stadjerspas/studenten/vera clubkaart 
€ 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
'the cleaners' (2018) van hans block en 
moritz riesewieck; actuele film over de 
vaak onzichtbare invloed van facebook 
en andere sociale media; 20.30-23.00 
uur; € 6,-; met nagesprek.
wo 19 juni 
dot, vrydemalaan 2;
'léon' (1994) van luc besson; misdaad-
drama over een huurmoordenaar die 
de 12-jarige mathilda onder zijn hoede 
neemt en haar de kneepjes van het 
vak leert; met jean reno, gary oldman 
en natalie portman; 20.00-21.50 uur; 
€ 5,-.
do 20 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd met 
bijpassende beelden; 20.00-20.45 uur; 
€ 10,-.
za 22 juni 
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'iron sky: the coming race' (2019) van 
timo vuorensola; hilarische over-the-
top sci-fi-fantasyfilm over een groepje 
avonturiers in een aftands ruimteschip 
dat het opneemt tegen een reptiliaans 
ras met een leger dino's; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-); ook 
op 24 juni.
zo 23 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'life under the arctic sky'; film 
over de sami, een eeuwenoud volk dat 
in lapland woont; engels gesproken, 

niet ondertiteld; 16.00-16.45 u; € 10,-.
ma 24 juni 
groninger forum, hereplein 73;
'the lord of the rings: the return of the 
king - extended edition' (2003) van pe-
ter jackson; derde deel van de be-
faamde trilogie, waarin het laatste slo-
pende gevecht om midden-aarde be-
gint; engels gesproken, niet onderti-
teld; 19.00-23.25 uur (met pauze); 
€ 10,50 (jongeren tot 25 jaar/studenten 
€ 8,50 / stadjerspas € 8,- / kinderen tot 
16 jaar € 7,50).
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'iron sky: the coming race' (2019) van 
timo vuorensola; hilarische over-the-
top sci-fi-fantasyfilm over een groepje 
avonturiers in een aftands ruimteschip 
dat het opneemt tegen een reptiliaans 
ras met een leger dino's; aanv 20.30 u; 
€ 7,- (stadjerspas/studenten € 5,-).
groninger forum, hereplein 73;
pride cinema: 'mario' (2018) van mar-
cel gisler; romantisch drama over een 
jonge succesvolle voetballer die vreest 
dat zijn homosexualiteit zijn carrière in 
gevaar brengt; 21.00-23.10 u; € 10,50 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50); met korte inleiding door coc 
groningen & drenthe.
di 25 juni 
groninger forum, hereplein 73;
feminist film factory: 'american honey' 
(2016) van andrea arnold; roadmovie 
over een tienermeisje dat niets te ver-
liezen heeft en zich aansluit zich bij 
een groep rondtrekkende vrijbuiters; 
19.00-21.40 uur; € 10,50 (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50); met 
korte inleiding door artistiek directeur 
internationaal filmfestival assen vrouw 
& film henriëtte poelman.
wo 26 juni 
groninger forum, hereplein 73;
'untouchable' (2019) van ursula mac-
farlane; documentaire over de inmid-
dels door schandalen omgeven film-
producent harvey weinstein, die jaren-
lang (de vrouwen van) hollywood in 
zijn macht had; 19.30-21.20 u; € 10,50 
(jongeren tot 25 jaar/studenten € 8,50 / 
stadjerspas € 8,- / kinderen tot 16 jaar 
€ 7,50).
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
publieksfilm: 'east is east' (2010) van 
damien o'donnell; hilarische (en soms 
pijnlijke) film over de lotgevallen van 
een pakistaanse familie die zijn weg 
probeert te vinden in het engeland van 
rond 1970; aanv 20.00 uur; € 0,50 incl. 
koffie/thee; reserveren niet mogelijk.
dot, vrydemalaan 2;
'white boy rick' (2018) van yann de-
mange; misdaaddrama naar het waar-
gebeurde verhaal van richard wershe 
jr (matthew mcconaughey), die in de 
jaren '80 als informant voor de politie 
undercover ging in de amerikaanse 
drugshandel; 20.00-21.50 uur; € 5,-.
do 27 juni 
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
joods filmfestival: 'a film unfinished' 
(2010, van yael hersonski, 'found foot-
age'-documentaire over een nooit af-
gemaakte nazipropagandafilm uit 
1942) en 'morituri' (1948, van eugen 
york, film over een ontsnapping uit een 
concentratiekamp voor politieke ge-
vangenen, met debuutrol van klaus 
kinski als een nederlandse gevange-
ne, engels ondertiteld); aanv 16.00 
uur; € 4,-; zie ook 28 juni.
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
joods filmfestival: 'hanussen' (1988, 
van istván szabó, biopic over een 
joods-oostenrijkse korporaal met para-
normale gaven die de nazi's van be-
trouwbare voorspellingen voorziet, met 
klaus maria brandauer en erland jo-
sephson) en 'europa europa' (1990, 
van agnieszka holland, een joodse jon-
ge overleeft de tweede wereldoorlog 
als lid van de nazi-jeugdbeweging in 
duitsland, engels ondertiteld); aanv 
18.00 uur; € 4,-; zie ook 28 juni.
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
joods filmfestival: 'art and power - 
1937' (1992, van erwin leiser, docu-
mentaire over de reconstructie in los 
angeles in 1991 van de nazi-expositie 
'entartete kunst' uit 1937) en 'the ad-
ventures of prince achmed' (1926, van 
lotte reiniger, de eerste lange animatie-
film, met schaduwbeelden, verhaal uit 
1001 nacht, engels ondertiteld); aanv 
20.00 uur; € 4,-; zie ook 28 juni.
grand theatre, grote markt 35;
bovenzaal: de filmclub #10; terugblik 
op het afgelopen filmseizoen en voor-

uitblik op het nieuwe; aanv 20.30 uur; 
gratis; reserveren noodzakelijk.
vr 28 juni 
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
joods filmfestival: 'art and power - 
1937' (1992, van erwin leiser, docu-
mentaire over de reconstructie in los 
angeles in 1991 van de nazi-expositie 
'entartete kunst' uit 1937) en 'the ad-
ventures of prince achmed' (1926, van 
lotte reiniger, de eerste lange animatie-
film, met schaduwbeelden, verhaal uit 
1001 nacht, engels ondertiteld); aanv 
16.00 uur; € 4,-.
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
joods filmfestival: 'europa europa' 
(1990, van agnieszka holland, een 
joodse jonge overleeft de tweede we-
reldoorlog als lid van de nazi-jeugdbe-
weging in duitsland, engels onderti-
teld) en 'a film unfinished' (2010, van 
yael hersonski, 'found footage'-docu-
mentaire over een nooit afgemaakte 
nazipropagandafilm uit 1942); aanv 
18.00 uur; € 4,-.
groninger forum, hereplein 73;
'the end of meat' (2017) van marc pier-
schel; documentaire over de vraag 
welk effect het stoppen van vleescon-
sumptie zou hebben op het milieu, de 
dieren en onszelf; 19.00-21.15 u; € 6,-; 
na afloop: paneldiscussie.
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
joods filmfestival: 'hanussen' (1988, 
van istván szabó, biopic over een 
joods-oostenrijkse korporaal met para-
normale gaven die de nazi's van be-
trouwbare voorspellingen voorziet, met 
klaus maria brandauer en erland jo-
sephson) en 'die architekten' (1990, 
van peter kahane, oostduitse satire); 
aanv 20.00 uur; € 4,-.
groninger forum, hereplein 73;
expat cinema: 'ramen shop' (2018) van 
eric khoo; hartverwarmende culinaire 
film over een gepassioneerde kok op 
zoek naar zijn verleden in singapore; 
21.00-22.40 uur; € 10,50 (jongeren tot 
25 jaar/studenten € 8,50 / stadjerspas 
€ 8,- / kinderen tot 16 jaar € 7,50).

verwacht
za 29 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'pink floyd: dark side of the 
moon' (1973) van ian emes; de psy-
chedelische muziek van pink floyd met 
bijpassende beelden; 20.00-20.45 uur; 
€ 10,-.
rkz bios, emmastraat 15-s101;
'mug' (2018) van malgorzata szuma-
owska; komisch drama over een pool-
se bouwvakker die als eerste in zijn 
land een gezichtstransplantatie krijgt; 
aanv 20.30 uur; € 7,- (stadjerspas/stu-
denten € 5,-); ook op 1 juli.

jeugd
do 6 juni 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 
4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 7 juni 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
zo 9 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-

heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
sportpark west-end vinkhuizen, zil-
verlaan 10;
eindfeest pinkstertoernooi (voetbal) 
met dj's rayli, black shadow, el novato 
en molina en activiteiten voor kinde-
ren; aanv 15.00 uur.
ma 10 juni 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende ac-
tiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
wo 12 juni 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
clubhuis beijum met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 13 juni 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
za 15 juni 
trefpunt, beijumerweg 17;
maf funfestival met oa the voice of be-
ijum, dansgroep flames, clown nowak, 
workshops, pannatoernooi en andere 
activiteiten voor kinderen; 13.00-17.00 
uur; gratis; 's avonds vanaf 20.00 uur: 
live muziek van funky soul supply, fa-
mily xl band en mf collective.
zo 16 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-
heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
di 18 juni 
groninger forum locatie vinkhuizen, 
siersteenlaan 480;
clubhuis vinkhuizen met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 

15.00-17.00 uur; gratis.
do 20 juni 
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18;
jeugdafdeling: 'story time'; voorlezen in 
het engels (en soms in het frans); 0 tot 
4 jaar; 16.00-17.00 uur; gratis.
vr 21 juni 
groninger forum locatie de wijert, 
van ketwich verschuurlaan 100;
clubhuis de wijert met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
zo 23 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'the life of trees'; avontuurlijke 
animatiefilm over dolores het lieve-
heersbeestje, vuurvlieg mike en de ge-
heimen van de bomenwereld; vanaf 5 
jaar; 14.00-14.35 uur; € 6,50.
ma 24 juni 
groninger forum locatie selwerd, ei-
kenlaan 288/8;
clubhuis selwerd met verschillende ac-
tiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
wo 26 juni 
groninger forum locatie beijum, ype-
maheerd 42;
clubhuis beijum met verschillende acti-
viteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
do 27 juni 
groninger forum locatie lewenborg, 
kajuit 4;
clubhuis lewenborg met verschillende 
activiteiten voor kinderen vanaf 4 jaar; 
15.00-17.00 uur; gratis.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
finale kinderdichter van groningen; de 
kinderdichter wordt voor een jaar be-
noemd en wordt gedurende die tijd be-
geleid door het poëziepaleis; tijdens de 
aanstelling schrijft hij/zij iedere drie 
maanden minimaal één gedicht en 
doet diverse optredens; 19.30-21.00 u; 
gratis; reserveren niet nodig.
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De Kleine Moghul

restaurant / catering / afhalen

* * *

Indiase gerechten
*

Nwe Boteringestraat 62 - 621

Groningen
050 - 31 88 905

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

Uitgaanskrant Groningen
Bij de Sluis 7,  9726 aN  Groningen
tel. 050-3130222
info@uitgaanskrantgroningen.nl
De Uitgaanskrant verschijnt 3-wekelijks en is gratis  
verkrijgbaar bij VVV, supermarkten, bioscopen,  
cultuur- en jongerencentra, universiteitsfaculteiten,  
bibliotheken en horeca in de stad Groningen en is  
online beschikbaar via www.uitgaanskrantgroningen.nl.

Opgave voor de agenda (gratis) dient te geschiede n 
vóór de deadline-datum, bij voorkeur via email.

Voor edities en deadlines van het hele jaar 
zie www.uitgaanskrantgroningen.nl.

