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ZA 30 – TONEELSCHUUR – 15:00  
MODERN ART REVUE
Alex Klaasen en Steef de Jong spelen een ouderwetse revue over moderne kunst.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
WAS GETEKEND, ANNIE M.G. SCHMIDT
Annie M.G. Schmidt schreef musicals, tv-series, boeken en gedichten. Maar wie 
was de vrouw achter de schrijfster? Dick van den Heuvel schreef een musical vol 
scherpe humor en nummers als ‘Op een mooie Pinksterdag’ en ‘Margootje’.

STADSSCHOUWBURG – voorstellingen om 14:30 en om 20:15 uur
WAS GETEKEND, ANNIE M.G. SCHMIDT
Annie M.G. Schmidt schreef musicals, tv-series, boeken en gedichten. Maar wie 
was de vrouw achter de schrijfster? Dick van den Heuvel schreef een musical vol 
scherpe humor en nummers als ‘Op een mooie Pinksterdag’ en ‘Margootje’. 

ZO 10 – STADSSCHOUWBURG – 13:30 & 16:00 – 2+ 
WOEZEL & PIP 
Deze vierde Woezel & Pip-familievoorstelling zit vol muziek en is gebaseerd op 
de gelijknamige bioscoopkraker. Ga mee op reis met de twee onafscheidelijke 
hondjes tot zelfs buiten de Tovertuin en ontmoet Charlie.

VR 8 & WO 13 & VR 29 – THEATER ELSWOUT – 10:00 – 2+ 
KNUFFELVERHALEN - WIJNAND STOMP 
Wijnand Stomp vertelt heerlijke knuffel verhalen voor peuters.
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ZA 2 – THEATER ELSWOUT / OVERVEEN – 10:00 – 4+ 
MISTER ANANSI KIDS COMEDY 
Kom luisteren hoe Mister Anansi de vreselijk vervelende Bigi Kaaiman, die ieder-
een in de oren, neus en billen hapt, te grazen neemt. 

ZO 10 – TONEELSCHUUR – 15:00 – 6+ 
DE WORSTELAAR - THEATER GNAFFEL
Theater Gnaffel brengt mensgrote poppen op magische wijze tot leven en laat met 
het humoristische en beeldende De Worstelaar – in 2006 winnaar van de Zilveren 
Krekel – zien dat zelfs zwartkijkers zich weer kunnen gaan verwonderen. 

ZO 10 – VERTELSCHUUR / BLOEMENDAAL – 15:00 – 4+
BEER
Verhalen over emoties, die alle kinderen kennen, maar waarvan ze vaak denken, 
dat ze de enigen zijn, die ze hebben.
WO 13 & VR 29 – THEATER ELSWOUT – 15:00 – 4+
SPROOKJESJAGER - WIJNAND STOMP  
Wijnand gaat op sprookjes jagen en het wordt spannend … en leuk. 

ZA 16 – VERHALENHUIS HAARLEM – voorstellingen om: 10:00, 11:00, 
12:00, 13:30, 14:30 & 15:30 UUR – 2+  
KUN JE ONS DE WEG NAAR BETHLEHEM 
VERTELLEN MISSCHIEN …?
Al 15 jaar is de peuter/kleuter kerstmusical een begrip, met ieder jaar het kerstver-
haal verteld vanuit een andere invalshoek voor de allerkleinsten.
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ZO 17 – STADSSCHOUWBURG – 14:30 – 8+ 
COMEBACK
Comeback: over vriendschap en verlangen, oprechtheid en leugens, over mis-
standen en timing. Een ontroerende (muzikale) theatervoorstelling die meeslepen-
der is dan welke televisieserie dan ook…. 

DO 21 & VR 22 – TONEELSCHUUR – 19:30 – JONGEREN 
KRUISTOCHT
“Weergaloos vervolg op Kruistocht in Spijkerbroek.” (Brabants Dagblad) . “Top-
theater dat elke leek tot liefhebber maakt.” (Cultuurpers).

ZO 24 – TONEELSCHUUR – 15:00 – 4+ 
IEORG IDUR - UNIEKE ZAKEN
Fantasievolle en humoristische voorstelling naar het boek van Roald Dahl, met 
livemuziek, toverspreuken en schildpadden. 

ZO 24 – PHILHARMONIE – 16:00 – 6+ 
FAMILIE MEEZING KERSTCONCERT 
Hetzelfde sterrenteam als vorig jaar staat weer voor u klaar: Dieuwertje Blok 
vertelt een nieuw kerstverhaal, live geïllustreerd met zandtekeningen van Gerrie 
Hondius. Daar tussendoor zingt een kinderkoor alle geheide kerstkrakers

TOT 17 DEC – ZOCHERLOUNGE / BLOEMENDAAL 
EXPOSITIE GEORGE LAMPE 1921 -1982
Galerie Nieuw Schoten toont werk van avant-gardist George Lampe.

TOT 18 DEC  – KUNSTCENTRUM HAARLEM 
DI T/M ZA - 11:00 – 17:00
DE ALMANAKKEN
Gastcurator Sabien Bosman presenteert haar collectie van almanakken. 

DOORLOPEND – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO
GESCHIEDENIS VAN HAARLEM
De bloeiperiode van Haarlem: de Gouden Eeuw, toen Haarlem één van de mach-
tigste en welvarendste steden van Holland was.

DOORLOPEND – FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO 
HET FENOMEEN HALS
Tegelijk met de jubileumtentoonstelling een nieuwe, permanente dynamische pre-
sentatie: Het fenomeen Hals. Een inkijk in de fascinerende wereld van Frans Hals.

DOORLOPEND – MUSEUM DE CRUQIUS – ELKE ZO. 13.00 & 14.30
LIVING HISTORY
Deze voorstellingen zijn ‘theatrale rondleidingen’ door het museum. Via een ver-
haal, verteld door Nicolaus Cruquius (1678-1754).

MA 11 – FRANS HALS MUSEUM, LEZINGENZAAL – 20:00
RONDJE KUNST / OPERATIE GLOBE - A GLOBAL TALE 
Rondje Kunst is een collegetour op zeven maandagavonden langs de Haarlemse 
kunstinstellingen. Dieren, globes en wereldhandel, twee lezingen met rondleiding 
bij de tentoonstelling A Global Table’ bij het Frans Hals Museum 

TOT 26 NOV – VISHAL – DI T/M ZO 
NEUSJE VAN DE ZALM
Leden van Vereniging de Vishal exposeren tijdens hun mooiste werken.

TOT 17 DEC – NIEUWE VIDE – DO T/M ZO
VOOR OMA CORRY VAN DE FLAT
Jongeren in de leeftijd van 14-19 jaar maken via Nieuwe Vide Academy een ste-
vige introductie op hedendaagse kunst en kennismaking met de kunstwereld. Vier 
maanden lang werken zes jongeren toe naar een presentatie in Nieuwe Vide.

TOT 12 JAN 2018 – PAVILJOEN WELGELEGEN
EXPOSITIE 10 JAAR HAARLEMS SIERAAD COLLECTIEF
De verscheidenheid aan inspiratiebronnen en diversiteit in visie en werkwijze zijn 
zichtbaar in materiaalgebruik, vormgeving en technieken.

TOT 15 JAN 2018 – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO
MIEN RUYS –  
TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECT 1904-1999
Over het werk en leven van deze bijzondere tuin- en landschapsarchitect.

TOT 31 DEC – HET DOLHUYS - DI T/M ZO 
DE MAAKBARE MENS
Ooit ’n volmaakt mens ontmoet? En…, beviel ‘t? Met deze slogan presenteert 
Het Dolhuys de nieuwe tentoonstelling ‘De Maakbare Mens’. Op eigenzinnige 
wijze stelt het museum de maakbaarheid ter discussie.

