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KINDEREN & JEUGD / DECEMBER

KINDEREN & JEUGD / DECEMBER

Deze Haarlemse kersttraditie in Stadsschouwburg Haarlem biedt dit jaar Dickens 
met een twist. Een bonte voorstelling voor jong (8+) en oud, vol muziek, humor 
en een bijzondere vormgeving. Het beroemde verhaal van Dickens wordt 
gespeeld door o.a. Toneelgroep Het Volk en zo’n 30 andere spelers, musici en 
dansers. Het is een vernuftig spektakel waar de verbeeldingskracht van af spat. 
Met ingenieuze decors, bijzonder poppenspel en doordachte humor. Kortom, een 
Christmas Carol zoals je er nog nooit één gezien hebt.  
Kaarten via www.scroogehaarlem.nl 

TIP

NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
FEESTCONCERT VOOR KERST

ZONDAG 23 DECEMBER – PHILHARMONIE – 14:30 UUR
Het einde van het jaar betekent altijd feest met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest. En wat is er feestelijker dan het geschal van koperblazers. Met glimmende 
hoorns, trompetten, trombones en tuba verlenen zij aan menige compositie een 
stralende glans. Al heel wat componisten hebben daar dankbaar gebruik van 
gemaakt en schreven de mooiste composities voor deze blazers. Ook krijgt u het 
ultieme decembergevoel met Tsjaikovski’s Notenkraker voor de Kerst en een paar 
heerlijke Weense walsen in Nieuwjaarsstemming. 

DINSDAG 11 DECEMBER – PHILHARMONIE – 21:00 UUR 
Als het Edgar-Knecht-Trio uit Kassel en de Syriër Aeham Ahmad elkaar 
ontmoeten gebeurt er iets nieuws, iets wonderlijks. Vanuit hun zo verschillende 
achtergrond brengen de vier musici heel ontspannen klanken van versmelting, 
van vriendschap. Tijdloze jazz-arrangementen van Duitse en Syrische volkslie-
deren. Het effect is groot en de klank helder. Daarin klinkt soul door, Latijns-
Amerikaanse swing en wereldmuziek. Een gul uur met prachtige ballades, 
romantische sfeerbeelden, melancholie en vrolijkheid. www.theater-haarlem.nl 
 

AEHAM AHMAD & EDGAR KNECHT TRIO 
CLUB PHIL: VRIENDSCHAP ACHTER 

DE TOETSEN

DONDERDAG 6 T/M ZONDAG 9 DECEMBER - TONEELSCHUUR
Met een feestweekend zet de Toneelschuur haar programma voor iedereen tot 30 
jaar in de schijnwerpers. Bezoek Blood Kiss, een bloedstollende, hilarische mix 
van dans, theater, muziek en poppen met na afloop gratis Virgin Bloody Mary’s. 
Raak ontroerd door Kinderen van Aleppo, het verhaal van drie studenten die 
de straten opgingen voor meer vrijheid in Syrië, en praat na met theatermaker 
George Elias Tobal. Beleef je kinderjaren opnieuw bij Buurman & Buurman  
Winterpret en ontmoet Siem van Leeuwen, de stem van een van de buurman-
nen. Stem op je favoriete film tijdens de finale van filmcompetitie Shoot Your Shot 
#14. En bezoek van 10 t/m 31 december voordelig alle films in de Filmschuur:  
voor iedereen onder de 30 jaar kost elk film voor slechts € 6,-. Gebruik de 
actiecode JONGER30 op www.filmschuur.nl 
 
 

VOOR IEDEREEN TOT 30 JAAR:
FEEST MEE MET DE

JARIGE TONEELSCHUUR!

 
KERSTCONCERT

DOOR HET ST. JOHN'S COLLEGE CHOIR 
UIT CAMBRIDGE

DO 20 DECEMBER – KATHEDRAAL ST. BAVO – 20:00 UUR
 Deze kerstperiode is het wereldberoemde St. John’s College Choir uit Cam-

bridge o.l.v. Andrew Nethsingha, één van Engelands meest vermaarde koren, 
weer in Nederland voor een tournee. Dit concert mag u niet missen zo vlak 
voor kerst! Op het programma staat uiteraard een mooi aanbod aan prachtige 
kerstmuziek. M.m.v. de Bavo Cantorij o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen.  
Kaartverkoop:  www.bavoconcert.nl en VVV Grote Markt Haarlem 
E-mailadres:  stjohns@koorschoolhaarlem.nl 

THEATER / DECEMBER

EXPOSITIES / DECEMBER

STADSSCHOUWBURG | HELE GEBOUW – 10:30 
THEATRALE RONDLEIDING STADSSCHOUWBURG
Als muren kunnen praten, een bekende uitdrukking die zeker opgaat voor de 
100-jarige Stadsschouwburg. Zij bewaarden geheimen, roddels en kritieken, maar 
ook spannende, mooie en ontroerende verhalen.