Oplage: 5.000 exemplaren.
Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord.
Advertentietarieven op aanvraag.
Een uitgave van Uitgeverij Sennema, Groningen.
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden  
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

editie deadline
27 juni - 9 aug '19 wo 19 juni
8 - 30 aug '19 wo 31 juli

http://www.dewijkdewereld.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.oceallaigh.nl/
http://www.uitgaanskrantgroningen.nl/
http://www.hoekstrakrantendruk.nl/
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pop
do 6 juni 
vera, oosterstraat 44;
zomaar radio presenteert: 'zomaar 
roes' met pascale project (liefdeslied-
jes/housebeats uit montreal), piyojo 
(new age), mon3y (loops), lora gap, 
ontucht (experimentele metal), sjors 
hoogerdijk (installatie), ohslo dj-team 
en zomaar-dj's; aanv 21.00 uur; € 6,-.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
love through my eyes & friends, jazz/
pop/soul; stefano minder (zang), da-
niele nasi (sax), javier merino cárden-
as (gitaar), patrice blanchard (bas) en 
ignacio ampurdanés ruz (drums); 
21.30-00.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met make out 
molly (dansbare garagerock & roll uit 
haarlem) en teletubers (psychpunk uit 
utrecht); aanv 21.30 uur; € 3,- / voor-
verkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 7 juni 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
bluesjamsessie met basisband; 20.00-
23.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
freddie & the vangrails, punk uit belgië; 
voorprogramma: decent criminal ('90's 
punk/surf) en mental wounds (noise-
rock); mmv djrwin; aanv 20.00 uur; 
€ 6,- / voorverkoop € 5,-.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
jasper steverlinck (arid), singer-song-
writer uit vlaanderen; aanv 20.30 uur; 
€ 20,-; kaartverkoop via de ooster-
poort.
vera, oosterstraat 44;
shining, extreme metal uit zweden; 
voorprogramma: srd (slovenië); aanv 
20.30 uur; € 17,50.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'homebase' presenteert 
krs-one (the freestyle tour), hiphop; 
aanv 21.00 uur; uitverkocht; verplaatst 
van 2 nov naar 7 juni; met afterparty.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session olv tollak olle-
stad; blues/pop; 21.30-00.30 uur; € 3,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met yasmijn kramer (singer-
songwriter, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.
za 8 juni 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
the greendogs, black ravens ea; rock 
& roll/rockabilly; met danser en barbe-
cue; aanv 15.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
burning (metal/hardrock) en vortex 
(heavy metal uit groningen); mmv djr-
win; aanv 21.30 uur; € 10,- / voorver-
koop € 7,50.
orkz-bar, emmastraat 15;
sons of a wanted man (blackened 
post-metal uit belgië) en hamelin (post-
metal uit aarschot); aanv 22.00 uur; 
cash only.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
blueztrail, bluescovers uit de jaren '40-
'60; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: haru nemuri, experimentele 
pop uit japan; voorprogramma: amis-
myk (groningen); aanv 23.00 uur; € 2,- 
(met vera clubkaart gratis).
zo 9 juni 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met the doggy few (ierse 
feestmuziek) en the outtakes (rock); 
aanv 14.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: 
drie uiltjes zomersessie; akoestische 
open sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
b j hegen blues band; met bé hegen 
(gitaar/zang/bluesharp), frans többen 
(bas) en jan warntjes (piano); 16.00-
20.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
ralph de jongh (solo), blues/roots; aanv 
16.30 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: michael kiwanuka, soul uit 
engeland; aanv 20.00 uur; uitverkocht.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
the legendary shack shakers, alterna-
tieve southern gothic rock uit amerika; 
voorprogramma: the mourning glories; 
aanv 21.00 uur; € 13,-.
bar smoke, grote markt 21a;

hans hanneman & band, gritty ameri-
cana; aanv 21.00 uur; gratis.
di 11 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: kris kristofferson & the 
strangers, country/roots uit amerika; 
aanv 20.00 uur; € 42,50.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
gipsy rufina, outlaw troubadour uit ita-
lië; aanv 21.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: constant mongrel, punkrock 
uit melbourne; aanv 22.30 uur; € 5,-.
wo 12 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: vintage trouble, bluesrock/
soul uit amerika; aanv 20.00 uur; 
€ 32,77; kaartverkoop via ticketmaster.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
do 13 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: venice, meerstemmige pop 
uit californië; aanv 20.30 uur; € 31,-.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: the fatal flowers, gitaarpop/
rock uit amsterdam; reunion tour; aanv 
20.30 uur; € 30,58.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
zarek & albi (nieuw-zeeland) + gasten; 
muziek en humor; 21.00-23.30 u; € 8,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met the she's 
(garagepop); aanv 21.30 uur; € 3,- / 
voorverkoop € 3,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
postcards, dreampop uit libanon; aanv 
22.00 uur; € 5,-.
vr 14 juni 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
'fridaynite' season closing met dick 
verdukt (performance/muziek), jaap 
van der velde & elias elgersma (mu-
ziek) en sjors hogerdijk (noise-installa-
tie); podium voor experimentele kunst; 
aanv 20.00 uur; € 5,- (minervastuden-
ten gratis); alleen pin.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
podcast medicijn op maandag presen-
teert: 'fête de la musique - de eerste 
editie' met russell esby, feral tides, dor 
en the lay; 3 bands en 1 singer-song-
writer; diverse stijlen; aanv 20.00 uur.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: the mavericks, country/pop/
latin uit amerika; voorprogramma: dan-
ny vera; aanv 20.30 u; € 49,72; kaart-
verkoop via ticketmaster.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: omri henri invites zola, 
juléa, jelle mulder en ruben van hem-
men; pop/soul/r&b; aanv 20.30 u; € 6,- 
/ voorverkoop € 6,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: steffen morrison, soul; 
aanv 20.45 uur; € 11,- / voorverkoop 
€ 11,-.
vera, oosterstraat 44;
marbled eye, postpunk/wave uit ameri-
ka; voorprogramma: shithätt (ierland); 
aanv 21.00 uur; € 8,-.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.30-00.30 uur; € 3,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
za 15 juni 
trefpunt, beijumerweg 17;
maf funfestival met funky soul supply, 
family xl band en mf collective; aanv 
20.00 uur; gratis; 's middags oa the 
voice of beijum, dansgroep flames, 
clown nowak, workshops, pannatoer-
nooi en andere activiteiten voor kinde-
ren (13.00-17.00 uur, gratis).
vera, oosterstraat 44;
mdou moctar, afrikaanse woestijnrock; 
aanv 21.30 uur; € 11,-.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
rolex, feestelijke soul/blues/funk/jazz; 
aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: jaap van der velde & elias 
elgersma (avant-pop) en burger ser-
vice (experimentele nederpopliedjes); 
aanv 23.00 uur; € 2,- (met vera club-
kaart gratis).
zo 16 juni 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: 
drie uiltjes zomersessie; akoestische 
open sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': live muziek; 17.00-19.00 
uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
hogjaw, southern rock uit arizona; 
voorprogramma: braque, hardrock uit 
groningen; mmv djrwin; aanv 22.00 u; 
€ 7,-.
ma 17 juni 
lola, pelsterdwarsstraat 11;
not scientists (frankrijk) en ducking 
punches (engeland); 2x punkrock; 
mmv djrwin; aanv 21.00 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 7,-.
di 18 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 

beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
20 watt tombstone, fuzzrock/metal/
country/punk uit amerika; voorpro-
gramma: boozeabitch; mmv djrwin; 
aanv 21.00 u; € 7,- / voorverkoop € 6,-.
wo 19 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: hazmat modine, blues/
country/rock & roll/jazz/gospel/wereld-
muziek; box of breath tour; aanv 20.30 
uur; € 20,57.
vera, oosterstraat 44;
etenesh wassie (zang), traditioneel 
ethiopische muziek/jazz/rock/improvi-
satie; mmv mathieu sourisseau (gitaar) 
en sébastien bacquias (contrabas); 
aanv 21.00 uur; € 14,-.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
jamsessie; 22.00-03.00 uur.
do 20 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
scott h biram, blues/punk/americana 
uit texas; voorprogramma: in my ab-
sence en michiel hoving; aanv 21.00 u; 
€ 10,-.
poelestraat;
swingin' groningen 2019: samuel jack 
(soul/pop, 21.00-22.15 uur) en smilin' 
osei (afrikaans/highlife/reggae, 23.00-
00.30 uur); gratis.
grote kromme ellboog;
swingin' groningen 2019: the woods 
(blues/rock/funk/pop, 21.00-22.15 uur) 
en bufu sanna (soul, 23.00-00.30 uur); 
gratis.
café mulder, gr kr elleboog 22;
driftwood speelt muziek van the band; 
aanv 21.30 uur; gratis.
zuiderdiep;
swingin' groningen 2019: hiske ooster-
wijk band (funk/jazzy pop, 21.30-23.00 
uur) en james & black (soul, 23.45-
01.00 uur); gratis.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
nieuwstad, alternatieve nederpop/rock 
uit groningen; aanv 22.00 uur; € 2,50.
vr 21 juni 
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
evilmrsod, folk/rock uit spanje; 15.00-
19.00 uur; gratis.
zuiderdiep;
swingin' groningen 2019: ntjam rosie 
(jazz/pop, 18.30-19.30 uur), jerôme hol 
(jazz/rock, 21.30-22.45 uur) en steffen 
morrison (soul, 23.30-01.00 u); gratis.
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: garbage, rock uit schotland/
amerika; voorprogramma: du blonde; 
aanv 20.00 uur; € 42,60.
waagplein;
swingin' groningen 2019: lex jasper 
presents… marjorie barnes, vincent 
koning en frans van geest (jazz, 20.00-
21.15 uur), the preacher men (soul/
funk/blues, 21.45-23.00 uur) en new 
cool collective + matt bianco (soul/
jazz/pop, 23.45-01.00 uur); gratis.
poelestraat;
swingin' groningen 2019: antwerp gip-
sy-ska orchestra (21.00-22.15 uur) en 
deejay irie + mc sherlock (funk/soul/
hiphop/disco, 23.00-00.30 uur); gratis.
grote kromme ellboog;
swingin' groningen 2019: something 
about sanna (groovy jazz, 21.00-22.15 
uur) en woodgrain (bluesrock, 23.15-
01.00 uur); gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session; blues/pop; 
21.30-00.30 uur; € 3,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
black irish texas, rockabilly/punk/ierse 
feestmuziek uit austin; voorprogram-
ma: mcscallywag, ierse folk/punk uit 
groningen; aanv 22.00 uur; € 7,- / voor-
verkoop € 6,-.
vera, oosterstraat 44;
amyl & the sniffers, '70's punkpop uit 
australië; aanv 22.00 uur; € 12,-.
za 22 juni 
draf- en renbaan stadspark, con-
courslaan 10;

'stadspark live' met sting, anouk, the 
specials, tom odell, ronnie flex & deux-
perience, daniël lohues, arjen lubach, 
bert visscher en alex ploeg; 13.00-
23.00 uur; € 55,44; kaartverkoop via 
ticketmaster.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
punkrock saturday met oa ink bomb en 
rebel radio; aanv 21.00 uur; € 6,- / 
voorverkoop € 5,-.
vera, oosterstraat 44;
feels, garagerock uit los angeles; voor-
programma: drahla, postpunk uit enge-
land; aanv 21.00 uur; € 9,-.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: the kaak (haarlem) en the 
drugs (groningen); 2x punk; aanv 
23.00 uur; € 2,- (met vera clubkaart 
gratis).
zo 23 juni 
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: 
drie uiltjes zomersessie; akoestische 
open sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
terras: puurnl, nederpopcovers; 16.00-
19.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
kolakearlo, souljazz; aanv 16.30 uur; 
gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': ct heida band, soul/gos-
pel/pop; 17.00-19.00 uur; gratis.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
carrie nation & the speakeasy, roots/
brass/punk/thrashfolk uit kansas; voor-
programma: shoe eating rabbits; mmv 
djrwin; aanv 21.00 uur; € 7,- / voorver-
koop € 6,-.
wo 26 juni 
plato, oude ebbingestraat 41-43;
renske taminiau, jazzy pop; aanv 
15.00 uur; gratis.
o'malleys irish pub, oosterstraat 67;
jam session / open mic stage; 21.30-
02.00 uur; gratis.
vera, oosterstraat 44;
loch lomond, indiefolk/pop uit amerika; 
aanv 21.30 uur; € 8,-.
do 27 juni 
noorderplantsoen;
'usva at the park - bohemian summer' 
met oa de winnaars van de kei x usva 
bandcontest en nootuitgang 2019, 
workshops en eten & drinken; 14.00-
22.00 uur; gratis.
oosterpoort, trompsingel 27;
grote zaal: xavier rudd, singer-song-
writer/multi-instrumentalist uit austra-
lië; aanv 20.00 uur; € 41,-.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
cirrus minor (alternatieve stonerrock) 
en the ballet bombs (garage/stoner-
rock); aanv 21.00 uur; € 5,-.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'simplon up' met hilbrandt 
(nederlandstalige synthrock) en delore 
(nederpop); aanv 21.30 uur; € 3,- / 
voorverkoop € 3,-.
vera, oosterstraat 44;
radio moscow, psychedelische blues-
rock uit amerika; aanv 21.30 u; € 16,-.
café de zolder, papengang 3a;
blues/rock jam; aanv 22.00 uur; gratis.
vr 28 juni 
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
mary-elaine jenkins, singer-songwriter 
uit brooklyn; voorprogramma: robin 
ijzerman; aanv 20.00 uur; € 11,-.
vera, oosterstraat 44;
model depose, new wave/synthpop uit 
groningen; plaatpresentatie mmv cynn 
(cynthia weiss); aanv 21.00 u; € 2,50.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
blop concert & session met nathaniël 
van veenen (gitaar); blues/pop; 21.30-
00.30 uur; € 3,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
'friday night rock'; 22.00-01.00 uur; 
gratis.