TOT 7 JAN 2018 – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO
VROUWEN IN VERZET - HANNIE, TRUUS, FREDDIE
Tentoonstelling gebaseerd op een boek over Haarlemse vrouwen in het verzet.

TOT 7 JAN 2018  – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO    
ZIEKENZORG IN HAARLEM
Over de evolutie van de zorg vanaf de late middeleeuwen. Over chirurgijns, 
Haarlemmerolie, de pest en de opkomst van de specialisten.

TOT 7 JAN 2018 – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO 
KUNSTLIJN 2017 - NIEUWE MEESTERS
Met werk van Ron Cornet (1955). Ron is een Self Taught kunstenaar uit Haarlem 
en wordt binnen de kunstwereld gerekend tot de zogenaamde Outsider Artists.
TOT 7 JAN 2018 – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO
ALLES ELEKTRISCH
Een tentoonstelling over de invloed van de oerkracht elektriciteit op  
het menselijk bestaan.

TOT 7 JAN 2018 – DE HALLEN/FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO
A GLOBAL TABLE
Oude en hedendaagse kunst in A Global Table. Wat vertellen stillevens ons over 
koloniale en handelsrelaties in de Gouden Eeuw?

TOT 14 JAN 2018 – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO 
SIEB POSTHUMA - WERK

Illustrator Sieb Posthuma (1960-2014) is bij het grote publiek vooral bekend van 
de vrolijke tekeningen voor kinderen.

TOT 19 JAN 2018 – ARCHEOLOGISCH MUSEUM HAARLEM – 
WO T/M ZO
SCHAT IN HET HART VAN DE STAD
Achter het kleinste pandje aan de Grote Markt is bij archeologische opgravingen 
een schat aan vondsten aan het licht gebracht. 

TOT 18 MRT 2018 - FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO 
DE KUNST VAN HET LACHEN. HUMOR IN DE 
GOUDEN EEUW
Zelden zijn er meer humoristische schilderijen gemaakt dan in de Nederlandse 
Gouden Eeuw. Ondeugende kinderen, dwaze boeren, malle dandy’s en drinke-
broers, kwakzalvers, koppelaars, luie dienstmeiden en lustige dames. 

Annie M.G. Schmidt schreef musicals, tv-series, boeken en gedichten. Maar wie 
was de vrouw achter de schrijfster? Dick van den Heuvel schreef een musical 
vol scherpe humor en nummers als ‘Op een mooie Pinksterdag’ en ‘Margootje’ 
gebaseerd op een van Nederlands meest succesvolle biografieën ooit: ‘Anne’ 
van Annejet van der Zijl. Met haar prachtige stem en liefde voor de Nederlandse 
taal is Simone Kleinsma de aangewezen actrice om Annie te spelen, het 
eenzame meisje dat uitgroeide tot dé schrijfster van Nederland. In het stuk blikt 
Annie met haar zoon Flip (William Spaaij) terug op een leven vol hoogte- en 
dieptepunten. 

Kerst hoeft niet gezapig te zijn. Er mag best een scherp randje aan zitten. 
Daarom is deze voorstelling geschikt voor zowel kerstliefhebbers als -haters. 
Het kerstverhaal wordt op vrolijke wijze vermengd met andere bekende kerst-
verhalen. Een feestelijke voorstelling om het jaar goed mee af te sluiten. De 
makers van succesvolle producties als I Love 84, I Love Xmas, I Love Pink en I 
Love TopPop maken opnieuw een eigenzinnige muziektheatervoorstelling met 
veel zang, dans en vrolijke acts op het podium van de Grote Zaal. Deze keer 
onder de bezielende begeleiding van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
en Danshuis Haarlem. 

WO 27 – TONEELSCHUUR – 14:00 & 15:45 
DUIMELOT - MAAS THEATER EN DANS
Duimelot geeft een slaapfeestje. Maar als ze bezoek heeft, wordt ze even wak-
ker. Dan zingt ze liedjes en maakt ze muziek. 

WO 27 & DO 28 & VR 29 & ZA 30 
STADSSCHOUWBURG REPETITIERUIMTE – 10:00 – 6+ 
MUSICAL4DAAGSE 
Vier dagen zingen, dansen en acteren met als afsluiter een échte voorstelling 
voor een publiek van familie en vrienden. Het unieke concept geeft kinderen 
vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een musicaltraining te volgen. 

VAN 7 DEC T/M 18 MRT 2018 – HET DOLHUYS - DI T/M ZO 
DIVIDING LINES
Door de ogen van vier kunstenaars, die zelf om uiteenlopende redenen in een 
psychiatrische kliniek verbleven, gaat het Dolhuys met het publiek in dialoog over 
(voor)oordelen over psychiatrische patiënten. 

REVOLUTION-
ARY ROAD 
THEATER ROTTERDAM 
I.S.M. TONEELSCHUUR 
PRODUCTIES

In Revolutionary Road – in de 
ogen van velen een moderne 
klassieker – fileert schrijver Ri-
chard Yates de droom van het 
gelukkige gezinsleven. Hij kruipt 
in de hoofden van verschillende 
mensen, wier innerlijke levens 
nooit zo aangeharkt zijn als hun 
gazonnetjes. Met Gouden Kalf- en 
Louis d’Or-winnaar Jacob Derwig 
(Klem, Penoza, Who’s afraid of 
Virginia Woolf?), Malou Gorter 
(toneelbewerking Borgen), Teun 
Luijkx (A’dam E.V.A.) en Alejandra 
Theus (Zie mij graag). Regie Erik 
Whien (o.a. De Wereldverbeteraar, 
Oom Wanja). 

DI 12 DEC T/M ZA 16 DEC 
TONEELSCHUUR – 20:30

DO 21, VR 22 & ZA 23 DECEMBER - PHILHARMONIE - 20:30 UUR 

ZA 30 – THEATER ELSWOUT / OVERVEEN – 10:00 – 2+ 
MOOISTE VIS - WIJNAND STOMP 
Wie kan er mooier vertellen dan Wijnand Stomp over de mooiste vis in de zee? 

THEATER / MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN
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PINK FLOYD PROJECT XXL
VRIJDAG 8 DECEMBER – PHILHARMONIE – 20:15 UUR

Het twaalfkoppige Pink Floyd Project, Nederlands meest gewaardeerde Pink 
Floyd-tribute band, bestaat tien jaar en krijgt voor deze tournee gezelschap van 
Durga McBroom. Zij was jarenlang de vaste vocaliste bij de Britse band. Met 
een grootse lichtshow en de bekende Pink Floyd attributen, wordt dit een mu-
zikale reis door vijftig jaar Pink Floyd, van de psychedelische periode met Syd 
Barrett naar het recente werk onder aanvoering van David Gilmour. Een lokale 
groep schoolkinderen vormt het koor bij de grootste Pink Floyd-hit ‘Another 
Brick In The Wall’. 

NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST  
FEESTCONCERT 

ZATERDAG 16 DECEMBER – PHILHARMONIE – 20:15 UUR 
Zeg ‘wals’ en u denkt meteen aan de familie Strauss. Maar ook talloze andere 
componisten hebben zich mee laten voeren op het aanstekelijk stuwende ritme. 
Walsen om op te dansen en te zingen, walsen in opera, in ballet, ja zelfs in 
symfonieën en serenades. Dit programma zit vol met de beroemdste walsen uit 
Frankrijk, Rusland en talloze andere streken. Natuurlijk ontbreekt de Weense 
wals niet. Een heerlijk concert in driekwartsmaat! 