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF – 20:00 
HOF VAN HOLLAND – THEATER KWEZEL
Muziektheater ter gelegenheid van De Verjaardag van Haarlem op historisch 
terrein. ‘Hof van Holland’ speelt zich af tijdens de beruchte ‘Hoekse- en Kabel-
jauwse Twisten’. Haarlem in de late Middeleeuwen

DO 6 – TONEELSCHUUR – 20:00 
POINTLESS INTERNATIONAL MEDLEY (Engels gesproken)
Coco, Joey, Buster, Sugar and Stan Vreeken make an unnecessary and essential 
medley. ‘What is a medley without music, what is life without a medley?’

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
ALEX PLOEG - ULTIMATUM
Alex is lid van Comedytrain en won de Publieksprijs van Cameretten (2016). 
Onlangs werd hij in de Volkskrant uitgeroepen tot Comedy Talent van 2018. 

WO 5 – TONEELSCHUUR – 20:00 
POINTLESS INTERNATIONAL MEDLEY (Engels gesproken)
Coco, Joey, Buster, Sugar and Stan Vreeken make an unnecessary and essential 
medley. ‘What is a medley without music, what is life without a medley?’

TONEELSCHUUR – 20:30
MECHANICAL ECSTASY
Eind jaren tachtig veroorzaakte de opkomst van de dance een revolutie. Club 
Guy & Roni en Slagwerk Den Haag laten feest en voorstelling dwars door elkaar 
heen lopen en brengen een ode aan de rave party’s van toen. 

STADSSCHOUWBURG – 19:30 
KING LEAR - TONEELGROEP MAASTRICHT
‘King Lear’ is een klassieker die je een keer gezien moet hebben. Bol van gekon-
kel, verraad, verderf en doortrapte intriges, maar zeker ook van klaterende taal. 
Met o.a. Huub Stapel als King Lear en Wilfried de Jong als de nar.

TONEELSCHUUR – 20:00 
STRINDBERG EN DAL - DE GEMEENSCHAP
Alles wat De Gemeenschap de afgelopen jaren op de planken bracht, werd met 
minstens vier sterren ontvangen. Dus is het uitkijken naar Strindberg en dal, dat 
aansluit bij voorstellingen als ‘Stand up, lie down’ en ‘De Shakespeare Club’.

DO 6 – TONEELSCHUUR – 19:30 
BLOOD KISS - DANSTHEATER AYA
Bloedstollende, ontroerende en hilarische horrorvoorstelling met dans, theater, 
muziek en (manshoge) poppen over de liefde tussen een jongen en een vampier-
meisje. Geïnspireerd op de bekroonde Zweedse film ‘Let the right one in’

DO 6 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
PAUL DE LEEUW - VETTE PECH!
Paul zorgt weer voor een ontspannen avondje vol hilariteit en ontroering, verhalen 
en liedjes. Hij is openhartig over zijn eigen leven en laat zien dat het niet altijd 
meezit; soms heb je vette pech. Soms lach je om een traan.

GROENMARKTKERK – 20:15  
IT’S CHRISTMAS TIME - THE SANTA EDITION
Na het overweldigende succes van A Taste Of Christmas 2017 presenteert Van 
Tok Music Entertainment een nieuwe kerstshow. Een spetterend muzikaal spek-
takel met onder anderen West-End ster Jenna Lee-James en soulzanger Steffen 
Morrison – internationale klasse! Deze magische avond mag je niet missen!

TONEELSCHUUR – 20:30
LIEFDESVERKLARING (VOOR ALTIJD)
Antoinette Jelgersma, Cas Enklaar, Marien Jongewaard en René van ’t Hof, vier 
doorgewinterde acteurs en mimespelers maken de balans op. Jarenlang keken wij 
naar hen, nu kijken zij terug - een onverbloemde ode aan de toeschouwer.

DI 4 – TONEELSCHUUR – 20:00 
ERG HEEL - STEFANO KEIZERS
Cabaretier met een – heel erg - grote toekomst. Alles ontregelend en meer. 

DI 4 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
NEDERLANDS DANS THEATER 2 - SIGNIFICANT MOMENTS
Het tweede gezelschap van Nederlands Dans Theater bestaat in 2018 veertig jaar. 
Ooit opgericht als springplank voor NDT1, ontwikkelde de groep zich door de jaren 
heen tot een volledig onafhankelijk gezelschap.