verwacht
za 29 juni 
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: neighbours burning neigh-
bours, noisepop/postpunk uit rotter-
dam; aanv 23.00 uur; € 2,- (met vera 
clubkaart gratis).
zo 30 juni 
trefpunt, beijumerweg 17;
maf jam session; backline aanwezig; 
15.00-18.00 en 20.00-24.00 u; gratis.
proeflokaal 't kantoor, kolendrift 19;
timedrifters, rhythm & blues/rock/soul; 
15.30-18.30 uur; gratis.
de drie uiltjes, oude ebbingestr 47;
verwarmde en deels overdekte tuin: 
drie uiltjes zomersessie; akoestische 
open sessie; 16.00-21.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
robert jay's up north, rhythm & soul/
funk/pop; aanv 16.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
'koster live': live muziek; 17.00-19.00 
uur; gratis.
theater de kapel, emmastr 15 f103;
slack bird, folkpunkduo uit finland met 
banjo en accordeon; aanv 20.30 uur; 
toegang: vrije gift.
vera, oosterstraat 44;
l a witch en levitation room; 2x donkere 
garagerock uit los angeles; aanv 20.30 
uur; € 11,-.
café the crown, zuiderdiep 2;
rock & blues jam session; 21.00-01.00 
uur; gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
potman jr en youri lentjes; singer-song-
writers; aanv 21.00 uur; gratis.

klassiek
vr 7 juni 
doopsgezinde kerk, o boteringestraat 
33;
gitaristenpodium groningen: rovshan 
mamedkuliev speelt oa 'five bagatel-
les' van walton en sonata no 2 van 
koshkin; 20.15-22.00 u; € 17,50; voor-
verkoop via www.dutchguitarfounda-
tion.com.
za 8 juni 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het a-capellakoor van groninger stu-
dentenmuziekgezelschap bragi olv 
rein de vries brengt 'canción ibérica'; 
met zowel oude als moderne spaans-
talige muziek; mmv ristina vårlid (gi-
taar); aanv 20.00 uur; € 15,- (cjp/65+/
studenten € 10,-) / voorverkoop € 14,- 
(€ 9,-) via www.bragi.nl .
zo 9 juni 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
gevarieerd pianoconcert door conser-
vatoriumstudenten; 14.30-16.00 uur; 
€ 10,-; reserveren via gretagutuleac@
gmail.com of tel. 06-48715682.
martinikerk, martinikerkhof 3;
psalmenvesper; aanv 17.00 u; gratis.
vr 14 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: lecture recital door isabel cal-
vo (piano); 19.30-21.00 uur; gratis.
za 15 juni 
lutherse kerk, haddingestraat 23;
blokfluitensemble praetorius en twee 
zangers brengen muziek van monte-
verdi; aanv 19.30 uur; € 15,- / voorver-
koop € 12,50 via www.praetorius.nl / 
studenten € 5,- / kinderen gratis.
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
het haydn jeugd strijk orkest (30 jaar) 
olv jan-ype nota brengt een jubileum-
concert met muziek van wirén, svend-
sen, dvorák en haydn; aanv 20.00 uur; 
€ 12,50 (kinderen tot 12 jaar € 5,-).
zo 16 juni 
buurtcentrum plutozaal, plutolaan 
329;
barokensemble the northern consort 
presenteert: de vrienden van tnc live 
met 'aan de kant, ik ben je oma niet!'; 
aanv 14.30 uur; € 17,50 (studenten 
€ 10,- / kinderen tot 16 jaar € 5,-); 
kaartverkoop: www.northernconsort.nl.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
het luthers bach ensemble (kleinkoor) 
olv tymen jan bronda en robert kool-
stra (orgel) brengen motetten van oa 
bassano, hassler, di lasso en praetori-
us; renaissance/vroegbarok; aanv 
15.00 uur; € 20,- (studenten € 10,-); 
voorverkoop via www.luthersbachen-
semble.nl of bij boekhandel godert 
walter (o ebbingestraat 53).
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
feestelijke choral evensong door de 
koren choral voices (groningen, olv da-
niël rouwkema), schola davidica 
(utrecht), het koor van de kloosterkerk 
in den haag en vocaal ensemble mag-
nificat (emmen), een organist en een 
koperensemble; met werken van wil-
lem andriessen, barnard, wood, stai-
ners en rheinberger; aanv 17.00 uur; 
gratis (collecte bij de uitgang); met na-
zit met een hapje en een drankje.
di 18 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: eindexamenconcert door 
marc marti gasol (cello); 17.00-19.00 
uur; gratis.
wo 19 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3;

stef tuinstra (orgel) speelt muziek van 
bach en buxtehude; aanv 20.00 uur; 
€ 10,- (studenten € 8,- / 13 tot 18 jaar 
€ 5,- / kinderen tot 13 jaar onder bege-
leiding van tenminste één betalende 
bezoeker gratis).
do 20 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: lecture recital door ibolya 
vörösváry (altviool); 19.30-21.30 uur; 
gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote zaal: lecture recital door 
mengdi fan (harp); 19.30-21.30 uur; 
gratis.
vr 21 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door marien van 
de weg (orgel); aanv 12.45 uur; € 1,-.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: lecture recital door olaia ola-
verri albar (viool); 16.30-18.30 uur; 
gratis.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
roden girl choristers en st salvator's 
chapel choir (schotland) brengen 'ca-
thedral music'; muziek uit de angli-
caanse koortraditie; aanv 20.00 uur; 
€ 18,- / voorverkoop € 15,- via www.ro-
dengirlchoristers.nl / kinderen tot 13 
jaar gratis.
zo 23 juni 
nieuwe kerk, nieuwe kerkhof 1;
jelte hulzebos (orgel) speelt muziek 
van oa krebs, c ph e bach, hindemith 
en andriessen; aanv 15.00 uur; € 10,-.
ma 24 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
peter de grote zaal: eindexamencon-
cert door matthew schembri (orgel); 
19.30-21.30 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: eindexamenconcert door 
christy luth (zang); mmv victoria dmi-
trieva (piano); 20.00-22.00 uur; gratis.
di 25 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: eindexamenconcert door judit 
subirana (zang); 17.00-19.00 u; gratis.
lutherse kerk, haddingestraat 23;
conservatorium-eindexamenconcert 
door meike wijma (zang); 20.00-22.00 
uur; gratis.
wo 26 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: eindexamenconcert door me-
rel wentink (zang); 17.00-19.00 uur; 
gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: eindexamenconcert door fran-
cesca pusceddu (zang); 19.30-21.30 
uur; gratis.
martinikerk, martinikerkhof 3;
bine bryndorf (orgel) speelt muziek van 
bach, praetorius, reincken, tunder en 
buxtehude; aanv 20.00 uur; € 10,- (stu-
denten € 8,- / 13 tot 18 jaar € 5,- / kin-
deren tot 13 jaar onder begeleiding 
van tenminste één betalende bezoeker 
gratis).
vr 28 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3;
lunchpauzeconcert door matthew 
schembri (orgel); aanv 12.45 uur; € 1,-.
der aa-kerk, a-kerkhof 2;
grootkoor en orkest van groninger stu-
dentenmuziekgezelschap bragi bren-
gen een feestelijk zomerconcert met 
de 'messa di gloria' van puccini en de 
2de symfonie van brahms; aanv 20.00 
uur; € 15,- (cjp/65+/studenten € 10,-) / 
voorverkoop € 14,- (€ 9,-) via www.bra-
gi.nl .

verwacht
za 29 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3;
plenum brengt 'only in sleep'; zomer-
nachtconcert naar het gelijknamige 
stuk van eriks esenvalds; meerstem-
mige koormuziek door gevorderde 
amateurzangers olv peter de groot; 
aanv 23.00 uur; € 12,50 (studenten/
jongeren tot 18 jaar € 10,-); er zijn 
geen stoelen, neem zelf een kussen, 
luchtbedje, matrasje, tuin- of klapstoel-
tje mee.
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film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
wo 19 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
omg (open mic groningen); engelstali-
ge stand-up comedy; aanv 21.00 uur; 
€ 2,-.
do 20 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
goov muziektheater brengt de hitmusi-
cal 'chess' van tim rice, met de muziek 
van benny andersson en björn ulvaeus 
(abba); première; aanv 20.15 uur; 1ste 
rang € 28,25 / 2de rang € 25,25 / 3de 
rang € 18,- / 4de rang € 13,- / 5de rang 
uitverkocht; zie ook 21, 22 en 23 juni.
vr 21 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
goov muziektheater brengt de hitmusi-
cal 'chess' van tim rice, met de muziek 
van benny andersson en björn ulvaeus 
(abba); aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 28,25 / 2de rang € 25,25 / 3de rang 
€ 18,- / 4de rang € 13,- / 5de rang uit-
verkocht; zie ook 22 en 23 juni.
za 22 juni 
overwinningsplein;
burenontbijt met optredens van pop-
koor bsur (09.30 en 10.00 uur) en afri-
kada (akoestische muziek en dans, 
10.30 uur) en workshop (body)percus-
sie (11.00 uur); 09.30-11.30 uur; gratis; 
aanmelden voor het ontbijt gewenst 
via info@overwinningsplein.nl.
waagplein;
swingin' groningen 2019: stadskabaal, 
concerten door kinderen en jongeren 
uit stad en provincie; 11.00-17.15 uur; 
gratis.
de wolkenfabriek, suikerlaan 18;
randprogramma van de eindexamen-
tentoonstelling van academie minerva 
(22 t/m 27 juni in de vm suikerfabriek) 
met oa talkshow, live muziek, kunst-
grappen en eten; aanv 18.00 uur.
wijkcentrum het dok, kajuit 4;
zomerconcert door het groninger stu-
dentenkoor (dameskoor) olv mirna 
westra; van pop tot klassiek; aanv 
20.00 uur.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
goov muziektheater brengt de hitmusi-
cal 'chess' van tim rice, met de muziek 
van benny andersson en björn ulvaeus 
(abba); aanv 20.15 uur; 1ste rang 
€ 28,25 / 2de rang € 25,25 / 3de rang 
€ 18,- / 4de rang € 13,- / 5de rang uit-
verkocht; zie ook 23 juni.
zo 23 juni 
grand theatre, grote markt 35;
grand theatre amateurweek: leerlingen 
van muziekschool vrijdag spelen mu-
ziek van bekende films, oa 'amélie', 
'star wars' en james bond; ensembles 
en koren; 11.00-12.00 en 12.30-13.30 
uur; € 9,- (kinderen tot 13 jaar € 4,-).
lutherse kerk, haddingestraat 23;
gemengd koor kwajr olv merlijn wac-
kers brengt 'waddenvolk'; meer en 
minder bekende hedendaagse koorlie-
deren in het gronings, fries en drents; 
mmv marlene bakker (groningstalig) 
en adrie oosterling (zeeuwstalig); aanv 
14.30 uur; € 12,50 (kinderen € 7,50); 
nazit met koffie/thee en taart.
grand theatre, grote markt 35;
grand theatre amateurweek: leerlingen 
van muziekschool vrijdag spelen mu-
ziek van bekende films, oa 'amélie', 
'star wars' en james bond; orkestpro-
ject; 14.30-15.30 en 16.30-17.30 uur; 
€ 9,- (kinderen tot 13 jaar € 4,-).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
goov muziektheater brengt de hitmusi-
cal 'chess' van tim rice, met de muziek 
van benny andersson en björn ulvaeus 
(abba); aanv 14.30 en 20.15 uur; 1ste 
rang € 28,25 / 2de rang € 25,25 / 3de 
rang € 18,- / 4de rang € 13,- / 5de rang 
€ 7,50.
helperkerk, coendersweg 58;
vocaal ensemble tous les oiseaux 
d'europe olv hans kaldeway brengt 
'voici les oiseaux'; eigenzinnige ver-
sies van popnummers; aanv 16.00 uur; 
€ 10,- (kinderen 5 tot 17 jaar € 5,- / tot 
5 jaar gratis); reserveren via reserve-
ren@tlode.nl.
de wolkenfabriek, suikerlaan 18;
randprogramma van de eindexamen-
tentoonstelling van academie minerva 
(22 t/m 27 juni in de vm suikerfabriek) 

met oa talkshow, live muziek, kunst-
grappen en eten; aanv 18.00 uur.
ma 24 juni 
de wolkenfabriek, suikerlaan 18;
randprogramma van de eindexamen-
tentoonstelling van academie minerva 
(22 t/m 27 juni in de vm suikerfabriek) 
met oa talkshow, live muziek, kunst-
grappen en eten; aanv 18.00 uur.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 25 juni 
de wolkenfabriek, suikerlaan 18;
randprogramma van de eindexamen-
tentoonstelling van academie minerva 
(22 t/m 27 juni in de vm suikerfabriek) 
met oa talkshow, live muziek, kunst-
grappen en eten; aanv 18.00 uur.
wo 26 juni 
de wolkenfabriek, suikerlaan 18;
randprogramma van de eindexamen-
tentoonstelling van academie minerva 
(22 t/m 27 juni in de vm suikerfabriek) 
met oa talkshow, live muziek, kunst-
grappen en eten; aanv 18.00 uur.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
omg (open mic groningen); engelstali-
ge stand-up comedy; aanv 21.00 uur; 
€ 2,-.
do 27 juni 
noorderplantsoen;
'usva at the park - bohemian summer' 
met oa live muziek (oa de winnaars 
van de kei x usva bandcontest en 
nootuitgang 2019), workshops en eten 
& drinken; 14.00-22.00 uur; gratis.
de wolkenfabriek, suikerlaan 18;
randprogramma van de eindexamen-
tentoonstelling van academie minerva 
(22 t/m 27 juni in de vm suikerfabriek) 
met oa talkshow, live muziek, kunst-
grappen en eten; aanv 18.00 uur.
waagplein;
zomeravondconcert door drumfanfare 
avanti (19.00 uur) en harmonie patri-
monium (20.00 uur); gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
studievereniging panacea brengt de 
musical 'grease' van jim jacobs en war-
ren casey; de cast bestaat volledig uit 
geneeskundestudenten; aanv 20.15 u; 
€ 16,- (leden panacea € 14,50); kaart-
verkoop via www.panacea.nl; met af-
terparty in club kiwi (poelestraat 19); 
ook op 28 juni.
vr 28 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
studievereniging panacea brengt de 
musical 'grease' van jim jacobs en war-
ren casey; de cast bestaat volledig uit 
geneeskundestudenten; aanv 20.15 u; 
€ 16,- (leden panacea € 14,50); kaart-
verkoop via www.panacea.nl; met af-
terparty in club kiwi (poelestraat 19).