WO 27, DO 28, VR 29, ZA 28 - STADSSCHOUWBURG - 20:15 
(zaterdag ook een extra voortelling om 14:30) 

TONEELSCHUUR – 19:45
DANS EXCLUSIEF
Kijken naar Dans. Een zoektocht naar geluk in het huidige digitale tijdperk.

THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE – 20:15 
FREEK DE JONGE
De return van de legendarische diskjockey Dries Draaisma – uitverkocht.

TONEELSCHUUR – 20:00  
DOOD EN ZO 
Vanuit verschillende hoeken begluren ze de dood, met zijn vele gezichten. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
KING ARTHUR - BAROKOPERA AMSTERDAM 
Henry Purcell componeerde ‘King Arthur’ in 1692 ter ere van Willem III. Librettist 
John Dryden was niet bang voor pikante en grappige scenes. Purcell com-
poneerde een schitterende mix van fijngevoelige aria’s tot en met uitbundige 
dansmuziek. BarokOpera Amsterdam speelt op authentieke instrumenten.

TONEELSCHUUR – 16:00 
DANSWORKSHOP BLISS
Dansworkshop in het decor van de voorstelling. Voor beginners en gevorderden. 

TONEELSCHUUR – 20:00 
DE BLACKOUT VAN ‘77
Een reconstructie van een persoonlijke geschiedenis, schurend tussen intieme 
blues en extatische funk. Deze muziektheatervoorstelling is een reconstructie van 
een persoonlijke geschiedenis, op intieme blues en extatische funk. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
OUDEJAARSCONFERENCE: OMDAT WE HET 
WAARD ZIJN 
Dolf Jansen maakt voor de 26ste keer een oudejaarsvoorstelling, maar voor het 
eerst met een vrouw. Hij gaat het podium op met cabaretière Louise Korthals, 
trotse bezitter van de Wim Sonneveldprijs en de Neerlands Hoop. 

TONEELSCHUUR – 20:00  
EENZAME BEGEERTE
Rauw acteursduel over liefde, lust en venijn. Hoe mooi was alles, tijdens die eer-
ste broeierige ontmoeting tussen een jonge man en een vrouw. En dan nu, twintig 
jaar en duizenden verwijten verder, leven ze een giftig huwelijk.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
VELDHUIS & KEMPER - GELOOF ONS NOU MAAR 
Veldhuis & Kemper namen een sabbatical van het duo, doken het leven in en 
kwamen met een frisse blik weer bij elkaar – geloof alleen niet alles. 

TONEELSCHUUR – 20:30 
BLISS
Zoektocht naar geluk in het digitale tijdperk. Na het succes van ‘Yonder’ en ‘The 
Definition of Now’ komt choreograaf Jasper van Luijk opnieuw met een voorstel-
ling over de relatie tussen de mens en de tijd waarin hij leeft. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
SCROOGE - HAARLEMSCHE TOONEEL CLUB 
Kom in de kerstsfeer met het ultieme toneelstuk over de ware geest van Kerst. 
Evelyn Scrooge is een rijke maar gierige vrouw. Medelijden komt niet in haar woor-
denboek voor. Tot ze een nieuw inzicht krijgt…

STADSSCHOUWBURG – 20:15
TERROR
Een gekaapt vliegtuig met 148 passagiers dreigt zich te pletter te vliegen op een 
volle Amsterdam Arena met 54.000 mensen. Een straaljagerpiloot haalt het toestel 
neer en staat terecht. Het publiek moet een oordeel vellen. En dan?

TONEELSCHUUR – 19:45
TONEELSCHUUR EXCLUSIEF 1: DE ‘VERBORGEN’ JUWEELTJES
Een goede voorstelling vertelt zichzelf, maar met wat voorkennis valt er zoveel 
meer te beleven. Tijdens Toneelschuur eXclusief 1 maakt u kennis met acteurs, 
regisseurs, toneelexperts en theaterrecensenten. 

TONEELSCHUUR – 20:30 
BLISS
Zoektocht naar geluk in het digitale tijdperk. Na het succes van ‘Yonder’ en ‘The 
Definition of Now’ komt choreograaf Jasper van Luijk opnieuw met een voorstelling 
over de relatie tussen de mens en de tijd waarin hij leeft. 

TONEELSCHUUR – 20:00 
EENZAME BEGEERTE
Rauw acteursduel over liefde, lust en venijn. Hoe mooi was alles, tijdens die eer-
ste broeierige ontmoeting tussen een jonge man en een vrouw. En dan nu, twintig 
jaar en duizenden verwijten verder, leven ze een giftig huwelijk.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
VELDHUIS & KEMPER - GELOOF ONS NOU MAAR 
Veldhuis & Kemper namen een sabbatical van het duo, doken het leven in en 
kwamen met een frisse blik weer bij elkaar – geloof alleen niet alles. 

STADSSCHOUWBURG – 10:30
UIT HET NIETS KOMT IETS 
Rondleiding langs ruimtes en zalen waar het publiek normaal gesproken nooit zal 
komen. Een ontdekkingstocht door het gebouw, verpakt in een toneelstuk.

TONEELSCHUUR – 20:30 
POQUELIN II 
“Ik wil me met de belachelijke trekjes van de mensheid bezighouden en de 
tekortkomingen van de wereld theatraal aangenaam verbeelden”, aldus Molière en 
reden genoeg voor STAN om na Poquelin I opnieuw in zijn werk te grasduinen. 

THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE – 20:15 
ERIK VAN MUISWINKEL – DE OPLOSSING
Van Muiswinkel komt met De Oplossing. Stevige grappen, rake typeringen, relative-
ringen en mopperige terzijdes waarbij enig moralisme heel goed past.

TONEELSCHUUR – 20:30 
POQUELIN II 
“Ik wil me met de belachelijke trekjes van de mensheid bezighouden en de 
tekortkomingen van de wereld theatraal aangenaam verbeelden”, aldus Molière en 
reden genoeg voor STAN om na Poquelin I opnieuw in zijn werk te grasduinen. 

TONEELSCHUUR – 20:00
DE BLACKOUT VAN ‘77
Een reconstructie van een persoonlijke geschiedenis, schurend tussen intieme 
blues en extatische funk. Deze muziektheatervoorstelling is een reconstructie van 
een persoonlijke geschiedenis, op intieme blues en extatische funk. 

DOOPSGEZINDE KERK – 10:30
VAN HUIS UIT DOOPSGEZIND 
Koster Zeilmaker, die leefde in de vorige eeuw, leidt het publiek door de de 
verschillende stijlkamers uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Op deze tocht ontmoet hij 
allerlei historische Doopsgezinden, zoals de beroemde Pieter Teyler.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
SCROOGE - HAARLEMSCHE TOONEEL CLUB 
Kom in de kerstsfeer met het ultieme toneelstuk over de ware geest van Kerst. 
Evelyn Scrooge is een rijke maar gierige vrouw. Medelijden komt niet in haar woor-
denboek voor. Tot ze een nieuw inzicht krijgt…

STADSSCHOUWBURG – 20:15
TABULA RASA 
In dansvoorstelling ‘Tabula Rasa’ probeert choreograaf en theatermaker Isabelle 
Beernaert de gewoontes met veel geweld te kenteren, om schoon schip te maken, 
de vrijheid op te zoeken en te voorkomen dat we klein blijven. 

TONEELSCHUUR – 19:30 
REVOLUTION STARTS NOW 
De huidige generatie jongeren moet in opstand komen voor het te laat is. Revo-
lution Starts Now is een komische en anarchistische voorstelling die uitdaagt om 
verder te kijken dan je neus of smartphone lang is. It’s time for a change!