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF – 15:00 
HOF VAN HOLLAND – THEATER KWEZEL
Muziektheater ter gelegenheid van De Verjaardag van Haarlem op historisch 
terrein. ‘Hof van Holland’ speelt zich af tijdens de beruchte ‘Hoekse- en Kabel-
jauwse Twisten’. Haarlem in de late Middeleeuwen

TONEELSCHUUR – 20:00 
KINDEREN VAN ALEPPO
Kinderen van Aleppo volgt het verhaal van drie studenten die de straten opgingen 
voor meer vrijheid in Syrië. Allen met eigen beweegredenen, allen met een eigen 
verhaal, maar wel met één doel. Vrijheid! Een persoonlijk monoloog.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
DOLF JANSEN - BEELDENSTORM - OUDEJAARS 2018
Dolf Jansen speelt, net zoals vorig jaar, zijn oudejaarsvoorstelling in Haarlem. Dit-
maal over alles wat we elke dag, 24/7, over ons heen krijgen via oude en nieuwe 
media en natuurlijk de tweets van bevriend staatshoofd Trump.

DOOPSGEZINDE KERK – 10:30
THEATRALE RONDLEIDING DOOPSGEZINDE KERK
Op deze tocht ontmoet je allerlei historische Doopsgezinden, zoals de beroemde 
Pieter Teyler van der Hulst, de ‘wandelende’ dominee Jacobus Craandijk en de 
martelares Anneken Ogiers. Zij vertellen allen hun eigen verhaal.

TONEELSCHUUR – 20:00
RISHI - THEATER MES
Live reconstructie van een noodlottige gebeurtenis. In 2012 werd de zeventienja-
rige en ongewapende Surinaams-Hindoestaanse Rishi Chandrikasing op station 
Den Haag Hollands Spoor doodgeschoten door een politieagent. 

STADSSCHOUWBURG – 19:30
DE NOTENKRAKER - CHARKOV CITY OPERA & BALLET
Rond kerst zijn er vele tradities en een van de aangenaamste daarvan is om met de 
hele familie weg te dromen bij ‘De Notenkraker’. Alleen nu uitverkocht.

TONEELSCHUUR – 20:00 
KINDEREN VAN ALEPPO
Kinderen van Aleppo volgt het verhaal van drie studenten die de straten opgingen 
voor meer vrijheid in Syrië. Allen met eigen beweegredenen, allen met een eigen 
verhaal, maar wel met één doel. Vrijheid! Een persoonlijk monoloog.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
KERSTPAKKET - HAARLEMSCHE TOONEEL CLUB 
Kerstpakket is een verzameling van een zestal eenakters over relaties in diverse 
vormen. De eenakters zijn grappig, schokkend en verbazingwekkend herkenbaar. 
En dat allemaal rondom de kerstboom.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
SPIJKERS II
Met het theatrale concert ‘Spijkers II’ zet Joost Spijkers, bekend van de Ashton 
Brothers, een tweede stap in zijn zoektocht als zanger. Dat vraagt om meer. Om 
meer vriendschap, hartstocht, drank, alledaagse dwaasheid en muziek 

GROENMARKTKERK – 20:15 
IT’S CHRISTMAS TIME - THE SANTA EDITION
Na het overweldigende succes van A Taste Of Christmas 2017 presenteert Van Tok 
Music Entertainment een nieuwe kerstshow. Een spetterend muzikaal spektakel 
met o.a. West-End ster Jenna Lee-James en soulzanger Steffen Morrison 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 14:30 & 20:15  
KERSTPAKKET - HAARLEMSCHE TOONEEL CLUB 
Kerstpakket is een verzameling van een zestal eenakters over relaties in diverse 
vormen. De eenakters zijn grappig, schokkend en verbazingwekkend herkenbaar. 
En dat allemaal rondom de kerstboom.

DO 6 – TONEELSCHUUR – 19:30 
BLOOD KISS - DANSTHEATER AYA
Bloedstollende, ontroerende en hilarische horrorvoorstelling met dans, theater, 
muziek en (manshoge) poppen over de liefde tussen een jongen en een vampier-
meisje. Geïnspireerd op de bekroonde Zweedse film ‘Let the right one in’

ZO 9 – STADSSCHOUWBURG – 13:30 
KIKKER (4+)
Kikker en zijn vriendjes zien een vallende ster en doen een wens. Maar na een 
tijdje zijn de wensen nog niet uitgekomen. Kom je helpen om ze allemaal in 
vervulling te laten gaan? Een gloednieuwe familiemusical van Theater Terra

WO 12 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00  
KNUFFELVERHALEN (0+)     
Terwijl de kleinsten op schoot zitten ‘verspint’ meesterverteller Wijnand Stomp 
nieuwe ‘Knuffel verhalen’ sprookjes voor zijn jonge luisteraars.