verwacht
za 29 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
'singers on stage'; presentatie door 
zangleerlingen van josé zwerink; mmv 
diederik idema (piano); 16.00-18.00 u; 
€ 5,-.
zo 30 juni 
kattendiep;
'chilling & tasting'; foodfestival met oa 
live muziek, outdoor cinema ('the old 
man and the sea'), proeverij van hap-
jes en drankjes en cocktailworkshop; 
14.00-20.00 uur; gratis.

jazz
do 6 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
love through my eyes & friends, jazz/
pop/soul; stefano minder (zang), da-
niele nasi (sax), javier merino cárden-
as (gitaar), patrice blanchard (bas) en 
ignacio ampurdanés ruz (drums); 
21.30-00.30 uur.
vr 7 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
za 8 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met hans 
lass (contrabas), pavel zhulidov (gi-
taar) en petr agapov (drums); 21.30-
00.30 uur; € 3,-.
ma 10 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 11 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: eindexamenconcert door jos-
hua van der beek (gitaar); 17.00-19.00 
uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: eindexamenconcert door er-
dogan cem evin (gitaar); 19.30-21.00 
uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
big band van het conservatorium olv 
kurt weiss; aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 12 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: eindexamenconcert door sta-
nimir lambov (gitaar); 17.00-19.00 uur; 
gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: lecture recital door mang zhu 
(piano); 17.00-19.00 uur; gratis.
do 13 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
ae-zaal: eindexamenconcert door kirill 
mikhnevic (trompet); 19.30-21.30 uur; 
gratis.
vr 14 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
new orleans jamz session; diverse mu-
ziekgenres; 21.30-01.00 uur; gratis.
za 15 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session met oa se-
bastian demydzcuk (drums) en rob 
elfrink (gitaar); 21.30-00.30 uur; € 3,-.
zo 16 juni 
buckshot café, zuiderdiep 58;
koos wiltenburg & friends; marnix bus-
stra (gitaar), thomas zoetelief (gitaar), 
koos wiltenburg (bas) en arno van 
nieuwenhuize (drums); aanv 16.30 u; 
gratis.
ma 17 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lecture recital door javier ra-
mirez (drums); 14.30-16.30 uur; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: eindexamenconcert door ro-
berta spigola (zang); 17.00-19.00 uur; 
gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: eindexamenconcert door te-
reza catarov (zang); 19.30-21.30 uur; 
gratis.
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 18 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: 'young jazzbirds of a feather'; 
presentatie door elf ensembles; jazz/
funk/fusion/latin; aanv 14.00 u; gratis.
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: eindexamenconcert door su 
lee (drums); 20.00-22.00 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
swingin' groningen: lokale voorronde 
van de northern european jazz talent 

contest, met conservatoriumstuden-
ten; na afloop: sessie met winfred 
buma (gitaar), diederik idema (piano), 
bert van erk (contrabas) en steve al-
tenberg (drums); aanv 20.30 uur; gra-
tis; finale op 20 juni (news café).
wo 19 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: eindexamenconcert door ia-
kovos symeonidis (gitaar); 17.00-
19.00 uur; gratis.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
martinus world; martin de ruiter (ban-
deneon), elliot muusses (gitaar) en erik 
winkelmann (bas); jazz/tango; stan-
dards, eigen composities en improvi-
satie; aanv 20.30 uur; € 15,- (studen-
ten € 8,-); ism stichting jazz in gronin-
gen.
vera, oosterstraat 44;
etenesh wassie (zang), traditioneel 
ethiopische muziek/jazz/rock/improvi-
satie; mmv mathieu sourisseau (gitaar) 
en sébastien bacquias (contrabas); 
aanv 21.00 uur; € 14,-.
do 20 juni 
news café, waagplein 5;
swingin' groningen 2019: finale van de  
northern european jazz talent contest; 
19.30-23.00 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
epiklisis; tereza catarov (zang), christi-
na g papadopoulou (zang), rafael ab-
dalla (bas) en gast: dimitris kalamaras 
(gitaar); jazz/balkan/latin; 21.30-23.30 
uur.
vr 21 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
zuiderdiep;
swingin' groningen 2019: ntjam rosie 
(jazz/pop, 18.30-19.30 uur), jerôme hol 
(jazz/rock, 21.30-22.45 uur) en steffen 
morrison (soul, 23.30-01.00 u); gratis.
waagplein;
swingin' groningen 2019: lex jasper 
presents… marjorie barnes, vincent 
koning en frans van geest (jazz, 20.00-
21.15 uur), the preacher men (soul/
funk/blues, 21.45-23.00 uur) en new 
cool collective + matt bianco (soul/
jazz/pop, 23.45-01.00 uur); gratis.
grote kromme ellboog;
swingin' groningen 2019: something 
about sanna (groovy jazz, 21.00-22.15 
uur) en woodgrain (bluesrock, 23.15-
01.00 uur); gratis.
za 22 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
le petit concert & session olv tim van 
der velden (gitaar); 22.00-01.00 uur; 
€ 3,-.
zo 23 juni 
buckshot café, zuiderdiep 58;
kolakearlo, souljazz; aanv 16.30 uur; 
gratis.
ma 24 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 25 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lecture recital door hye young 
song (zang); 19.30-21.30 uur; gratis.
café de smederij, tuinstraat 2;
suzan veneman quintet; suzan vene-
man (trompet), arend huisman (trom-
bone), job helmers (baritonsax), an-
drea caruso (bas) en george patami-
anos (drums); aanv 22.00 uur; € 3,-.
wo 26 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: lecture recital door diana 
müller bohórquez (zang); 17.00-19.00 
uur; gratis.
do 27 juni 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv harry van 
lier; basisband: workshopcombo so 
what; 20.30-22.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
dutch bowl session; 21.30-23.30 uur.
vr 28 juni 
conservatorium, meeuwerderweg 1;
jazzclub: jazz department; wekelijkse 
presentatie door studenten; 13.00-
15.30 uur; gratis.
za 29 juni 
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
keti koti; vrijheidsfeest met sharon 
doelwijt (zang), hans lass (bas), vin-
cent grit (piano) en raphaël tahapary 
(percussie); 21.30-00.30 uur; € 15,-.
ma 1 juli 
vrijdag, sint jansstraat 7;
café: open jazzsessie olv bert van erk; 
ook voor 'beginners'; aanv 21.00 uur; 
toegang: vrijwillige bijdrage.
café the crown, zuiderdiep 2;
jazzsessie; 22.00-01.00 uur.
di 2 juli 
café de smederij, tuinstraat 2;
boom xl; benson itoe (bas), diederik 
idema (toetsen) en claude ciza 
(drums); aanv 22.00 uur; € 3,-.

amusement
do 6 juni 
waagplein;
zomeravondconcert door het provinci-
aal jeugdorkest groningen (19.00 uur) 
en gruno's postharmonie (20.00 uur); 
gratis.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bert visscher brengt 'hij wordt vanzelf 
moe'; cabaret; aanv 20.15 u; 1ste rang 
€ 31,88 / 2de, 3de en 4de rang uitver-
kocht / 5de rang € 15,94; zie ook 7 en 
8 juni.
usva, munnekeholm 10;
presentatie cursus soulkoor & musical-
koor; 20.30-22.00 uur; € 6,- (studenten 
€ 5,-).
vr 7 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
duoconcert door vocal group flair olv 
fenneke bouwman en het vrijdag pop-
koor olv josé zwerink; pop/jazz/wereld-
muziek/musical/cabaret; aanv 19.30 u; 
gratis; reserveren niet nodig.
martiniplaza, l springerlaan 2;
'queen the music'; show met de mu-
ziek van queen; aanv 20.00 u; € 31,70 
incl. garderobe en pauzedrankje.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bert visscher brengt 'hij wordt vanzelf 
moe'; cabaret; aanv 20.15 u; 1ste, 2de, 
3de en 4de rang uitverkocht / 5de rang 
€ 15,94; zie ook 8 juni.
za 8 juni 
martinikerk, martinikerkhof 3; 
open toren-dag met bespeling van het 
carillon; 13.00-16.00 uur.
binnenstad;
de nacht van kunst & wetenschap met 
oa live muziek, cabaret, beeldende 
kunst, poëzie/proza, experimenten, 
voorstellingen, interactieve opstellin-
gen, rondleidingen en lezingen; thema: 
'all inclusive'; mmv oa tim hofman, 
anne kuik, arnold veeman, cashmyra, 
emma stomp & guillaume pool, greg 
shapiro, harmen ridderbos, jacco wy-
nia, jessica de abreu, kamerorkest van 
het noorden, karin sitalsing, lars koe-
hoorn, lilian zielstra, lonneke dort, mar-
len bakker, milou deelen, music by 
blanks, nathalie beekman, otto van 
tounix, ricordo mcdougal, ridder mo, 
roxeanne hazes, saman amini, staat 
van verwarring, usva dance collective, 
vivian majoor en wim daniëls; aanv 
19.30 uur; € 12,50; kaartverkoop via 
www.denachtvankunstenwetenschap.
nl; afterparty in vera (oosterstraat 44, 
23.30-04.00 uur).
stadsschouwburg, turfsingel 86;
bert visscher brengt 'hij wordt vanzelf 
moe'; cabaret; aanv 20.15 u; 1ste rang 
uitverkocht / 2de rang € 28,79 / 3de en 
4de rang uitverkocht / 5de rang 
€ 15,94.
zo 9 juni 
em2, suikerlaan 6;
suikermarkt; vintagemarkt met kleding, 
meubels, muziek en eten & drinken; 
11.00-17.00 u; € 3,- (kinderen gratis).
ma 10 juni 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 11 juni 
dot, vrydemalaan 2;
dome: live planetariumshow 'de zwaar-
tekracht volgens einstein'; 20.00-21.00 
uur (gelieve om 19.45 uur aanwezig te 
zijn); € 6,-.
wo 12 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 17.00-24.00 uur; gratis; t/m 
16 juni.
café de graanrepubliek, kattendiep 
11;
omg (open mic groningen); engelstali-
ge stand-up comedy; aanv 21.00 uur; 
€ 2,-.
do 13 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 
16 juni.
waagplein;
zomeravondconcert door de clan mac-
beth pipe band (19.00 uur) en bigband 
jazzventure (20.00 uur); gratis.
de machinefabriek, bloemstraat 38;
10 jaar stranger things have hap-