TONEELSCHUUR – 20:00 
ALS WE THEODOR MET RUST LATEN 
KOMT ALLES GOED 
Filosoof in botsing met de tijdgeest in swingende muziektheatervoorstelling. 
Een confronterende, maar vooral energieke en swingende voorstelling met live 
gezongen jazz- en popmuziek uit eind jaren zestig.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 14:30 
SCROOGE - HAARLEMSCHE TOONEEL CLUB 
Kom in de kerstsfeer met het ultieme toneelstuk over de ware geest van Kerst. 
Evelyn Scrooge is een rijke maar gierige vrouw. Medelijden komt niet in haar 
woordenboek voor. Tot ze een nieuw inzicht krijgt…

STADSSCHOUWBURG – 20:15
OPVLIEGERS 3: NEW YORK, NEW YORK
De comedy-hit ‘Opvliegers’ is terug met een nieuw verhaal, een nieuwe bestem-
ming, nieuwe muziek en nieuwe gezichten. 

TONEELSCHUUR – 20:00 
STRAK - THOMAS SMITH
2017 Is een bijzonder jaar voor Thomas Smith. Ondanks dat hij bijna zijn hele 
leven in Vlaanderen woont, had de van oorsprong Britse comedian zich nooit 
laten naturaliseren. De Brexit werd dus ook meteen zijn exit. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
NEELIE!
Neelie Kroes is een icoon: de vrouw die door alle glazen plafonds brak, die uitein-
delijk een van de machtigste vrouwen van Europa wordt. Theatergroep Suburbia 
laat de vrouw achter de ijzeren dame van Europa zien.

TONEELSCHUUR – 20:30 
REVOLUTIONARY ROAD 
Klassieker over willen ontsnappen maar niet aan jezelf kunnen ontkomen. In 
Revolutionary Road – in de ogen van velen een moderne klassieker – fileert 
schrijver Richard Yates de droom van het gelukkige gezinsleven. 

TONEELSCHUUR – 20:00 
BAMBIE IS BACK!
Beeldende, geestige en muzikale voorstelling. Bambie is terug en dat werd tijd. 
En daar gaat het in deze nieuwe voorstelling dan ook over, want de mimetheater-
groep gaat met verschillende muzikanten het gevecht aan met de tijd. 

TONEELSCHUUR – 20:30 
REVOLUTIONARY ROAD 
Klassieker over willen ontsnappen maar niet aan jezelf kunnen ontkomen. In 
Revolutionary Road – in de ogen van velen een moderne klassieker – fileert 
schrijver Richard Yates de droom van het gelukkige gezinsleven. 

TONEELSCHUUR – 20:00 
BAMBIE IS BACK!
Beeldende, geestige en muzikale voorstelling. Bambie is terug en dat werd tijd. 
En daar gaat het in deze nieuwe voorstelling dan ook over, want de mimetheater-
groep gaat met verschillende muzikanten het gevecht aan met de tijd. 

TONEELSCHUUR – 20:30 
REVOLUTIONARY ROAD 
Klassieker over willen ontsnappen maar niet aan jezelf kunnen ontkomen. In 
Revolutionary Road – in de ogen van velen een moderne klassieker – fileert 
schrijver Richard Yates de droom van het gelukkige gezinsleven. 

TONEELSCHUUR – 20:00 
BANAAN EN OESTERMES - HOTEL MODERN
Voorstelling waarin niet mensen, maar hun spullen de hoofdrol vervullen. Hotel 
Modern is een bijzondere eend in de theaterbijt: de groep smeedt toneel, beel-
dende kunst, muziek, film, mime en poppenspel samen.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
MOMENTEN VAN GELUK - J.J. CREMER 
Momenten van geluk is een komedie, maar wel één met een wrange ondertoon. 
We lachen misschien om de onhandigheid van de personages, maar sommige 
situaties zijn ook heel herkenbaar. Voor acteurs een genot om te spelen, voor een 
regisseur heerlijk om te regisseren! En voor u om naar te kijken natuurlijk.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
BRIEF AAN MIJN DOCHTER 
Auteur Abdelkader Benali en harpiste Lavinia Meijer brengen literatuur en muziek 
samen in een ontroerend verhaal over afkomst en identiteit. Benali schrijft zijn 
dochter een brief en probeert zo de wereld te duiden.

TONEELSCHUUR – 20:30 
REVOLUTIONARY ROAD 
Klassieker over willen ontsnappen maar niet aan jezelf kunnen ontkomen. In 
Revolutionary Road – in de ogen van velen een moderne klassieker – fileert 
schrijver Richard Yates de droom van het gelukkige gezinsleven. 

PHILHARMONIE / HELE GEBOUW – 10:30
VAN CIRCUS TOT CONCERT 
De geschiedenis van het gebouw (Van Heerensociëteit tot Concertzaal) komt met 
de toenmalige ‘bewoners’, de buren en de Klokjes van Haarlem, tot leven.

TONEELSCHUUR – 20:00 
BANAAN EN OESTERMES - HOTEL MODERN
Voorstelling waarin niet mensen, maar hun spullen de hoofdrol vervullen. Hotel 
Modern is een bijzondere eend in de theaterbijt: de groep smeedt toneel, beel-
dende kunst, muziek, film, mime en poppenspel samen.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
MOMENTEN VAN GELUK - J.J. CREMER 
Momenten van geluk is een komedie, maar wel één met een wrange ondertoon. 
We lachen misschien om de onhandigheid van de personages, maar sommige 
situaties zijn ook heel herkenbaar. Voor acteurs een genot om te spelen, voor een 
regisseur heerlijk om te regisseren! En voor u om naar te kijken natuurlijk.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
DANIËL ARENDS - DE AFTERPARTY 
Lovende recensies, laaiend enthousiast publiek, nominaties voor cabaretprijzen; 
laat Daniël Arends maar schuiven. Nogmaals in Haarlem ‘De Afterparty’. 

THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE– 20:15 
JOHAN GOOSSENS – VLAM (TRY OUT)
Johan Goossens houdt als cabaretier graag het vuurtje brandend. Het vuur van 
de passie, idealen. Ook al is hij inmiddels de dertig al gepasseerd. 

TONEELSCHUUR – 20:30 
REVOLUTIONARY ROAD 
Klassieker over willen ontsnappen maar niet aan jezelf kunnen ontkomen. In 
Revolutionary Road – in de ogen van velen een moderne klassieker – fileert 
schrijver Richard Yates de droom van het gelukkige gezinsleven. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 14:30 
MOMENTEN VAN GELUK - J.J. CREMER 
Momenten van geluk is een komedie, maar wel één met een wrange ondertoon. 
We lachen misschien om de onhandigheid van de personages, maar sommige 
situaties zijn ook heel herkenbaar. Voor acteurs een genot om te spelen, voor een 
regisseur heerlijk om te regisseren! En voor u om naar te kijken natuurlijk.

VERTELSCHUUR / BLOEMENDAAL – 15:00 
DE RIDDER, DE KETEL EN DE KLOK
In de tijd dat de nachten steeds langer zijn geworden en de dagen korter, werden 
er vroeger, heel lang geleden, door de Germanen en de Kelten al verhalen 
verteld waarin het donker door het licht overwonnen wordt. 

TONEELSCHUUR – 20:30 
TETRIS MON AMOUR
Tetris is een van de beroemdste en populairste computergames aller tijden een 
explosieve voorstelling waarin de prijswinnende dansers van Club Guy & Roni en 
de ijzersterke musici van Slagwerk Den Haag zich verliezen in het spel. 