DO 13 – CIRCUS HAKIM – 09:30 & 11:30
TERRA: MINI DRIBBELSHOW (2+)
Dribbel laat de verhalen uit zijn boeken tot leven komen en zingt daarbij vrolijke 
liedjes. Ook mag iedereen meedoen met een klompendans!

ZA 15 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00  
EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+)       
Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschots weg uit zijn witte wereld. Hij komt in een 
land waar alles groen is. Toch wil hij graag terug naar huis. Zijn nieuwe vriend 
Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op…

ZA 15 - VERHALENHUIS HAARLEM - 10, 11, 12, 13.30, 14.30, 15.30 UUR
JIPS KLEINE KERSTSTAL (1,5+)
In deze geheel in eigen beheer geproduceerde kerstmusical is er dit jaar een 
bijzondere hoofdpersoon, Jip. Een pop met oranje haar die aan de keukentafel een 
doos mag uitpakken met alle kerstfiguren.  

ZO 16 – TONEELSCHUUR – 15:00 
GEWOON HELD (8+)
In dit supernormale superverhaal, een kleurrijke voorstelling, gaan vier superhelden 
de missie aan om ‘gewoon’ te zijn. Vanaf nu moet je zelf de wereld maar verbeteren.

T/M 1 JAN 2019 - HET DOLHUYS - DI /M ZO
ZORGEN VOOR DE ZIEL
“De mens mag er mens zijn, in al zijn gekte.” De tentoonstelling geeft een unieke 
inzage in de leefgemeenschap ‘La Devinière’.

T/M 7 JAN 2019 – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO
SIMON DE HEER - SCHILDERACHTIG BLOEMENDAAL
De Heer leeft voor zijn kunst. Hij is een traditioneel schilder die altijd trouw blijft 
aan zijn streven om de zichtbare wereld herkenbaar weer te geven. Hij wordt 
vooral gewaardeerd als talentvol portretschilder. 

DOORLOPEND – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO
GESCHIEDENIS VAN HAARLEM
Deze tentoonstelling is een presentatie van de geschiedenis van Haarlem en Zuid-
Kennemerland. De nadruk ligt op de bloeiperiode van Haarlem: de Gouden Eeuw, 
toen Haarlem een van de machtigste 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).

T/M 9 DEC – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS
VERZAMELEN!
Deze tentoonstelling laat een selectie zien uit de kunstverzamelingen van vier 
‘kunstenaars-echtparen’. Curator: Margreet Bouman

T/M 9 DEC – NOORD-HOLLANDS ARCHIEF – DI T/M VR 
DE 34 DIERENTEKENINGEN VAN FRANS POST
Frans Post (1612-1680) was een kunstenaar uit Haarlem, die tussen 1637-1644 in 
Nederlands-Brazilië werkte in het gevolg van gouverneur Johan Maurits van Nas-
sau. Hij werd beroemd met zijn schilderijen van Braziliaanse landschappen. 

T/M 16 DEC – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO – GRATIS 
YIPPIE YA YEE
Nieuwe Vide Academy is een kunstproject voor talentvolle jongeren die zich willen 
verdiepen in de hedendaagse kunst. ‘Yippie ya yee’ is het resultaat van 5 maan-
den intensief werken. Kom kijken, en zie wat de jongeren zoal bezig houdt!

T/M 07 JAN 2019 – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO
MEESTERS IN WORDING
Zes gevestigde kunstenaars hebben hun kennis overgedragen in speciale lessen 
op Haarlemse basisscholen. Net als in de Gouden Eeuw, met zijn meesters en 
gezellen. Het resultaat van dit kunsteducatieproject kun je hier bewonderen.

T/M 13 JAN 2019 – FRANS HALS MUSEUM | HAL – DI T/M ZO 
EEN ZOEKTOCHT NAAR DE IDENTITEIT VAN DE 
OUDE VROUW MET MASKERS
In de nok van Frans Hals Museum – Hal – ‘De Bovenkamer’ genaamd – maakt 
een gastcurator jaarlijks een visueel verhaal op basis van de museumcollectie. 
Dit jaar dook Aart Taminiau in de collectie en ging op ontdekkingstocht.

T/M 15 JAN 2019 – ABC ARCHITECTUURCNTRM – DI T/M ZO 
VENI VIDI VINCI
Voor deze tentoonstelling hebben een zevental hedendaagse Nederlandse ont-
werpers/kunstenaars zich laten inspireren door ‘alleskunner’ Leonardo Da Vinci 
(1452-1519). Met werk van o.a. Thé Tjong-Khing, Joost Swarte, Rogier Polman

T/M 27 JAN 2019 – FRANS HALS MUSEUM | HAL – DI T/M ZO 
RUIS! FRANS HALS, ANDERS 
De tentoonstelling Ruis! Frans Hals, Anders brengt kunst van heden- 
daagse kunstenaars samen die op een vergelijkbare manier spelen met de  
portretkunst. De tentoonstelling een uitbundig en uiteenlopend beeld van de mens
15 DEC T/M 13 JAN – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS 
VISHAL KUNSTPRIJS - KEES VISSER
Solotentoonstelling van Kees Visser, winnaar van de Vishal Kunstprijs 2018. De 
Vishal Kunstprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt (dit jaar op 15 december) 
aan een Vishal kunstenaar; deze editie betreft een oeuvreprijs.