pened: engelstalige improv comedy 
show door friends of mine en 'the 
stranger sings have happened impro-
vised musical'; aanv 19.30-21.30 uur; 
€ 5,- / passe-partout 13 + 14 juni 
€ 7,50; kaartverkoop via www.stran-
gerthings.nl.
dot, vrydemalaan 2;
dome: 'space and sound'; 3d-planetari-
umshow met elektronische muziek 
(zonder beats); 20.00-21.00 uur; uit-
verkocht.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
de meindert & igor & de jonge boschfa-
zant & kesanova show; nieuwe verha-
len, liedjes en mulimediapresentaties 
van meindert talma, igor wijnker, adri-
aan bosch en kees de vries; aanv 
20.30 uur; gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
zarek & albi (nieuw-zeeland) + gasten; 
muziek en humor; 21.00-23.30 u; € 8,-.
vr 14 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 
16 juni.
usva, munnekeholm 10;
zangzolder: presentatie zangcursus 
'solo met z'n allen'; 17.30-18.30 uur; 
€ 5,- (studenten € 4,-).
huis de beurs, a-kerkhof 4;
10 jaar stranger things have hap-
pened: the big sthh reunion improv 
show (engelstalige improv comedy), 
improvisatieworkshops en live muziek 
door vikings in tibet; aanv 20.30 uur; 
€ 5,- / passe-partout 13 + 14 juni 
€ 7,50; kaartverkoop via www.stran-
gerthings.nl.
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: stef bos brengt 'ruimte'; 
liedjesprogramma; aanv 20.30 uur; uit-
verkocht.
za 15 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 
16 juni.
stadspark, paviljoenlaan 5;
rapalje zomerfolk festival met the flask 
(traditioneel iers en schots), laroux 
(wereldmuziek uit verrassende plaat-
sen), manannán (ierse en schotse 
folk), rapalje (celtic folk), the dolmen 
(middeleeuwse celtic folkrock), flan-
nery (alternatieve folkrock), altan (tra-
ditionele ierse folk), saor patrol (mid-
deleeuwse rock uit schotland), lqr (cel-
tic folk/punk), the mahones (ierse 
punk), roofvogelshow, verhalenvertel-
ler, boogschieten, zwaardvechten, 
workshops en kinderdorp; 12.00-24.00 
uur; voorverkoop € 18,50 (kinderen tot 
12 jaar gratis / weekendpasse-partout 
€ 27,-) via www.zomerfolk.nl; zie ook 
16 juni.
trefpunt, beijumerweg 17;
maf funfestival; 's middags 13.00-
17.00 uur: oa the voice of beijum, 
dansgroep flames, clown nowak, work-
shops, pannatoernooi en activiteiten 
voor kinderen; 's avonds vanaf 20.00 
uur: live muziek van funky soul supply, 
family xl band en mf collective; gratis.
zo 16 juni 
vismarkt;
vintagemarkt 'dingen 050' met diverse 
activiteiten; 11.00-17.00 uur.
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis.
stadspark, paviljoenlaan 5;
rapalje zomerfolk festival met forgotten 
north (angry norsemen), the dolmen 
(middeleeuwse celtic folkrock), saor 
patrol (middeleeuwse rock uit schot-
land), flannery (alternatieve folkrock), 
moti (groningens bekendste straatmu-
zikant), shantalla (traditioneel celtic), 
rapalje (celtic folk), roofvogelshow, 
verhalenverteller, boogschieten, 
zwaardvechten, workshops en kinder-
dorp; 12.00-20.00 uur; voorverkoop 
€ 13,50 (kinderen tot 12 jaar gratis / 
weekendpasse-partout € 27,-) via 
www.zomerfolk.nl.
vrijdag, sint jansstraat 7;
zomerconcert door popkoor estrellas 
olv wilfred reneman; thema: de vier 
elementen; mmv bram van der veen 
(piano); 16.00-18.20 en 20.30-22.50 u; 
€ 10,-.
ma 17 juni 
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
stranger things have happened, open 
improv comedy jam; aanv 21.00 uur; 
gratis.
di 18 juni 
sonde 2000, eikenlaan 288-1;
dinnershow met cabaretier arno van 
der heyden; aanv 18.00 uur; € 12,50 
incl. drie-gangendiner; aanmelden via 
www.sonde2000.nl; za 15 juni: open 
dag van buurtcentrum tuinpad (besse-
moerstraat 4, 11.00-14.00 uur, gratis).
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
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exposities
block c, westerhavenstraat 14a; 
t/m 22 juni: maaike knibbe, 'hotspots' 
(beelden en installaties); 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 (06-44146555) 
of als de vlag buiten hangt.
cbk, trompsingel 27; 
t/m 6 juli: ateliercollectie met divers 
werk van roos vink, coen vunderink, 
rolina nell, klasiena soepboer en lisa 
smithson; t/m 6 juli: elisabet stienstra, 
'the female presence' (vrouwbeelden); 
do 13 juni: elisabet stienstra geeft een 
lezing over haar werk (20.00 uur, 
€ 7,50 / studenten/cbk-leden € 5,-, 
kaarten via www.cbkgroningen.nl); za 
15 juni: kunstwandeling olv margriet 
diertens met verhalen over sterke 
vrouwen (11.00-13.00 uur, € 7,50 / stu-
denten/cbk-leden € 5,-, kaartverkoop 
via www.cbkgroningen.nl); 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; 
tot eind aug: 'urban & animals', kleur-
rijk werk van erik zwezerijnen; open do 
vr za vanaf 12.00 uur.
galerie forma aktua, nieuwstad 10; 
t/m 23 juni: ''t noordelijke landschap', 
werk van de friese en groningse land-
schapsschilders brunet riegstra, dinie 
boogaart, dirk beintema, geert schreu-
der, gerald schuil, gerrit wijngaarden, 
gertjan scholte-albers, gert-jan veen-
stra, huib van der stelt, irma kamp, 
marten van holten, rené tweehuysen, 
sip hofstede en ton stoltenkamp; 27 
juni t/m 25 aug: zomersalon met werk 
van veertig kunstenaars; open do-zo 
13.00-17.00 uur; gratis.
galerieh200, bloemsingel 200 (het pa-
leis); 
t/m 15 juni: aletta top, 'instant memo-
ries' (fotocollages op aluminium en 
glas); open wo-za 13.00-17.00 uur en 
op afspraak.
galleria unexpected, schuitendiep 47; 
t/m 5 juli: 'annermoeras 10', schilderij-
en en tekeningen van kunstenaars uit 
binnen- en buitenland; open do vr 
11.00-16.30 uur en op afspraak.
grid, st jansstraat 2; 
t/m 27 okt: 'de bosatlas - de kunst van 
het weglaten', tentoonstelling over de 
150-jarige atlas en naamgever pieter 
roelof bos; open di-zo 10.00-17.00 uur; 
€ 7,75 (cjp/65+/studentenkaart/kinde-
ren voortgezet onderwijs € 5,25 / kin-
deren basisschool € 3,25 / stadjers-
pas/museumkaart/kinderen tot 5 jaar 
gratis).
groninger forum bibliotheek, o bote-
ringestraat 18; 

t/m 28 sept: esli tapilatu, 'bye, bye bo-
teringe, hello forum!' (dertig fotopor-
tretten van bibliotheekbezoekers); 
do 6 juni: tweedehandsboeken/cd/dvd-
markt (begane grond, 13.00-16.00 uur, 
gratis); open ma-vr 09.00-18.00, za 
10.00-17.00 uur.
groninger museum, museumeiland; 
permanent: 'de collectie', wisselende 
tentoonstelling van hoogtepunten uit 
eigen collectie; t/m 22 mrt: 'pronkje-
wails - design uit heden en verleden', 
tentoonstelling van keramiek en glas 
ingericht door gastconservator john 
veldkamp; t/m 1 sept: dolf verlinden, 
recent experimenteel minimalistisch 
werk (diverse technieken); t/m 15 sept: 
'strijd! - 100 jaar vrouwenkiesrecht' met 
schilderijen, vaandels, foto's, cartoons 
en bijzondere documenten; t/m 15 
sept: 'van swip stolk tot rudo menge', 
affiches die tussen 1994 en 2019 ge-
maakt zijn voor het groninger museum; 
22 juni t/m 12 jan: daan roosegaarde, 
'presence' (baanbrekend, nieuw, inter-
actief en lichtgevend kunstwerk); 29 
juni t/m 9 feb: p struycken, 'explode-
rende kleur bij skrjabin en boulez' (vijf 
grote schermen met veranderende 
kleuren en vormen); elke zo: instap-
rondleiding langs hoogtepunten van 
het gebouw en de verschillende ten-
toonstellingen (14.00 uur, € 3,- / tot 19 
jaar gratis); zo 30 juni: familiedag voor 
inwoners van de groningse ooster-
parkwijk, met rondleidingen en work-
shops (gratis toegang op vertoon van 
flyer die in de oosterparkwijk verspreid 
is); t/m 21 juni: € 10,- (studenten stu-
derend buiten groningen/cjp € 5,- / mu-
seumkaart/stadjerspas/groninger stu-
denten/kinderen tot 19 jaar gratis) / 
vanaf 22 juni: € 15,- (studenten stude-
rend buiten groningen/cjp € 10,- / mu-
seumkaart/stadjerspas/groninger stu-
denten/kinderen tot 19 jaar gratis).
hanzeplein;
t/m 12 juni: marjolein annegarn, 'the 
stigma project' (onherkenbaar ge-
maakte fotoportretten van mensen met 
hiv).
sociëteit de harmonie, kreupelstr 10; 
t/m 20 sept: 'birds of paradise', werk 
van allie van altena (tekeningen) en 
cindy sprokel (beelden).
atelier henk kraayenzank, vissers-
traat 40; 
t/m 16 juni: frank straatemeier, (pers)
foto's uit de jaren '70/'80 en nieuw 
werk; open za zo 13.00-17.30 uur en 
op afspraak (tel. 050-3135798); na 16 
juni alleen op afspraak geopend.
keik, boterdiep 63; 
t/m 4 okt: 'primary moments', werk van 
wilma vissers (gemengde techniek) en 
lydia wierenga (abstracte schilderijen); 
open ma-vr 09.00-17.00 uur.
kunst en zo, oosterstraat 35; 
permanente tentoonstelling met wisse-
lend werk van arda barten (keramiek), 
els brouwer (schilderijen), reny kramer 
(schilderijen), greetje hoving (kera-
miek), lammy cremer (sieraden), annet 
stroes (sieraden), koos bladt (glas) en 
may den arend (keramiek); open di-vr 
12.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
fotogalerie lichtzone, o kijk in 't jat-
straat 36; 
t/m 30 juni: werk van eindexamenstu-
denten noorderpoort fotografie; open 
wo-zo 12.00-17.00 uur.
martiniplaza, l springerlaan 2; 
t/m 1 sept: edwin grissen, 'uitgelicht' 
(schilderijen).
martiniziekenhuis, v swietenplein 1; 
t/m 11 juni: (1ste etage) gerda de 
voogd, foto's (thema: groningse elfjes).
atelier nelleke allersma, westerha-
venstraat 8; 
permanent: tekeningen (etalage) en 
bronzen beelden en schilderijen (ate-
lier); bezoek op afspraak (tel. 06-
22617929) en indien aanwezig.

galerie noord, nieuwstad 6; 
t/m 20 juni: petra katanic, 'mama, doe 
het licht uit, zo kan ik mijn dromen niet 
zien' (fotografie); 22 juni (opening 
17.00 uur) t/m 18 juli: foto's van sander 
van der bij en vivian ammerlaan; open 
wo-zo 13.00-17.00 uur.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26; 
t/m 16 juni: 'waar kom je weg?', expo-
sitie over zes eeuwen migratie naar 
groningen; t/m 16 juni: (entreehal) 'her-
innerings in beeld', mini-expositie met 
oude foto's en filmbeelden van gronin-
gen; 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); de entreehal is gratis 
toegankelijk.
noorderlicht fotogalerie, a-kerkhof 
12; 
8 juni t/m 25 aug: philippe dudouit, 'the 
dynamics of dust' (foto's van nomadi-
sche inheemse bewoners van de sa-
hel-sahara-zone); vr 7 juni 17.00 uur: 
opening tentoonstelling en kort inter-
view met de fotograaf; do 13 juni 
15.30-17.30 uur: presentatie van het 
boek 'tegendraads', een bloemlezing 
van en over fotograaf ton broekhuis 
(toegang gratis); open wo-zo 12.00-
18.00 uur; € 4,- (studenten € 2,- / stad-
jerspas/kinderen tot 13 jaar 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.
restaurant de pauw, gelkingestr 52; 
tot eind juni: werk van tekenaars van 
de noordelijke tekentafel; de tekenin-
gen zijn te koop en de opbrengst gaat 
naar het beatrix kinderziekenhuis.
kunsthandel peter ter braak, noor-
derhaven 50; 
t/m 9 juni: esther van dijk, schilderijen; 
open vr za zo 12.00-18.00 uur.
pictura, st walburgstraat 1; 
t/m 16 juni: '...iets met ruimte', werk 
van twaalf fotografen over het begrip 
'ruimte' (adrian faes & katharina pöhl-
mann, anna witkowska, arjan post, co-
rine hörmann, goran turnsek, hanna 
snijder, jan theun van rees, mariëlle 
gebben, mémé bartels, mo verlaan en 
sander van der bij); 23 juni t/m 14 juli: 
eindexamenexpositie klassieke acade-
mie met werk van linet battjes, hilda 