TONEELSCHUUR – 19:15
DUBBELSPEL
Na het doorslaand succes vorig seizoen heeft de Toneelschuur wederom samen 
met de Stadsschouwburg Haarlem de serie Dubbelspel samengesteld. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
MAJAKOVSKI / OKTOBER
Honderd jaar na de Oktoberrevolutie gaat De Warme Winkel de belangrijkste 
literaire futurist van Rusland te lijf: Vladimir Majakovski. Want waar zijn de vuisten, 
de vernieuwing, de honger, de glanzend, meedogenloze overtuigingen? 

TONEELSCHUUR – 20:30 
OUDS & NIEUWS SHOW 2017
Ieder jaar weer worden de acteurs, muzikanten en schrijvers van de Ouds & 
Nieuws Show voor de onmogelijke taak gesteld om alle diplomatieke rellen, 
verkiezingsspecials en tweets van Donald Trump in één vorm te vangen. 

TONEELSCHUUR – 19:30 
KRUISTOCHT
“Weergaloos vervolg op Kruistocht in Spijkerbroek.” (Brabants Dagblad) . “Top-
theater dat elke leek tot liefhebber maakt.” (Cultuurpers).
TONEELSCHUUR – 20:00 
VICTOR OF DE KINDEREN AAN DE MACHT 
Dood Paard speelt dit briljante maar zelden gespeelde vaudevillestuk in seizoen 
2017-2018. Roger Vitrac schreef Victor of de kinderen aan de macht in 1928 als 
een nauwelijks verhulde frontale aanval op het burgerlijke gezinsleven.

PHILHARMONIE – 20:30
I LOVE XMAS - THE SYMPHONIC EDITION - TG EGLENTIER
Kerst hoeft niet gezapig te zijn. Er mag een scherp randje aan zitten. Daarom is 
deze voorstelling geschikt voor zowel kerstliefhebbers als -haters. Het kerstver-
haal wordt op vrolijke wijze vermengd met andere bekende kerstverhalen 

TONEELSCHUUR – 19:30 
KRUISTOCHT
“Weergaloos vervolg op Kruistocht in Spijkerbroek.” (Brabants Dagblad) . “Top-
theater dat elke leek tot liefhebber maakt.” (Cultuurpers).
TONEELSCHUUR – 20:00 
VICTOR OF DE KINDEREN AAN DE MACHT 
Dood Paard speelt dit briljante maar zelden gespeelde vaudevillestuk in seizoen 
2017-2018. Roger Vitrac schreef Victor of de kinderen aan de macht in 1928 als 
een nauwelijks verhulde frontale aanval op het burgerlijke gezinsleven.

PHILHARMONIE – 20:30
I LOVE XMAS - THE SYMPHONIC EDITION - TG EGLENTIER
Kerst hoeft niet gezapig te zijn. Er mag een scherp randje aan zitten. Daarom is 
deze voorstelling geschikt voor zowel kerstliefhebbers als -haters. Het kerstver-
haal wordt op vrolijke wijze vermengd met andere bekende kerstverhalen 
STADSSCHOUWBURG – 20:15
SCALA - SCAPINO BALLET ROTTERDAM
‘Scala’ is het spannende vervolg op de baroksensatie ‘Pearl’ uit 2013. Choreo-
graaf Ed Wubbe creëert opnieuw een dansdrama in de extravagante sfeer van 
de barok. ‘Scala’ gaat over romantiek, pracht en praal, verleiding en decadentie.

PHILHARMONIE – 20:30
I LOVE XMAS - THE SYMPHONIC EDITION - TG EGLENTIER
Kerst hoeft niet gezapig te zijn. Er mag een scherp randje aan zitten. Daarom is 
deze voorstelling geschikt voor zowel kerstliefhebbers als -haters. Het kerstver-
haal wordt op vrolijke wijze vermengd met andere bekende kerstverhalen 

TONEELSCHUUR – 20:30 
GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL
Een anderhalf uur durende muzikale literaire tri, enerverende film voor de oren. 
In zijn kenmerkende stijl, scherp, bijtend met een ironische onderlaag, schetst 
Dimitri Verhulst in deze voorstelling de evolutie van de mensheid. 

TONEELSCHUUR – 15:00  
MODERN ART REVUE
Alex Klaasen en Steef de Jong spelen een ouderwetse revue over moderne kunst.

TONEELSCHUUR – 15:00 & 20:30  
MODERN ART REVUE
Alex Klaasen en Steef de Jong spelen een ouderwetse revue over moderne kunst.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
WAS GETEKEND, ANNIE M.G. SCHMIDT
Annie M.G. Schmidt schreef musicals, tv-series, boeken en gedichten. Maar wie 
was de vrouw achter de schrijfster? Dick van den Heuvel schreef een musical vol 
scherpe humor en nummers als ‘Op een mooie Pinksterdag’ en ‘Margootje’.

TONEELSCHUUR – 20:30  
MODERN ART REVUE
Alex Klaasen en Steef de Jong spelen een ouderwetse revue over moderne kunst.
STADSSCHOUWBURG – 20:15
WAS GETEKEND, ANNIE M.G. SCHMIDT
Annie M.G. Schmidt schreef musicals, tv-series, boeken en gedichten. Maar wie 
was de vrouw achter de schrijfster? Dick van den Heuvel schreef een musical vol 
scherpe humor en nummers als ‘Op een mooie Pinksterdag’ en ‘Margootje’.

TONEELSCHUUR – 15:00  & 20:30 
MODERN ART REVUE
Alex Klaasen en Steef de Jong spelen een ouderwetse revue over moderne kunst.

THEATERGROEP EGLENTIER
I LOVE XMAS 
THE SYMPHONIC EDITION

WAS GETEKEND,  
ANNIE M.G. SCHMIDT
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www.toneelschuur.nl  ///  023 - 517 39 10

DINSDAG 19 DECEMBER  ///  20:30 UUR
TONEELSCHUUR HAARLEM

TETRIS MON AMOUR
CLUB GUY & RONI / SLAGWERK DEN HAAG



PHILHARMONIE – 14:30
ORATORIO DE NOËL EN CHRISTMAS CAROLS 
Haarlems Gemend Koor zingt het Oratorio de Noë l van Saint-Saë ns en andere 
romantische kerstmuziek van bekende componisten, daarbij begeleid door het 
Cavaillé Coll-orgel, een harp, een strijkersensemble en professionele solisten. 

JANSKERK – 15:30 
CONCERT BARBERS & BISHOPS
Beginnend met de 16e-eeuwse requiemmis van de Morales, via Sermisy, Poulenc, 
Hawley naar de á  capella poparrangementen van Van den Hombergh en anderen. 

Yorick grossiert in aanstekelijke deunen; vrolijk en zorgeloos en .. gelaagd. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
YORICK VAN NORDEN 

PATRONAAT – 18:30
HARLEY ‘CRO-MAGS’ FLANAGAN (USA)
Cro-Mags oprichter Harley Flanagan komt met een exclusieve hardcore show. 

PLETTERIJ – 20.30 
LAKE SUPERIOR
LAKE SU PERIOR is een Haarlemse americanaband, opgericht in 2005.

PATRONAAT – 19.30
TANGARINE (& BAND)
U naniem lovende recensies kreeg Tangarine na het verschijnen van hun album 
‘There and Back’ en de daarop volgende concertreeks. 

DE KOEPEL – 18:00 

De avond start met een rondleiding door de Koepel en een diner. Er is een optre-
den van de jonge, getalenteerde singer-songwriter Maurice van Hoek. Hoofdpro-
gramma is een interview van Leon Verdonschot met schrijver Alex Boogers.

DE KOEPELSESSIES, VOL. 2

PATRONAAT – 19.30
ROB ACDA AWARD - TWEEDE VOORRONDE
Muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstreken.

PATRONAAT – 22:30
THE MYSTERONS
Deze vijfkoppige jonge band brengt een mix van 60’s sounds,  psychedelica met 
Indiase en Turkse invloeden, minimalistische sounds die doen denken aan Philip 
Glass en Portishead-achtige soundscapes. 