21 DEC T/M 23 DEC – NIEUWE VIDE 
GOLF-FESTIVAL
Een weekend lang organiseren de Haarlemse culturele instellingen Nieuwe Vide, 
de Pletterij en 37PK samen met het Haagse kunstenaarsinitiatief Quartair het 
GOLF-festival, een festival met nadruk op de interactie tussen beeld en geluid. 

ZO 16 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00  
MONKIE (0+)       
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar.

WO 19 T/M WO 2 JAN 2019 – STADSSCHOUWBURG 
SCROOGE! (8+)
Vier de winter met ‘Scrooge! Geen Christmas Carol’, dé familievoorstelling voor in 
de kerstvakantie. Het speelt af in de Dickensiaanse tijd waar de audities worden 
gehouden voor ‘A Christmas Carol’ en het regent variéténummers.

ZA 22 – 10:00 
ZO 23 – 10:00 & 15:00 / THEATER ELSWOUT | OVERVEEN 
EEN KERSTVERHAAL (0+)     
Speciaal voor kerst presenteert Wijnand Stomp een prachtige interactieve 
kerstverhaal. Over een drukke herberg, een gemene herbergier, een man en een 
zwangere vrouw waar geen plek meer voor is. Neem je knuffeldier mee.

ZO 23 – TONEELSCHUUR – 15:00 
GEEFT NIKS (5+)
Droogkomisch muziektheater vol ongelukjes. Hoe ga je eigenlijk om met tegen-
slagen? Kun je accepteren dat iets niet perfect is en misschien ook nooit gaat 
worden? Geeft niks? Kan gebeuren? Alles loopt – lekker – in de soep.

ZO 23 – TONEELSCHUUR – 16:00
SPRINGENDE SPRUITEN DISCO (AL)
Dus trek je dansschoenen en je mooiste outfit aan, gooi je haar in de lak en kom 
je uitleven op de dansvloer van het Toneelschuurcafé! Van Michael Jackson tot 
K3 en Kinderen voor Kinderen, alles komt voorbij. 

DECEMBER
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THEATER

19 DECEMBER T/M 6 JANUARI - STADSSCHOUWBURG
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DI 11 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
DE INDIË MONOLOGEN
Elke editie van ‘De Indië Monologen’ brengt een uitgelezen gezelschap van drie 
bekende Nederlanders; allen met een Indische achtergrond of sterke betrokken-
heid bij de geschiedenis van Nederlands-Indië. 

WO 12 – TONEELSCHUUR – 20:00 
OVER DE NATUUR VAN DE DINGEN
Reisverhaal over mensen die niet van hun plek komen. Over een meisje dat 
verdwaalt in haar eigen wijk. Een vader die sinds de dood van zijn vrouw het idee 
heeft dat de tijd niet meer gelijk loopt. En ergens zweeft een astronaut.

WO 12 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
RENÉ VAN MEURS – IK BELOOF NIKS
Eén ding wil hij afspreken: jij bent op tijd in het theater en René doet de rest. Dat 
is dan bij deze zijn laatste belofte. Een avondje cabaretteketet 
WO 12 – TONEELSCHUUR – 20:30
IK WOU
De kinderportretten van de illustratrice Ingrid Godon inspireerden Toon Tellegen 
tot korte poëtische teksten die haar portretten laten spreken. Stuk voor stuk 
mijmeringen en uitspraken vanuit het standpunt van de getekende figuur.

DO 13 – TONEELSCHUUR – 20:00
MOEDER MAG NIET DOOD
Een dancing docu-comedy. Moeder Jopie heeft zich voorgenomen om niet dood 
te gaan. Dochter Minou heeft beloofd haar daarbij te helpen. Moeder danst en 
leert ons de rituelen van haar levensdrift. Vrolijk zwierend richting eeuwigheid.

DO 13 – CIRCUS HAKIM – 20:00 
COMEDY INC: OPEN MIC 
Stand up comedy met o.a. Taco IJzenbach, Caroline Sanders en Patrick Meier.

DO 13 – TONEELSCHUUR – 20:30
DE ORDE CHAOS VAN 2018
Greg Nottrot gaat op zoek naar dat wat waar is. In een wereld waarin bijblijven 
met het nieuws een voltijdbaan is geworden, zoekt hij tussen de stapels alterna-
tieve feiten en de wirwar aan waarheden naar de werkelijke wereld.