bruinsma, gerda camfferman, erwin 
van iwaarden, esther schlebos, ton 
schuman, folly spoelstra, herke zijlstra, 
david van der linden, henrieke de 
vries, susan ekkel, betsy klabbers, ma-
rein konijn en liesbeth meerding; zo 23 
juni 14.00 uur: opening eindexamen-
expositie met uitreiking van de jaarlijk-
se prix de norvège aan twee examen-
kandidaten (martinikerk, martinikerk-
hof 3); open wo-za 13.00-17.00 uur.
de portiersloge, haddingestraat 26; 
tot eind juni: paula biemans, 'camera 
incantatus - an attempt to rediscover 
enchanted times in a locked up room'; 
dag en nacht van buitenaf te zien.
de semmelstee, semmelweisstr 182; 
t/m 28 juni: chris fictoor, 'klankbeeld-
taal' (kleurenfoto's en gedichten uit de 
gelijknamige bundel).
galerie sign, winschoterkade 10; 
t/m 6 juni: 'infusing', multidisciplinaire 
installaties van pelle schilling, laura 
malpique en kimball gunnar holth; t/m 
7 juli: clarinde wesselink, 'kikkerpro-
ject' (onderzoek naar verschillende 
ecosystemen vanuit het kikkerper-
spectief); 12 t/m 16 juni: werk van 3de-
jaars minervastudenten lieve van mee-
gen, kara noble, beatriz luz de carval-
ho en celina vogense; open di-za 
12.00-17.00, zo 14.00-17.00 uur.
café de smederij, tuinstraat 2; 
tot eind juni: abel groenewold, tekenin-
gen.
vm suikerfabriek, suikerlaan 20; 
22 juni (opening 13.00 uur) t/m 27 juni: 
'(un)formed', werk van eindexamen-
studenten van de bacheloropleidingen 
autonome beeldende kunst, vormge-
ving en docent beeldende kunst en 
vormgeving van academie minerva en 
van masterstudenten van het frank 
mohr institute; open za 13.00-19.00, 
zo-do 10.00-21.00 uur.
synagoge, folkingestraat 60; 
7 juni t/m 29 sept: '50x israëls: het suc-
ces in fotogravure', 115 jaar oude re-
producties (fotogravures) van schilde-
rijen van de in groningen geboren jozef 
israëls (1824-1911); open di-vr zo 
13.00-17.00 uur; € 3,-.
umcg, hanzeplein 1; 
t/m 23 juni: (fonteinstraat) het cbk pre-
senteert werk van hans hoekstra, lisa 
smithson, klasiena soepboer, roos vink 
en coen vunderink; t/m 23 juni: (perso-
neelsrestaurant) mara piccione, zeef-
drukaffiches.
universiteitsbibliotheek, broerstr 4; 

t/m 16 juni: (2de etage trappenhuis) 
groninger vrouwengalerij met portret-
ten van vijftig bijzondere groninger 
vrouwen uit het verleden; open dag. 
08.30-24.00 uur.
universiteitsmuseum, o kijk in 't jat-
straat 7a; 
6 juni t/m 27 okt: eva rovers, 'ruimte-
schip aarde' (lustrumtentoonstelling 
over de rijkheid en kwetsbaarheid van 
de aarde); open di-zo 13.00-17.00 uur; 
op feestdagen gesloten; € 3,- (cjp/stu-
denten niet rug/kinderen tot 19 jaar 
€ 1,50 / studenten en medewerkers 
rug/museumkaart/kinderen tot 5 jaar 
gratis).
usva, munnekeholm 10; 
t/m 5 juli: 'nicaranima/nicaranimus', ex-
positie over gender en lgbt in neder-
land, nicaragua en andere delen van 
de wereld; met schilderijen van bas nij-
enhuis en foto's van koen suidgeest; 
open ma-vr 09.00-23.00 uur; gratis.
vrijdag, walstraat 34; 
24 juni (opening 16.00 uur) t/m 29 juni: 
'kunstlokalen', werk van cursisten van 
kunstencentrum vrijdag; za 29 juni 
14.00-16.00 uur: finissage en open 
huis met rondleidingen; do 6 juni: kun-
stenaar jeroen doorenweerd geeft een 
lezing over kunst in de publieke ruimte 
(20.00 uur, € 7,50 / studenten/cursis-
ten € 5,-, reserveren aanbevolen via 
doen@bijvrijdag.nl of tel. 050-
3051400); open ma-vr 09.00-23.00, za 
09.00-14.00 uur.
wall house #2, a j lutulistraat 17; 
t/m 1 sept: gunta stölzl, 100 jaar bau-
hausstoffen (textiel); zo 9 juni: lezing 
over gunta stölzl door biografe ingrid 
radewaldt (14.00 uur, gratis, aanmel-
den via wallhouse@groningermuse-
um.nl); open za zo 12.00-17.00 uur; 
gratis.
with tsjalling, kostersgang 26 rechts; 
t/m 15 juni: 'skindeep', abstract werk 
met een bijzonder oppervlak van rob 
bouwman, daan den houter en vincent 
uilenbroek; 29 juni t/m 19 juli: julio pas-
tor, 'babel' (grote tekeningen van to-
rens op zwart papier); 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.

wereldmuziek
vr 7 juni 
drie gezusters, grote markt 36-39;
'jamundo' met yasmijn kramer (singer-
songwriter, 23.00-23.30 uur) en jam-
sessie (latin/afrikaans, 23.30-02.00 u); 
gratis.
zo 9 juni 
muziekkoepel, sterrebos;
sterrebos live met the doggy few (ierse 
feestmuziek) en the outtakes (rock); 
aanv 14.30 uur; gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 11 juni 
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.
wo 12 juni 
de semmelstee, semmelweisstr 182;
radoves, traditionele russische liede-
ren en volksdans; aanv 19.30 u; € 15,- 
(kinderen tot 14 jaar € 5,-); reserveren 
via rusevenement@gmail.com.
do 13 juni 
waagplein;
zomeravondconcert door de clan mac-
beth pipe band (19.00 uur) en bigband 
jazzventure (20.00 uur); gratis.
za 15 juni 
stadspark, paviljoenlaan 5;
rapalje zomerfolk festival met the flask 

6   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN

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.

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

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

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

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

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

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

De Kornuiten van Groningen
Paterswoldseweg 36
9726 BE  Groningen
Tel. 050-3131866
www.dekornuiten.nl
Open:  di. t/m zo. 16.00-23.00 uur
 
De Kornuiten van Groningen is een gezellig eetcafé nabij de 
Westerhaven en 5 minuten wandelen van het hoofdstation en 
Martini Plaza. En u heeft er al een daghap voor maar € 10,- !

Proeflokaal en brouwerij
De Prael Groningen
Boterdiep 75
9712 LL Groningen
Tel. 050-2115313
www.deprael.nl
Open:  wo. do. zo. 14.00-23.30 uur 

vr. za. 14.00-00.30 uur
                                                
Lekker eten met speciaalbiertjes. Dagschotels een tientje!

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.

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.

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.

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

Via Vecchia
Open: dag. vanaf 17.00 uur

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

Uit eten in Groningen

http://www.caveoporto.nl/
http://www.asia-today.nl/
https://roezemoes.leukeetcafe.nl/
http://www.tajmahalgroningen.nl/
http://dekornuiten.nl/
https://www.deprael.nl/
http://www.imono.nl/
http://www.moghul.nl/
http://www.goudkantoor.nl/
http://www.viavecchia.nl/
https://www.facebook.com/HetPinkstertoernooi


(traditioneel iers en schots), laroux 
(wereldmuziek uit verrassende plaat-
sen), manannán (ierse en schotse 
folk), rapalje (celtic folk), the dolmen 
(middeleeuwse celtic folkrock), flan-
nery (alternatieve folkrock), altan (tra-
ditionele ierse folk), saor patrol (mid-
deleeuwse rock uit schotland), lqr (cel-
tic folk/punk), the mahones (ierse 
punk), roofvogelshow, verhalenvertel-
ler, boogschieten, zwaardvechten, 
workshops en kinderdorp; 12.00-24.00 
uur; voorverkoop € 18,50 (kinderen tot 
12 jaar gratis / weekendpasse-partout 
€ 27,-) via www.zomerfolk.nl; zie ook 
16 juni.
orkz-bar, emmastraat 15;
'tropical grunn'; braziliaans feest met 
dj's sadbears studios, bontjee en hot-
stef, sambaband batatuke en dans-
workshop; 20.30-04.00 uur; kaarten 
aan de deur (geen pin, alleen cash).
zo 16 juni 
stadspark, paviljoenlaan 5;
rapalje zomerfolk festival met forgotten 
north (angry norsemen), the dolmen 
(middeleeuwse celtic folkrock), saor 
patrol (middeleeuwse rock uit schot-
land), flannery (alternatieve folkrock), 
moti (groningens bekendste straatmu-
zikant), shantalla (traditioneel celtic), 
rapalje (celtic folk), roofvogelshow, 
verhalenverteller, boogschieten, 
zwaardvechten, workshops en kinder-
dorp; 12.00-20.00 uur; voorverkoop 
€ 13,50 (kinderen tot 12 jaar gratis / 
weekendpasse-partout € 27,-) via 
www.zomerfolk.nl.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
5 jaar afrika jam café: lustrumfeest met 
live muziek, dj en barbecue op het ter-
ras; aanv 16.00 uur; gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
traditioneel ierse sessie; aanv 17.00 u; 
gratis.
di 18 juni 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.
wo 19 juni 
oosterpoort, trompsingel 27;
kleine zaal: hazmat modine, blues/
country/rock & roll/jazz/gospel/wereld-
muziek; box of breath tour; aanv 20.30 
uur; € 20,57.
brouwerij martinus, kostersgang 32-
34;
martinus world; martin de ruiter (ban-
deneon), elliot muusses (gitaar) en erik 
winkelmann (bas); jazz/tango; stan-
dards, eigen composities en improvi-
satie; aanv 20.30 uur; € 15,- (studen-
ten € 8,-); ism stichting jazz in gronin-
gen.
vera, oosterstraat 44;
etenesh wassie (zang), traditioneel 
ethiopische muziek/jazz/rock/improvi-
satie; mmv mathieu sourisseau (gitaar) 
en sébastien bacquias (contrabas); 
aanv 21.00 uur; € 14,-.
do 20 juni 
poelestraat;
swingin' groningen 2019: samuel jack 
(soul/pop, 21.00-22.15 uur) en smilin' 
osei (afrikaans/highlife/reggae, 23.00-
00.30 uur); gratis.
le petit théâtre, turfsingel 18-20;
epiklisis; tereza catarov (zang), christi-
na g papadopoulou (zang), rafael ab-
dalla (bas) en gast: dimitris kalamaras 
(gitaar); jazz/balkan/latin; 21.30-23.30 
uur.
vr 21 juni 
poelestraat;
swingin' groningen 2019: antwerp gip-
sy-ska orchestra (21.00-22.15 uur) en 
deejay irie + mc sherlock (funk/soul/
hiphop/disco, 23.00-00.30 uur); gratis.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
black irish texas, rockabilly/punk/ierse 
feestmuziek uit austin; voorprogram-
ma: mcscallywag, ierse folk/punk uit 
groningen; aanv 22.00 uur; € 7,- / voor-
verkoop € 6,-.
za 22 juni 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
dramali, groovy afro-beat met oa dra 
diarra, benson enowben itoe, claude 
ciza en albert van holthoon; aanv 
22.00 uur; gratis.
zo 23 juni 
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 25 juni 
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.
verwacht
zo 30 juni 
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.
theater de kapel, emmastr 15 f103;
slack bird, folkpunkduo uit finland met 
banjo en accordeon; aanv 20.30 uur; 
toegang: vrije gift.
di 2 juli 
café de zolder, papengang 3a;
reggae jam; 23.00-02.00 uur; gratis.