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 
YES MISS, NO MISS
Artpop met een vleugje hiphop, een snuf soul en een dot jazz.

PATRONAAT – 19:30
SPINVIS
De muzikale woordkunstenaar en zielen uisteraar komt naar Haarlem  

PATRONAAT – 20:00
DE KIFT
De veelkoppige, poë tische fanfare-punkband De Kift komt met een nieuwe plaat, 
‘Bal’, een ouderwets-energiek album over het verstrijken van de tijd.

PHILHARMONIE /KLEINE ZAAL – 14:00
BEETHOVENCYCLUS: CELLOSONATES 
Beethoven schreef zijn vijf cellosonates tussen 1796 en 1817. Ze zijn een must 
voor iedere cellist. De Duits/Franse cellist Nicolas Altstaedt is één van de belang-
rijkste Beethovenvertolkers. Begeleid door zijn vaste pianist.  

PATRONAAT – 20:00
GREEN LIZARD TRIBUTE TO NIRVANA
De Nederlandse grunge band Green Lizard brengt een tribute aan Nirvana.

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS
IRISH SESSION
Waar anders dan in The Wolfhound kun je genieten van een echte Irish session.

PATRONAAT – 19:30 
PREHISTORIC RHYTHM TOUR
Bezwerende muziek in een meeslepende psychedelische muzikale trip.

THE WOLFHOUND – 23:00 – GRATIS
LILITH 
Singer & songwriter – geïnspireerd door jazz, soul, pop, love & life

PATRONAAT – 20:30
NICK OLIVERI (USA)
Dus kom langs bij (rocklegende) saint Nick voor een intiem avondje rocken

THE WOLFHOUND – 22:00 – GRATIS
THE LOVE ME OR DIE
Blues, cajun, funk met een saus van kleinkunst.

PHILHARMONIE – 19:30
KENNEMER JEUGD ORKEST
Een traditie is gegroeid uit de samenwerking tussen het Stedelijk Gymnasium, De 
Haarlemse Balletschool en het Kennemer Jeugd Orkest. Grappige, ernstige en 
vrolijke gedichten leveren het verhaal waarop gedanst en gemusiceerd wordt. 

THE WOLFHOUND – 22:00 – GRATIS
SEANCE
Laat je verrassen in de The Wolfhound door Seance

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS 
THE STOMP BROTHERS
Met Pieter Stomp(gitaar) en Sjef Stomp(mondharmonica’s) uit Haarlem.

PATRONAAT – 20:00
CALL IT OFF
akkeldragers van de Nederlandse poppunk komen naar Haarlem

PHILHARMONIE – 20:15
PINK FLOYD PROJECT XXL
Het twaalfkoppige Pink Floyd Project, Nederlands meest gewaardeerde Pink Floyd-
tribute band, bestaat tien jaar en krijgt voor deze tournee gezelschap van Durga 
McBroom. Zij was jarenlang de vaste vocaliste bij de Britse band. 

MUZIEK / DECEMBER 2017 MUZIEK / DECEMBER 2017 MUZIEK / DECEMBER 2017

PODIU M OU DE KERK / HEEMSTEDE – 20:15 
REMY VAN KESTEREN
Jonge harpist zoekt voorzichtig de popkant op. Hij won in 2013 de U SA Internatio-
nal Harp Competition, de grootste harpcompetitie ter wereld.

PATRONAAT – 20:30
TORGEIR WALDEMAR (NOR)
Deze troubadour mixt gevoelige akoestische folk met gruizige rock.

ZA 2 – DE KOEPEL – 18:00 
DE KOEPELSESSIES, VOL. 2
De avond start met een rondleiding door de Koepel en een diner. Er is een optre-
den van de jonge, getalenteerde singer-songwriter Maurice van Hoek. Hoofdpro-
gramma is een interview van Leon Verdonschot met schrijver Alex Boogers.

ZA 9 & ZO 10 – BOEREPLEIN ACHTER DE JOPENKERK
HAARLEMS WINTERBIER FESTIVAL
Het Winterbier Festival geheel in kerststijl in een grote versierde tent.

MA 11 – FRANS HALS MUSEUM, LEZINGENZAAL – 20:00
RONDJE KUNST / OPERATIE GLOBE -  
A GLOBAL TALE 
Rondje Kunst is een collegetour op zeven maandagavonden langs de Haarlemse 
kunstinstellingen. Dieren, globes en wereldhandel, twee lezingen met rondleiding 
bij de tentoonstelling A Global Table’ bij het Frans Hals Museum

MA 11 – TONEELSCHUUR – 19:00 
INTERNATIONAL QUEER & MIGRANT FILM FESTIVAL
Drie korte films in het kader van het ueer  igrant ilm estival.

DI 12 – SOEFI-HUIS / BURGWAL 38 – 20:00
DUURZAAMHEID EN SOEFISME
Soefi contact organiseert verschillende avonden met als uitgangspunt: Verbinding 
met de natuur. Duurzaamheid is een modern begrip en lijkt daarom los te staan van 
eeuwenoude spirituele tradities, zoals het Soefisme. aar is dat zo

VR 15 – TONEELSCHUUR – 18:30
BOEK&SCHUUR 2017/2018
BOEK&SCHU U R rondom Revolutionary Road, Romeo en Julia en Menuet.

VR 15 – GROTE OF SINT BAVOKERK – 16:00
BILDERDIJK-LEZING 2017
Thema dit jaar: Het geheim van de klare lijn. Ode aan Bilderdijk. 

WO 13  – PLETTERIJ – 20:00
ALLEEN RIJKEN WELKOM IN HAARLEM! 
Debat in de Reeks “De Toekomst van de Democratie” over of Haarlem straks nog 
wel betaalbaar is voor de gewone man.

WO 13 – PLETTERIJ – 14.00 
FILM: BLEEKE BET (1934) 
Een bekend liedje gezongen door een  populaire revuester dat werkt altijd, zo 
meende men in de Nederlandse filmindustrie van de jaren dertig. 

PLETTERIJ – 20.30 
THE NOO ONES SPELEN ZWERK
Met Wu Wei de wereldberoemde bespeler van de Sheng, het Chinese mondorgel, 
in hun midden blijven The NOO Ones het avontuur zoeken.

DO 21 – VERHALENHUIS HAARLEM – 20.00
TSOTSI
Deze rauwe uid Afrikaanse film wordt niet voor niets vlak voor kerst vertoond. s 
Tsotsi misschien een soort uid Afrikaanse essias

DI 19  – PLETTERIJ – 20.00 
DEBATCAFÉ
Met veel actueel nieuws, interviews, muziek, columns, poë zie en debat.

PHILHARMONIE /KLEINE ZAAL – 20:15
FRÉ DÉ RIQUE SPIGT - THE ROAD 
Er zijn prachtige liedjes geschreven over vertrekken, onderweg zijn, heimwee en 
naar huis terugkeren. Frédérique Spigt selecteert de mooiste roadsongs en gebruikt 
ze als kapstok voor haar eigen anekdotes.

ZA 9 & ZO 10 – HAARLEM CENTRUM – HELE DAG 
KERSTMARKT HAARLEM
Haarlem wordt weer omgetoverd tot één grote kerstmarkt. Een lint van honderden 
kramen slingert zich door de binnenstad. Deze kerstmarkt in is inmiddels uitge-
groeid tot één van de grootste en gezelligste kerstmarkten in Benelux.

PATRONAAT – 19:30
SUE THE NIGHT
Sue the Night gaat op tour en bezoekt daarbij ook thuisstad Haarlem  

PHILHARMONIE – 20:30 
MAESTRO
Het succesvolle tv-programma van de AVROTROS met BN-ers op de bok.