TONEELSCHUUR – 20:00 
ALLES VAN WAARDE - DE VEENFABRIEK
Tragikomisch muziektheater over alles wat kwetsbaar is. Met compassie, 
zelfspot, muziek, poëzie van Lucebert en gastronomie maakt de Veenfabriek je 
deelgenoot van een titanenstrijd tussen twee idealistische wereldverbeteraars. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
FESTEN - J.J. CREMER 
Vader Helge viert zijn zeventigste verjaardag. Tijdens het diner neemt zoon 
Christian het woord om voor zijn vader te speechen. Wat hij dan vertelt geeft een 
wending aan het feest waarbij niemand gespaard wordt.

TONEELSCHUUR – 20:30 
SWEET DEMON - LEINEROEBANA
Sweet Demon wordt gedanst door een cast van uitsluitend mannen, die met 
hoofd en hart gestalte geven aan een voorstelling vol tegenstellingen en dubbel-
zinnigheden, uitputting en verstilling, vrolijkheid en verstand en passie.

TONEELSCHUUR – 20:00 
ALLES VAN WAARDE - DE VEENFABRIEK
Tragikomisch muziektheater over alles wat kwetsbaar is. Met compassie, 
zelfspot, muziek, poëzie van Lucebert en gastronomie maakt de Veenfabriek je 
deelgenoot van een titanenstrijd tussen twee idealistische wereldverbeteraars. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
FESTEN - J.J. CREMER 
Vader Helge viert zijn zeventigste verjaardag. Tijdens het diner neemt zoon 
Christian het woord om voor zijn vader te speechen. Wat hij dan vertelt geeft een 
wending aan het feest waarbij niemand gespaard wordt.

TONEELSCHUUR – 20:30
SWEET DEMON - LEINEROEBANA
Sweet Demon wordt gedanst door een cast van uitsluitend mannen, die met 
hoofd en hart gestalte geven aan een voorstelling vol tegenstellingen en dubbel-
zinnigheden, uitputting en verstilling, vrolijkheid en verstand en passie.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 14:30 
FESTEN - J.J. CREMER 
Vader Helge viert zijn zeventigste verjaardag. Tijdens het diner neemt zoon 
Christian het woord om voor zijn vader te speechen. Wat hij dan vertelt geeft een 
wending aan het feest waarbij niemand gespaard wordt.

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
VAN VIS TOT MAAN
Musica del Cuore. Dit mysterieuze Perzische gezegde neemt je mee van donker 
naar licht, van stilte naar beweging, van vorm naar vrijheid. 

DI 18 – TONEELSCHUUR – 20:00
IK BEN - BENJAMIN VAN DER VELDEN
Benjamin, ooit van school getrapt en nu afgestudeerd aan het Conservatorium, 
ademt muzikaliteit en bevlogenheid. Beschonken schreef hij zich in voor een 
cabaretfestival waar zijn nog ruwe, maar onmiskenbare talent werd herkend.

DI 18 – TONEELSCHUUR – 20:30
BLUEPRINT ON MEMORY
 ‘The Memory Loss Collection’ is een groot dansproject waarin choreografe Ann 
Van den Broek aandacht vraagt voor het functioneren van de hersenen en het 
effect van geheugenverlies. Blueprint on Memory is de eerste in deze reeks.

WO 19 – TONEELSCHUUR – 20:00 
IEMAND DIE SLAAPT - HET ZUIDELIJK TONEEL / BOG.
Een muzikale voorstelling waarin de woorden van de Franse schrijver Georges 
Perec worden ‘herleest’ om het alledaagse, het tijdloze, het eenzame en het 
gemeenschappelijke van het menselijk bestaan voelbaar te maken.

WO 19 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
SCROOGE! (8+)
Vier de winter met ‘Scrooge! Geen Christmas Carol’, dé familievoorstelling voor in 
de kerstvakantie. Het speelt af in de Dickensiaanse tijd waar de audities worden 
gehouden voor ‘A Christmas Carol’ en het regent variéténummers.

WO 19 – TONEELSCHUUR – 20:30
DE DOOD- EEN GEBRUIKSAANWIJZING
‘Tijdelijke Samenscholing’ schreef een poëtisch blues-requiem, dat begeleid door 
percussie, bas, gitaar en blazers – het piept, kraakt en fluistert. Een poging om 
heel even, één moment, de dood en het leven met elkaar te verbinden. 

DO 20 – TONEELSCHUUR – 20:00
IEMAND DIE SLAAPT - HET ZUIDELIJK TONEEL / BOG.
Een muzikale voorstelling waarin de woorden van de Franse schrijver Georges 
Perec worden ‘herleest’ om het alledaagse, het tijdloze, het eenzame en het 
gemeenschappelijke van het menselijk bestaan voelbaar te maken.