theater
do 6 juni 
grand theatre, grote markt 35;
yan duyvendak brengt 'invisible' (try-
out); spel waarbij de deelnemer met 
behulp van een korte scenario-be-
schrijving de openbare ruimte wordt in-
gestuurd om subtiele ingrepen te 
doen; aanv 16.30 en 17.00 uur; € 8,50 
(cjp/collegekaart € 6,50).
grand theatre, grote markt 35;
lustrum rijksuniversiteit: 'totally shifted' 
van jan veldman en frank den hollan-
der; komisch theater over universiteit 
en stad; regie: jack nieborg; try-out; 
aanv 19.30 uur (uitverkocht), 21.00 en 
22.30 uur; € 14,- (studenten € 9,-); pre-
mière op 7 juni.
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
judith rodenburg, mirjam smidt, laura 
bringmann ea spelen 'ons best'; ont-
roerende en hilarische voorstelling 
over de dagelijkse gang van zaken in 
oost-west; regie: gabriëlle glasbeek; 
muziek: han hesselink en bert van erk; 
20.00-21.45 uur; € 3,-.
vr 7 juni 
grand theatre, grote markt 35;
lustrum rijksuniversiteit: 'totally shifted' 
van jan veldman en frank den hollan-
der; komisch theater over universiteit 
en stad; regie: jack nieborg; première; 
aanv 19.30 uur, 21.00 uur (uitverkocht) 
en 22.30 uur (uitverkocht); € 15,- (stu-
denten € 10,-); zie ook 8 en 10 t/m 15 
juni.
za 8 juni 
grand theatre, grote markt 35;
lustrum rijksuniversiteit: 'totally shifted' 
van jan veldman en frank den hollan-
der; komisch theater over universiteit 
en stad; regie: jack nieborg; aanv 
21.00, 22.30 en 24.00 uur; € 15,- (stu-
denten € 10,-); zie ook 10 t/m 15 juni.
ma 10 juni 
grand theatre, grote markt 35;
lustrum rijksuniversiteit: 'totally shifted' 
van jan veldman en frank den hollan-
der; komisch theater over universiteit 
en stad; regie: jack nieborg; aanv 
19.30 en 21.00 uur; € 15,- (studenten 
€ 10,-); zie ook 11 t/m 15 juni.
di 11 juni 
vrijdag, noorderbuitensingel 11;
elise van der willik brengt 'levenslijn'; 
debuutvoorstelling over keuzes maken 
en de dingen die je gewoon overko-
men; met muziek, dans en interactie 
met het publiek; aanv 19.30 uur; gratis.
grand theatre, grote markt 35;
lustrum rijksuniversiteit: 'totally shifted' 
van jan veldman en frank den hollan-
der; komisch theater over universiteit 
en stad; regie: jack nieborg; aanv 
19.30 en 21.00 uur; uitverkocht; zie 
ook 12 t/m 15 juni.
wo 12 juni 
grand theatre, grote markt 35;
lustrum rijksuniversiteit: 'totally shifted' 
van jan veldman en frank den hollan-
der; komisch theater over universiteit 
en stad; regie: jack nieborg; aanv 
19.30 uur (uitverkocht) en 21.00 uur; 
€ 15,- (studenten € 10,-); zie ook 13, 
14 en 15 juni.
do 13 juni 
grand theatre, grote markt 35;
lustrum rijksuniversiteit: 'totally shifted' 
van jan veldman en frank den hollan-
der; komisch theater over universiteit 
en stad; regie: jack nieborg; aanv 
19.30 uur en 21.00 uur (uitverkocht); 
€ 15,- (studenten € 10,-); zie ook 14 en 
15 juni.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
'de wijk de wereld'; de theatermakers 
van de wijk de wereld brengen verha-
len van de bewoners van de korreweg-
wijk en de hoogte; theater, dans en 
muziek; try-out; aanv 20.15 uur; € 10,-; 
première op 14 juni.
usva, munnekeholm 10;
guts (groningen university theatre soci-
ety) speelt 'teenage angst with a body-
count'; zwarte komedie over volwas-
sen worden en de drang om je klasge-
noten te vermoorden; engelstalig; 
20.30-23.00 uur; € 9,- (studenten 
€ 7,-); zie ook 14 en 15 juni.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26;
'averecht'; theatrale tour door het mu-
seum, over 100 jaar vrouwen en recht, 
onrecht en aanrecht; regie en concept: 
fenna besijn; 21.00-22.30 uur; € 10,-; 
kaartverkoop via www.bijvrijdag.nl; ook 
op 14, 15 en 16 juni.
vr 14 juni 
grand theatre, grote markt 35;
lustrum rijksuniversiteit: 'totally shifted' 
van jan veldman en frank den hollan-
der; komisch theater over universiteit 
en stad; regie: jack nieborg; aanv 

19.30 uur (uitverkocht), 21.00 uur (uit-
verkocht) en 22.30 uur; € 15,- (studen-
ten € 10,-); zie ook 15 juni.
stadsschouwburg, turfsingel 86;
'de wijk de wereld'; de theatermakers 
van de wijk de wereld brengen verha-
len van de bewoners van de korreweg-
wijk en de hoogte; theater, dans en 
muziek; première; aanv 20.15 uur; uit-
verkocht; zie ook 15 juni.
usva, munnekeholm 10;
guts (groningen university theatre soci-
ety) speelt 'teenage angst with a body-
count'; zwarte komedie over volwas-
sen worden en de drang om je klasge-
noten te vermoorden; engelstalig; 
20.30-23.00 uur; € 9,- (studenten 
€ 7,-); zie ook 15 juni.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26;
'averecht'; theatrale tour door het mu-
seum, over 100 jaar vrouwen en recht, 
onrecht en aanrecht; regie en concept: 
fenna besijn; 21.00-22.30 uur; € 10,-; 
kaartverkoop via www.bijvrijdag.nl; ook 
op 15 en 16 juni.
za 15 juni 
stadsschouwburg, turfsingel 86;
'de wijk de wereld'; de theatermakers 
van de wijk de wereld brengen verha-
len van de bewoners van de korreweg-
wijk en de hoogte; theater, dans en 
muziek; aanv 14.30 en 20.15 uur; 
€ 12,50.
grand theatre, grote markt 35;
lustrum rijksuniversiteit: 'totally shifted' 
van jan veldman en frank den hollan-
der; komisch theater over universiteit 
en stad; regie: jack nieborg; aanv 
19.30, 21.00 uur en 22.30 uur; € 15,- 
(studenten € 10,-).
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
theatersport door de cursusgroep van 
sub rosa; improvisatie; aanv 20.30 uur; 
€ 7,50.
usva, munnekeholm 10;
guts (groningen university theatre soci-
ety) speelt 'teenage angst with a body-
count'; zwarte komedie over volwas-
sen worden en de drang om je klasge-
noten te vermoorden; engelstalig; 
20.30-23.00 uur; uitverkocht.
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26;
'averecht'; theatrale tour door het mu-
seum, over 100 jaar vrouwen en recht, 
onrecht en aanrecht; regie en concept: 
fenna besijn; 21.00-22.30 uur; € 10,-; 
kaartverkoop via www.bijvrijdag.nl; ook 
op 16 juni.
zo 16 juni 
noordelijk scheepvaartmuseum, 
brugstraat 24-26;
'averecht'; theatrale tour door het mu-
seum, over 100 jaar vrouwen en recht, 
onrecht en aanrecht; regie en concept: 
fenna besijn; 21.00-22.30 uur; € 10,-; 
kaartverkoop via www.bijvrijdag.nl.
di 18 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
wo 19 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
grand theatre, grote markt 35;
grand theatre amateurweek: a-way 
productions brengt 'labyrinth of lines' 
(try-out); engelstalige voorstelling over 
depressie en prestatiedruk bij jongvol-
wassenen; aanv 20.30 uur; € 11,-; zie 
ook 22 en 23 juni (de machinefabriek).
do 20 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl; 
t/m 21 juni.
vr 21 juni 
noorderpoort college, verzetstrijder-
slaan 2;
impressfest 2019; leerlingen kunst & 
multimedia van het noorderpoort colle-
ge presenteren een festival met oa 
beeldende kunst, muziek, talkshow, 
film en theater; 19.00-23.00 uur; dag-
kaart € 5,- / passe-partout € 25,-; 
kaartverkoop via www.impressfest.nl.
der aa-theater, a-kerkstraat 11;
hent hamming brengt 'ijs'; monoloog 
over angst, een ontmaskering en een 
verschrikkelijke waarheid; aanv 20.30 
uur; € 15,-; kaartverkoop via www.toe-
kantickets.nl/shop/deraatheater en 
www.deraatheater.nl.
grand theatre, grote markt 35;
grand theatre amateurweek: ulteam 
speelt 'improweerwolven'; improvisa-
tievoorstelling op suggesties van het 
publiek; aanv 20.30 uur; € 10,-.
za 22 juni 
de machinefabriek, bloemstraat 38;

a-way productions brengt 'labyrinth of 
lines'; engelstalige voorstelling over 
depressie en prestatiedruk bij jongvol-
wassenen; aanv 20.30 uur; € 11,- (stu-
denten € 9,50); kaartverkoop via www.
awayproductions.nl; zie ook 23 juni.
zo 23 juni 
de machinefabriek, bloemstraat 38;
a-way productions brengt 'labyrinth of 
lines'; engelstalige voorstelling over 
depressie en prestatiedruk bij jongvol-
wassenen; aanv 19.45 uur; € 11,- (stu-
denten € 9,50); kaartverkoop via www.
awayproductions.nl.
di 25 juni 
grand theatre, grote markt 35;
unfinished business (onaf werk van 
jonge, noordelijke makers): joachim 
rümke brengt de performance 'eens is 
nooit'; videogame waarin het publiek 
de levenskeuzes maakt voor een an-
der; aanv 19.30 en 21.00 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage na afloop.
grand theatre, grote markt 35;
unfinished business (onaf werk van 
jonge, noordelijke makers): dieven 
brengt de muziekperformance 'ik bele-
dig jou alleen om het voor mij een plek 
te geven'; elektronische tracks vol 
hartzeer en zwartgallige, masochisti-
sche thema's; aanv 20.15 uur; toe-
gang: vrijwillige bijdrage na afloop.
wo 26 juni 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'antigone'; muziektheater naar de klas-
sieke tragedie van sophocles; regie: 
maaike van den hoek; aanv 20.30 uur; 
€ 9,- (studenten € 8,-); ook op 27, 28 
en 29 juni.
grand theatre, grote markt 35;
unfinished business (onaf werk van 
jonge, noordelijke makers): alexandra 
schewelew brengt 'what's up with the 
ranevskis?'; multimediale theatervoor-
stelling geïnspireerd op 'de kersentuin' 
van tsjechov; 21.00-21.50 uur; toe-
gang: vrijwillige bijdrage na afloop.
do 27 + vr 28 juni 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'antigone'; muziektheater naar de klas-
sieke tragedie van sophocles; regie: 
maaike van den hoek; aanv 20.30 uur; 
€ 9,- (studenten € 8,-); ook op 29 juni 
(15.00 en 20.30 uur).

verwacht
za 29 juni 
usva, munnekeholm 10;
het groninger studenten toneel speelt 
'antigone'; muziektheater naar de klas-
sieke tragedie van sophocles; regie: 
maaike van den hoek; aanv 15.00 en 
20.30 uur; € 9,- (studenten € 8,-).
zo 30 juni 
grand theatre, grote markt 35;
unfinished business (onaf werk van 
jonge, noordelijke makers): theatercol-
lectief illustere figuren brengt de eind-
presentatie van het illustere figuren 
weekend; 16.00-16.45 uur; toegang: 
vrijwillige bijdrage na afloop.

uitgaan
do 6 juni 
café the crown, zuiderdiep 2;
boven: 'upstairs swing', lindy hop; 
20.00-22.30 uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pop- en showbizzquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 7 pers. per 
team; opgave via info@cafedetoeter.nl 
of tel. 050-3124499.
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.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
ancient radius invites maztek & optiv; 
support: dj's the high class en regolith 
surface; 23.00-05.00 uur; € 10,- / voor-
verkoop € 5,-.
&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 7 juni 
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
'beach please - chill edition'; aanv 
16.52 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj; aanv 17.00 u; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.

dot, vrydemalaan 2;
'dot dance department' met dj's orchid, 
sebastian davidson en sowieso; club-
hits; 21.00-02.00 u; voorverkoop € 6,-.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joost brunsting; 
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.
huize maas, vismarkt 52;
'terug naar toen'; '90's/'00's party; 
23.00-04.30 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'ladi dadi', hiphop/r&b; af-
terparty van krs-one; 23.00-02.00 uur; 
gratis.
bar smoke, grote markt 21a;
'yeke yeke' met dj's a tribute to afrika; 
afro soul/funk/house; aanv 23.00 uur; 
gratis.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'rewind'; hits van toen en nu; 23.00-
05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
acid night met dj christian thomas en 
live: ceephax acid crew; 24.00-06.00 
uur; € 8,-; alleen deurverkoop.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'ongehoord' met dj's jasper 
staal, dmt, avtur, node en freek strano; 
eclectic; 24.00-05.00 uur; € 5,- / voor-
verkoop € 3,-.
za 8 juni 
stadspark;
zonneweide: 'holi - the festival of co-
lors' met muziek, kleur en eten & drin-
ken; lentefeest georganiseerd door de 
groningen indian students association; 
14.00-18.00 uur; € 7,-; kaartverkoop 
via www.gisarug.nl.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
osho swingfeest 'the dancing buddhas' 
met dj pushpa, hapjes en boekentafel; 
21.00-01.00 uur; € 10,-; vooraf: brea-
thing into life-meditatie (19.30 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.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 23.00-
04.00 uur.
vera, oosterstraat 44;
'glamarchy' met dj's eleanor aurora, vi-
valdi, karenfromsaturn, celinda en bbz; 
afterparty van de nacht van kunst & 
wetenschap; 23.30-04.00 uur; € 2,- 
(met polsband van de nacht van kunst 
& wetenschap of vera clubkaart gratis).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht: lennart wiehe invites job si-
fre; techno/ebm/electro; 24.00-06.00 
uur; € 6,-; alleen deurverkoop.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: '.roots - tropical urban edi-
tion' met dj's thiago mereilles, jean do-
gan, kwambo en guerrero; urban/
dancehall/tropical; 24.00-05.00 uur; 
€ 10,- / voorverkoop € 7,50.
zo 9 juni 
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
sportpark west-end vinkhuizen, zil-
verlaan 10;
eindfeest pinkstertoernooi (voetbal) 
met dj's rayli, black shadow, el novato 
en molina en activiteiten voor kinde-
ren; aanv 15.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
afrika jam café met live muziek, dj en 
eten; aanv 16.00 uur; gratis.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
kizomba party met dj la pasión en taxi 
dancers; 20.00-24.00 uur; € 5,-.
club kokomo, gelkingestraat 1;
1ste pinksterdag: 'soixante neuf' met 
dj's mitchell suprême, rockefellababe, 
impulz, kelly stephanie, artoebi en nic-