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS
ROYAL TEAZER
Briljante lokale band speelt kerstklassiekers en bekende pop tunes.

PATRONAAT – 20:00
TIM VANTOL
Punkrock troubadour maakt omslag van hardcore naar akoestische folk punk.

PATRONAAT – 20:00
TESKE
Teske maakt Nederlandstalige dreampop met een elektronisch randje. 

PHILHARMONIE – 20:15
OLETA ADAMS - THIRD SET 
De Amerikaanse Oleta Adams brengt een warm muziekprogramma speciaal voor 
de donkere dagen voor Kerst. Een periode die ook voor haar heel bijzonder is.  

PATRONAAT – 16.00
HANS VOS - ROUTE 64 TOUR
Oude bomen verplant je niet. En een vos verleert nooit zijn streken.

HART CAFÉ  – 20:30 – GRATIS
LIVE JAZZ IN HART CAFÉ
Trio JÖ P zoekt de grenzen van het moderne pianotrio op om juist hun eigen stem-
pel daarop te drukken. Na de pauze een jamsessie. 

PATRONAAT – 20:00
SABRINA STARKE
Bij Reggae ligt haar roots maar Soul is haar sterkste wapen. Die twee brengt ze 
samen in de show “The Soul of Reggae”.

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 21:00
MARKUS STOCKHAUSEN  
& FLORIAN WEBER

Trompettist Markus Stockhausen en pianist Florian Weber vertegenwoordigen 
de top in modern klassiek en jazz. In ́ Inside Out́  zijn de echo’s te horen van de 
beroemde vader van Markus, Karlheinz Stockhausen.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
3JS - ACOUSTIC CHRISTMAS 
Het ideale kerstconcert à  la de 3JS: geen toeters en bellen, geen Mariah Carey, 
maar een kleine akoestische band, een sfeervol theaterpodium en traditionele 
songs van o.a. Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley en The Cats.

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS
ROBBERT FOSSEN AND THOMAS TOUSSAINT
Een ijzersterk Chicago Blues duo dat behoort tot de Nederlandse top.

THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE – 20:15 
MYLOU FRENCKEN - LEVEN IN HET LIED
Een ode aan het kleinkunstlied. Wat is jouw meest dierbare, zelfgeschreven lied en 
waarom  angeres cabareti re ylou rencken vroeg het collega’s als oup van ‘t 
Hek, Brigitte Kaandorp, Mike Boddé en vele anderen.

PHILHARMONIE – 20:15
FEESTCONCERT – NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
Het Nederlands Philharmonisch luidt, onder leiding van chef-dirigent Marc Al-
brecht, het jaar uit met een groots feestconcert. En hoe kunnen ze dat beter doen 
dan met het feestgenre bij uitstek: de operette. 

PATRONAAT – 19:30
MISTER AND MISSISSIPPI
Donkere, dynamische new-wave tracks gedoopt in electronica.

PATRONAAT – 19:30
SEVN ALIAS
Sevn Alias komt terug naar atronaat voor zijn ‘ icasso Tour’  

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
THAD BECKMAN(USA) 
Amerikaanse muzikant die al meer dan dertig jaar ‘on the road’ is. Hij combineert 
mooie blues ballads met folk-songs. 

PATRONAAT – 19:00
TESTAMENT (USA)
De Amerikaanse thrashmetalband komt met hun ‘Brotherhood Of The Snake’ tour.

PATRONAAT – 20:00
WEVAL (BAND)
Warme sound met epische synth melodieë n en intense, hypnotiserende ritmes.

PLETTERIJ – 20.00 
ENSEMBLE WINDSTREKEN 
Combinatie van jazz-improvisatie met middeleeuwse en hedendaagse klassieke 
muziek alsmede met noord Afrikaanse en Indiase muziektradities. 

HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM!  ///  HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM! HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM!  ///  HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM!

VR 15 – PATRONAAT – 22:00 – 04:00 
KREEZIE FEESSIE: UIT JE SPACE
 Verwacht complete chaos geïnspireerd op de befaamde Proud to be Fout feestjes.

VR 15 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00   
BABYLON CLUB
Vanavond komt de Babylon club, club Ruis onveilig maken. 

PLETTERIJ – 20.30 
DASH! 
Dit dynamische free-funk trio word omschreven als ‘Frank Zappa op 78 toeren’

PHILHARMONIE – 19:30
PRACHTSTEMMEN: WEIHNACHTSORATORIUM 
De Nederlandse Bachvereniging eert dit jaar rond de kerstdagen haar naamdrager 
met het ‘Weihnachtsoratorium’. 

PATRONAAT – 20:00
NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBLE (USA)
Smeltkroes van ska, jazz, latin en reg-gae met een snufje surf en rock. 
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VR 1 & VR 22 & VR 29 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00   
BRUIS 
Op vrijdag Bruist het in de club. Met speciale gast dj’s.  

VR 1 – PATRONAAT – 21:00 – 03:00 
CENTR
De mensen achter ortsluiting en Slordig slaan de handen weer ineen met CentR  

VR 1 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
AM:KLUB
U nderground hits, lekkere gitaarplaten en obscure dansvloerknallers 

ZA 2 , ZA 9, ZA 16, ZA 23 & ZA 30 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00    
LOLLYCLUB 
Lollyclub dance avond met speciale gasten achter de draaitafels.

DO 7, DO 14 & DO 28 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
RUISWERK
Ook op donderdag kan je in Haarlem lekker dansen. Gelukkig maar.

ZA 9 – PATRONAAT – 21:00 – 04:00 
023TECHNO
Collectief van Haarlemmers met passie voor elektronische no-nonsense dance. 

VR 8 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00   
MR. WONDER BDAY BASH
Een heerlijke en wonderbaarlijke dance avond in club Ruis.

ZA 2 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
REDCUP PARTY ‘THANKSGIVING SPECIAL’

alkoenen van stal: Red Cup arty is terug met een Thanksgiving special  

ZA 9 – PATRONAAT – 23:00 - 04:00
VUNZIGE DEUNTJES
Voor liefhebber van hiphop, R&B, dancehall en de meest gezellige hitjes

VR 15 – GROTE MARKT (CAFE STUDIO/ CAFE XO) – 20:00
SANTA RUN AFTERPARTY 
Om 19:30 begint de Santa Run; een hardloopevenement waarbij de deelnemers 
verkleed zijn als kerstman/vrouw. Daarna is het feest op de Grote Markt

ZA 16 – HET OUDE SLOT / HEEMSTEDE – 20:30 – 01:00 
LANDGOEDFEEST
Disco & Classics Party. Dansfeest speciaal voor 30up, 40up en 50up

ZA 16 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
90’S NOW - ‘A TRIBUTE TO ‘92’

’S N W is d  ultieme ashback naar die goede tijd zonder zorgen. 

DO 21 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00   
CRASH!
Zo vlak voor de kerst kun je Crash-en in club Ruis. Let’s dance

ZA 23 – SEINWEZEN – 20:30 – 23:30 
SPIRIT DANCE PARTY
Een avontuurlijke mix van Global Beats; African, Balkan, House, Rai, Electronic, 
Tribal, Techno, Latin.........dansen op blote voeten.

OVERIGE  /   DECEMBER 2017

PATRONAAT – 20:00
THE DOORS ALIVE (UK)

n van de beste tribute bands van The Doors speelt een memorabele show  

STADSSCHOU WBU RG – 20:15
DUTCH EAGLES - FLY LIKE AN EAGLE 
Dutch Eagles staat al ruim tien jaar bekend als steengoede vertolkers van de 
authentieke muziek van de Eagles en hun tijdgenoten. De Hollandse adelaren 
steken hun grote Amerikaanse voorbeeld naar de kroon. 