DO 20 – HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:00 
ALLO ALLO - PROJECT FORS 
De komedie Allo, Allo! is gebaseerd op de succesvolle serie over het café van 
René en het schilderij van de gevallen Madonna met de grote borsten.

VERHALENHUIS HAARLEM – 20.00
LICHTE VERHALEN IN HET DONKER – kerstvertelvoorstelling
De vertelvoorstelling ‘lichte verhalen in het donker’  is een productie van Studio 
Salaam Art. Ze werken vanuit de overtuiging dat verschillende culturele en religi-
euze achtergronden elkaar versterken en inspiratie bieden. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:00 
ALLO ALLO - PROJECT FORS 
De komedie Allo, Allo! is gebaseerd op de succesvolle serie over het café van 
René en het schilderij van de gevallen Madonna met de grote borsten.

TONEELSCHUUR – 20:00 
DE VERSE TIJD
Mokhallad Rasem en Kuno Bakker hebben totaal verschillende achtergronden, 
de één groeide op in Bagdad en de ander in Amsterdam. Samen spelen zij 
negen kleine voorstellingen, negen miniatuurtjes die samen een theateravond 
vormen. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
SCROOGE! (8+)
Vier de winter met ‘Scrooge! Geen Christmas Carol’, dé familievoorstelling voor in 
de kerstvakantie. Het speelt af in de Dickensiaanse tijd waar de audities worden 
gehouden voor ‘A Christmas Carol’ en het regent variéténummers.

SCROOGE
EEN VISUEEL KERSTSPEKTAKEL 

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15
JAN BEUVING - ROTATIE
Een rotatie is een wiskundige draai. En dat is precies wat Jan Beuving doet: hij 
geeft een wiskundige draai aan de dingen. Hij telt dus zijn passen en past op zijn 
tellen. Een cabaretier met een grote toekomst.
TONEELSCHUUR – 20:30
MADAM KOO - DE DIAMANTFABRIEK
Askvik en Artaç maken een absurdistische opera over de zoektocht naar vertrou-
wen in tijden van wantrouwen en angst. Met hun voorstelling verwijzen ze naar 
de terreuraanslagen en huidige angstcultuur in Europese steden en Turkije.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:00 
ALLO ALLO - PROJECT FORS 
De komedie Allo, Allo! is gebaseerd op de succesvolle serie over het café van 
René en het schilderij van de gevallen Madonna met de grote borsten.

TONEELSCHUUR – 20:00 
DE VERSE TIJD
Mokhallad Rasem en Kuno Bakker hebben totaal verschillende achtergronden, 
de één groeide op in Bagdad en de ander in Amsterdam. Samen spelen zij negen 
kleine voorstellingen, negen miniatuurtjes die samen een theateravond vormen. 

STADSSCHOUWBURG – 15:00 
SCROOGE! (8+)
Vier de winter met ‘Scrooge! Geen Christmas Carol’, dé familievoorstelling voor in 
de kerstvakantie. Het speelt af in de Dickensiaanse tijd waar de audities worden 
gehouden voor ‘A Christmas Carol’ en het regent variéténummers.
HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:00 
ALLO ALLO - PROJECT FORS 
De komedie Allo, Allo! is gebaseerd op de succesvolle serie over het café van 
René en het schilderij van de gevallen Madonna met de grote borsten.

MA 24 – TONEELSCHUUR – 20:00 
STEEF’S OPERETTE UURTJE
Steef de Jong heeft een missie: het publiek de schoonheid, verwondering en 
fantasie van operettes laten zien en horen. Dat doet hij onder meer met pop-up 
decors, muziek, humor en zijn handelsmerk: karton. 

MA 24 – 20:15  /  WO 26 – 15:00 & 20:15  /  DO 27 – 20:15 
STADSSCHOUWBURG
SCROOGE! (8+)
Vier de winter met ‘Scrooge! Geen Christmas Carol’, dé familievoorstelling voor in 
de kerstvakantie. Het speelt af in de Dickensiaanse tijd waar de audities worden 
gehouden voor ‘A Christmas Carol’ en het regent variéténummers.
WO 26 – TONEELSCHUUR – 16:00 
STEEF’S OPERETTE UURTJE
Steef de Jong heeft een missie: het publiek de schoonheid, verwondering en 
fantasie van operettes laten zien en horen. Dat doet hij onder meer met pop-up 
decors, muziek, humor en zijn handelsmerk: karton. 