ky jane en live: chivv; urban; 23.00-
05.00 uur; voorverkoop € 13,74 via 
www.soixante-neuf.nl.
huize maas, vismarkt 52;
'donovan's xxl - 10 year anniversary' 
met dj's en surprise acts; 23.00-05.00 
uur; € 17,50 / voorverkoop € 10,-.
ma 10 juni 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; 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 11 juni 
kroeg van klaas, oosterweg 26;
kroeg van klaas kroegquiz (algemene 
kennis); aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 p.p. / team max. 5 personen; 
opgave via kroegvanklaas2@gmail.
com.
wo 12 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 17.00-24.00 uur; gratis; t/m 
16 juni.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 13 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 
16 juni.
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;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 14 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 
16 juni.
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
'beach please - movie edition'; aanv 
16.52 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj; aanv 17.00 u; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj 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.
club kokomo, gelkingestraat 1;
kei x bash met dj-contest en live: snel-
le (rap); 22.00-04.00 uur; voorverkoop 
€ 10,- (early bird € 7,50).
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.
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bar smoke, grote markt 21a;
'henny & gingerale' met dj's geert jan, 
chakra kahn, bojan aleksander, jim lok, 
ingo the gringo, mr chong, jeroen s en 
phunk le chique; aanv 23.00 u; gratis.
die jägerbar, gelkingestraat 42;
'friyayz'; r&b/guilty pleasures/urban/
hits; 23.00-05.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'for the ravers' met dj's phase fatale, 
long bram en leoni; techno/rave; 
24.00-06.00 uur; € 8,-; alleen deurver-
koop.
za 15 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis; t/m 
16 juni.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
orkz-bar, emmastraat 15;
'tropical grunn'; braziliaans feest met 
dj's sadbears studios, bontjee en hot-
stef, sambaband batatuke en dans-
workshop; 20.30-04.00 uur; kaarten 
aan de deur (geen pin, alleen cash).
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.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 23.00-
04.00 uur.
simplon, boterdiep 69;
kleine zaal: 'bassface 22' met dj's 
dabs, spectriv, lun en bassface crew; 
bass; 23.00-05.00 uur; € 10,- / voor-
verkoop € 8,-.
vera, oosterstraat 44;
'loft' met dj's red greg, duke hugh, st 
bastian, pushin wood en black dynami-
te; funk/hiphop/soul; 23.30-05.00 uur; 
€ 5,- (met vera clubkaart en na 03.00 
uur gratis); in de kelderbar: dj lost per-
fection (vanaf 01.30 uur).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj christian tho-
mas (all night long); house/grooves; 
24.00-06.00 uur; € 6,- (bij aanmelding 
via facebook vóór 14.00 uur gratis).
lola, pelsterdwarsstraat 11;
club maca & roni presenteert: 'you!' 
met oa dj's fleurop, anton beckeringh, 
cas wennekes, coco coquelicot en 
poog soundsisters; techno/tribal 
house/italo disco/eclectic; aanv 24.00 
uur; € 8,- / voorverkoop € 7,-.
zo 16 juni 
stadspark;
het groninger terrassen festival met oa 
terrassen, foodtrucks, dj's, cabaret en 
karaoke; 12.00-24.00 uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
rob & inez tango sunday met dj; 15.00-
18.00 uur.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
5 jaar afrika jam café: lustrumfeest met 
live muziek, dj en barbecue op het ter-
ras; aanv 16.00 uur; gratis.
het heerenhuis, spilsluizen 9;
season end sunday 'old skool meets 
new skool' met dj's marcel jong a pin 
en kamiel piek, surprise solo act en 
workshops old skool en new skool 
(18.30-19.30 uur); 18.30-23.00 uur; 
€ 7,50 incl. workshops; kaarten aan de 
deur (pin of cash).
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
19.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
ma 17 juni 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 
deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
ocean 41, grote markt 41;
mighty monday met resident dj's; 
23.00-05.00 uur; gratis.
wo 19 juni 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 uur; 
gratis.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
huize maas, vismarkt 52;
usva culture gala met dj en live mu-
ziek; afsluiting van het culturele sei-
zoen; 22.30-03.30 uur; € 25,- (studen-
ten € 22,50) incl. onbeperkt bier/wijn/

fris/binnenlands gedistilleerd; kaartver-
koop via de usva.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.
do 20 juni 
platformtheater, boterdiep 46;
season end party van dansschool cho-
colatina met dj rett boel; 21.00-01.00 
uur.
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;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 21 juni 
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
'beach please - chill edition'; aanv 
16.52 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj; aanv 17.00 u; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met 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.
hundread sound accompany, pop 
dijkemaweg 31b;
'krankjoris #4' met dj's joost/orxhid, my 
nemesis, sliquid, rop, flark, mis goa 
freaky, moon d, stonehammer, cor-
ka'an en d-lerium; 2 zalen: acid/techno 
en psy/goa; 22.00-06.00 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.
bar smoke, grote markt 21a;
'que pasa' met dj's barba, viento y fu-
ego; latin soul/funk/house; aanv 23.00 
uur; gratis.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'sputnik - power shift' met 
oa dj's uamee, badwor7h, dybass, 
amslat en synapse; russian hardbass; 
23.00-05.00 uur; voorverkoop € 10,-.
vera, oosterstraat 44;
kelderbar: poo poo platter party met 
dj's stip en puch; rock & roll/sixties/se-
venties punk; 23.00-03.00 uur; gratis.
&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'kiosk' met dj's jane fitz, christian tho-
mas en will jr; house; 24.00-06.00 uur; 
€ 8,-; alleen deurverkoop.
za 22 juni 
zwembad de papiermolen, papier-
molenlaan 3;
buiten: 'liccen in de papiermolen' met 
diverse dj's; house/techno; 15.00-
22.00 uur; kaartverkoop via www.kop-
jek.com; alleen bij mooi weer.
edanz, van oldenbarneveltlaan 6;
'ecstatic dance' met dj yarun dee; 
dans/meditatie; 19.30-22.15 uur; 
€ 15,- (alleen cash aan de deur); met 
openings- en sluitingsceremonie.
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 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.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 23.00-
04.00 uur.
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
'clash' met dj's long bram en boeing 
747 en live: aurora halal; techno/psy-
chedelisch; 24.00-06.00 uur; € 8,-; al-
leen deurverkoop.
zo 23 juni 
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 24 juni 
café oblomov, poelestraat 11;
oblomov pubquiz; aanv 20.00 uur; 

deelname € 2,50 p.p.; max. 5 pers. per 
team; aanmelden via info@oblomov-
groningen.nl.
café singelier, coendersweg 44;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp, teams max. 5 pers.; 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.
wo 26 juni 
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
café de toeter, turfsingel 6;
pubquiz (algemene kennis); aanv 
20.00 uur; deelname € 2,50; max. 5 
pers. per team.
café de koffer, nwe blekerstraat 1;
international quiznight (engelstalig); 
20.00-23.00 u; € 2,50 pp, max. 5 per-
sonen per team; reserveren gewenst 
via info@dekoffer.nl of aan de bar.
salsa juan carlos, lijnbaanstraat 10;
noche cubana met dj en workshops; 
salsa; 22.00-02.00 uur; gratis.
ocean 41, grote markt 41;
wicked wednesday met dj chris deluxe; 
23.00-05.00 uur; gratis.

do 27 juni 
buckshot café, zuiderdiep 58;
pubquiz; aanv 20.00 uur; deelname 
€ 2,50 pp; opgave via pubquiz-buck-
shot@hotmail.com; team max. 5 pers.
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
student shot night met dj's nick en 
alex; aanv 22.00 uur; gratis.
warhol, papengang 6;
'teq 'n taco'; 22.00-06.00 uur.
ocean 41, grote markt 41;
tempting thursday; student night met 
dj; 23.00-05.00 uur; gratis.
club kokomo, gelkingestraat 1;
student night met resident dj's en mc's; 
23.00-05.00 uur; tot 24.00 uur gratis 
toegang.

&zo, poelestraat 53-55;
'booty call' met dj chris deluxe; 24.00-
05.00 uur.
vr 28 juni 
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
'beach please - movie edition'; aanv 
16.52 uur; gratis.
dot, vrydemalaan 2;
'weekend vibes' met dj; aanv 17.00 u; 
gratis.
irish pub o'ceallaigh, kattendiep 13;
boven: alternative music bar met dj; 
punk/metal/indie/garage; aanv 18.00 
uur.
vrijdag, sint jansstraat 7;
meezingcafé voor jong en oud; van 
smartlap tot rolling stones; aanv 20.00 
uur; gratis.
new orleans jazz cafe, gelkingestr 17;
karaoke party; met keuze uit meer dan 
30.000 nummers; 21.00-01.00 uur; 
gratis.
ocho de mayo, hoekstraat 42;
tangosalon met dj joop; aanv 21.00 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;
superstijl; het publiek bepaalt wat de dj 
draait; 22.00-05.00 uur.
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.
troubadour, peperstraat 19;
'fight for your life' met dj's the individu-
al, re-invent & genet1c, head x, m-
pack & boafist, mr ripley, deadly as-
sault, firestarter en steef o & mindsick; 
hardcore; 23.00-06.00 uur; € 5,-; al-
leen deurverkoop.
lola, pelsterdwarsstraat 11;
twidl records presenteert dj's thorin 
van gelden, loes van rijsewijk, duuste-
re dns en junkie digital; obscure tech-
no; 23.00-05.00 uur; € 3,-.

&zo, poelestraat 53-55;
ladies night; r&b/hiphop/house/clas-
sics; 24.00-05.00 uur; gratis.

verwacht
za 29 juni 
dot, vrydemalaan 2;
'disco society' met dj; aanv 20.00 uur; 
gratis.
platformtheater, boterdiep 46;
zomerfeest van dansschool cariño met 
dj la sandunguera; salsa/bachata/son/
merengue/kizomba; 20.00-01.00 uur; 
€ 5,-; geen voorverkoop.
sociëteit de walrus, pelsterstraat 25;
'050 danst door' met dj eric; dansfeest 
met pop, rock, disco, funk house etc 
vanaf de jaren '60 tot nu; aanv 21.00 u; 
€ 4,- (tot 22.00 uur € 2,-).
partycafé de doos, gelkingestraat 11;
crazy saturday met dj's alex, nick, er-
win, wolter en bas; aanv 22.00 uur; 
gratis.
kroeg van klaas, oosterweg 26;
'dansen bij klaas' met dj leedsizzer; 
disco; aanv 22.00 uur; gratis.
buckshot café, zuiderdiep 58;
classics party met dj funk junk; soul/
funk/disco; aanv 22.00 uur; gratis.
het pakhuis, peperstraat 8/2;
swingavond met dj; aanv 22.30 uur; 
gratis.
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.
café gelkinge40, gelkingestraat 40;
boogie nights; disco uit de jaren '70 en 
'80 met originele videoclips; 23.00-
04.00 uur.
simplon, boterdiep 69;
grote zaal: 'plotsklaps' in junglesfeer 
met oa dj's trouvano, werkhoven en ru-
ben tieks; house/techno; 23.00-05.00 
uur; € 8,- / voorverkoop € 6,- (early bird 
€ 3,-).
die jägerbar, gelkingestraat 42;

future riddim x fissa; urban/eclectic; 
23.00-04.30 uur.
club kokomo, gelkingestraat 1;
club kokomo invites chris deluxe en 
jordi warners; eclectic; 23.00-05.00 u; 
€ 3,- (tot 24.00 uur gratis).
&zo, poelestraat 53-55;
'i love music'; urban/house/classics; 
24.00-05.00 uur.
nachtclub oost, oosterstraat 13a;
clubnacht special met dj's lauren han-
som en fafi abdel nour; disco/funk; 
24.00-06.00 uur; € 6,- (bij aanmelding 
via facebook vóór 14.00 uur gratis).
vera, oosterstraat 44;
'flexout audio x break-fast' met dj's 
qzb, arkaik, fre4knc, bassi en ground; 
drum & bass; 24.00-05.00 uur; € 10,- / 
voorverkoop € 8,-.
zo 30 juni 
rebel rebel hostel, suikerlaan 21;
'nailed it!'; breiclub voor rebellen; 
14.00-17.00 uur; gratis (bring your own 
wool).
em2, suikerlaan 6;
'sundays are for dancing'; soul/funk/
disco; 14.00-24.00 uur; € 10,- / voor-
verkoop € 8,- (early bird € 5,-) via www.
em2groningen.nl.
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.
mfc de wijert, p c hooftlaan 1;
fiesta alegría; latin party; 20.00-24.00 
uur; € 6,- incl. consumptie en work-
shop son door dansschool el son cu-
bano.

8   -   UITGAANSKRANT GRONINGEN
uitgaan (vervolg)

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.

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.

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!

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

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

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

 

TEKINEV           Het Huis van tekin  •  Turks Specialiteiten Restaur
ant 

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

Zaalgrootte: tot 80 personen (diner tot 40 personen.)
Schitterende bovenzaal voor feesten en bijeenkomsten.

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

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

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

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

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

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.

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.

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

zie ook: 
uit050.nl
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