PODIUM OUDE KERK / HEEMSTEDE – 20:15
WISHFUL SINGING
Een kerstprogramma met als rode draad een opdrachtcompositie van vijf ‘gezon-
gen kerstkaarten’, gecomponeerd door Wijnand van Klaveren. De teksten van de 
kerstkaarten werden bedacht door Brigitte Kaandorp en Wishful Singing.

THE WOLFHOUND – 22:00 – GRATIS
CHRISTMAS KARAOKE
All we want for Christmas is you en je kunt het zingen in The Wolfhound.

TAVERNE DE WAAG – 20:00 – GRATIS
STALDEURENFESTIVAL
Het Staldeurenfestival is een avond die ingevuld wordt door de bezoekers van De 
Waag. Veel van die bezoekers zijn muzikaal. Verschillende solisten en groepjes, 
die zich tevoren hebben opgegeven verzorgen korte optredens.

THE WOLFHOUND – 23:00 – GRATIS
HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR
Haarlem kent een geweldige popscene en nu op tour.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
FONS & FREDIE 
Haar schorre en Amsterdams stemgeluid maakt het wat volks maar de teksten 
zijn soms weer dusdanig filosofisch dat de sfeer meer het chanson  uitademt. 
THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 
BARNYARD TEA
Een geweldig trio speelt ‘kermis bluegrass stijl’ – op kersavond. 

GROTE MARKT – 22:30 – 02:00 – GRATIS
KERSTSAMENZANG
Gezellig samen zingen op de grote markt, met een grote band met zangers en 
zangeressen. De kersttraditie van Haarlem waar je bij moet zijn.

PHILHARMONIE /KLEINE ZAAL – 14:30
FROMMERMANN & TOMMY WIERINGA
Voor deze vierde editie van ‘Frommerkerst’ zoekt Frommermann de literaire 
samenwerking met schrijver Tommy Wieringa. In een stemmige, intieme setting 
reiken het gezongen en gesproken woord elkaar broederlijk de hand.

PATRONAAT – 20:00
LEMMY LIVES (A MOTÖ RHEAD MEMORIAL)
Een muzikale buiging voor de oppergod van de rock ‘n roll Motö rhead frontman 
Lemmy Kilmister, rondom zijn sterfdag. Met niemand minder dan Death Alley. 

ZA 23 – PATRONAAT – 23:00 - 04:00
SMACK: DE REÜ NIE
10-jarig jubileum van het allervetste jongerenfeest moet gevierd worden. 

ZA 23 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
ZER00’S HEROES ‘CHRISTMAS SPECIAL’
Zer00’s Heroes neemt je mee naar de beginjaren van het millennium.

ZO 24 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00   
KERSTSAMENZANG OFFICIAL AFTERPARTY
Op de Grote Markt gaat Haarlem helemaal los tijdens het Kerstsamenzang op de 
Grote Markt en daarna is het tijd voor een feestje. 

MA 25 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00   
RAYNOR BRUGES ALL NIGHT SPECIAL
Lekker uitbuiken van het kerstdiner op de dansvloer van club Ruis. 

DI 26 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00   
CHRISTMAS WITH GLOWINTHEDARK
Wat wil je nog meer, na het kerstgebeuren lekker glow-en in the dark. 

STAPPEN & DANCE / DECEMBER 2017

STADSSCHOU WBU RG – 20:15
KING ARTHUR - BAROKOPERA AMSTERDAM 
Henry Purcell componeerde ‘King Arthur’ in 1692 ter ere van Willem III. Librettist 
John Dryden was niet bang voor pikante en grappige scenes. Purcell componeer-
de een schitterende mix van fijngevoelige aria’s tot en met uitbundige dansmuziek. 
BarokOpera Amsterdam speelt op authentieke instrumenten.

DINSDAG 19 DECEMBER

WOENSDAG 20 DECEMBER

DONDERDAG 21 DECEMBER

VRIJDAG 22 DECEMBER

ZATERDAG 23 DECEMBER

ZONDAG 24 DECEMBER

DINSDAG 26 DECEMBER

ZATERDAG 30 DECEMBER

ZA 30 – WATERLAND / VELSEN-ZUID – 20:30 – 01:00 
LANDGOEDFEEST
Disco & Classics Party. Dansfeest speciaal voor 30up, 40up en 50up

ZO 31 – HET OUDE SLOT / HEEMSTEDE – 21:00 – 02:00 
OUD NAAR NIEUWFEEST PARTY
Exclusieve monumentale locatie, dj Joost, oliebollen, hapjes, champagne, 
slechts 200 tickets, lounge area op begane grond én de 1e verdieping

ZO 31 – LICHTFABRIEK – 21:00 – 07:00 
NEW YEARS EVE - WE ARE NOT ALONE
Top locatie en het grootste nieuwjaarsfeest van Haarlem met o.a. DJ Tino:-)

ZO 31 – THE WOLFHOUND – 22:00 – GRATIS
NEW YEAR’S EVE PARTY:  
HAPPY 18TH BIRTHDAY 21ST CENTURY
Ons millennium wordt eindelijk volwassen en je viert het in The Wolfhound.

ZO 31 – PATRONAAT – 01:00 - 07:00
PATRONAATJE TOT HET GAATJE

et oud  nieuw gaat atronaatje Tot Het Gaatje  Een mini festival met 
feest en gekkigheid in alle hoeken en gaten van het pand.

OUD & NIEUW FEESTJES

VRIJDAG 1 DECEMBER

ZATERDAG 2 DECEMBER

ZONDAG 3 DECEMBER

DINSDAG 5 DECEMBER

DONDERDAG 7 DECEMBER

VRIJDAG 8 DECEMBER

ZATERDAG 9 DECEMBER

ZATERDAG 9 DECEMBER / VERVOLG

DINSDAG 12 DECEMBER

ZONDAG 10 DECEMBER

DONDERDAG 14 DECEMBER

VRIJDAG 15 DECEMBER

ZATERDAG 16 DECEMBER

ZONDAG 17 DECEMBER

MAANDAG 18 DECEMBER

ZONDAG 17 DECEMBER / VERVOLG

KLASSIEK
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KLASSIEK

KLASSIEK

KLASSIEK
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Meer inf ormatie: w w w .nic ky sp lac e.nl of  b el 06 - 4104 15 09

WWW.NICKYSPLACE.NL
 
•  Spirituele beurs in Noord-Holland
•  Open Circle Mediumschap 
 in Noord-Holland
•  Avond mediumschap bij u thuis

Redactie & concept:  Ton Witkamp / NEWTON MEDIA 
Redactie & Marketing: Ton Witkamp / HAARLEMXL 
Ontwerp & uitvoering:  Tristan Hendrikx / FLYING COW
Drukwerk:  Nederlof 
Advertenties & verkoop:  advertentie@haarlemxl.nl 
 tel: 023-73 705 46 / 06-338 600 65 
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Momenten van geluk
LETTERLIEVENDE VERENIGING  
J.J. CREMER SPEELT:

Komedie van Alan Ayckbourn 
Locatie: Haarlemmerhouttheater,  
Van Oldenbarneveltlaan 17, 2012 PA Haarlem 
 
Vrijdag 15 dec 20:15 uur
 
Zaterdag 16 dec 20:15 uur
 
Zondag 17 dec. 14:30 uur

Kaartverkoop  via w w w .j j c remer.nl  
of  via inf o@ j j c remer.nl / Entreep rij s: €  15,- 

Meer inf ormatie: w w w .j j c remer.nl 

FIJNE  
FEESTDAGEN!