WO 26 – TONEELSCHUUR – 16:00 
KRAS -TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Paul Knieriem neemt op spectaculaire wijze afscheid bij Toneelschuur Producties 
met een groot ensemblestuk. Na Troje Trilogie kiest hij opnieuw voor een Neder-
landse toneelklassieker: Kras. Gespeeld door een achtkoppige topcast

DO 27 – TONEELSCHUUR – 16:00 & 20:00 
STEEF’S OPERETTE UURTJE
Steef de Jong heeft een missie: het publiek de schoonheid, verwondering en 
fantasie van operettes laten zien en horen. Dat doet hij onder meer met pop-up 
decors, muziek, humor en zijn handelsmerk: karton. 
DO 27 – TONEELSCHUUR – 20:30 
KRAS -TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Paul Knieriem neemt op spectaculaire wijze afscheid bij Toneelschuur Producties 
met een groot ensemblestuk. Na Troje Trilogie kiest hij opnieuw voor een Neder-
landse toneelklassieker: Kras. Gespeeld door een achtkoppige topcast

TONEELSCHUUR – 20:00 
STEEF’S OPERETTE UURTJE
Steef de Jong heeft een missie: het publiek de schoonheid, verwondering en 
fantasie van operettes laten zien en horen. Dat doet hij onder meer met pop-up 
decors, muziek, humor en zijn handelsmerk: karton. 
STADSSCHOUWBURG – 20:15
SCROOGE! (8+)
Vier de winter met ‘Scrooge! Geen Christmas Carol’, dé familievoorstelling voor in 
de kerstvakantie. Het speelt af in de Dickensiaanse tijd waar de audities worden 
gehouden voor ‘A Christmas Carol’ en het regent variéténummers.

MA 24 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00  
EEN KERSTVERHAAL (0+)      
Speciaal voor kerst presenteert Wijnand Stomp een prachtige interactieve 
kerstverhaal. Over een drukke herberg, een gemene herbergier, een man en een 
zwangere vrouw waar geen plek meer voor is. Neem je knuffeldier mee.

ZA 29 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 & 15:00 
LISA EN DE GESTOLEN WINTER (2+)      
Een muzikaal sprookje van Wijnand Stomp over het gestolen koffertje van Me-
neer Winter. Lisa woont op de Cariben daar is het nooit winter. Lisa wil ook wel 
eens sneeuw en ijs. Ze vraagt of Vogelvriend WarWar weet wat sneeuw is.

TONEELSCHUUR – 20:30 
KRAS -TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Paul Knieriem neemt op spectaculaire wijze afscheid bij Toneelschuur Producties 
met een groot ensemblestuk. Na Troje Trilogie kiest hij opnieuw voor een Neder-
landse toneelklassieker: Kras. Gespeeld door een achtkoppige topcast

TONEELSCHUUR – 16:00 & 20:00 
STEEF’S OPERETTE UURTJE
Steef de Jong heeft een missie: het publiek de schoonheid, verwondering en 
fantasie van operettes laten zien en horen. Dat doet hij onder meer met pop-up 
decors, muziek, humor en zijn handelsmerk: karton. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
SCROOGE! (8+)
Vier de winter met ‘Scrooge! Geen Christmas Carol’, dé familievoorstelling voor in 
de kerstvakantie. Het speelt af in de Dickensiaanse tijd waar de audities worden 
gehouden voor ‘A Christmas Carol’ en het regent variéténummers.

TONEELSCHUUR – 20:30
KRAS -TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Paul Knieriem neemt op spectaculaire wijze afscheid bij Toneelschuur Producties 
met een groot ensemblestuk. Na Troje Trilogie kiest hij opnieuw voor een Neder-
landse toneelklassieker: Kras. Gespeeld door een achtkoppige topcast

STADSSCHOUWBURG – 15:00 & 20:15
SCROOGE! (8+)
Vier de winter met ‘Scrooge! Geen Christmas Carol’, dé familievoorstelling voor in 
de kerstvakantie. Het speelt af in de Dickensiaanse tijd waar de audities worden 
gehouden voor ‘A Christmas Carol’ en het regent variéténummers.

TONEELSCHUUR – 16:00 
STEEF’S OPERETTE UURTJE
Steef de Jong heeft een missie: het publiek de schoonheid, verwondering en 
fantasie van operettes laten zien en horen. Dat doet hij onder meer met pop-up 
decors, muziek, humor en zijn handelsmerk: karton.  

5 OKTOBER T/M 6 JANUARI 2019 
TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO 
LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci (1452-1519) is zonder twijfel de 
bekendste kunstenaar aller tijden. Aan de vooravond 
van zijn 500ste sterfjaar pakt Teylers Museum uit 
met meer dan dertig prachtige tekeningen van  
Leonardo zelf en tientallen werken van tijdgenoten 
en navolgers. Uit collecties van over de hele wereld 
komt schitterende Renaissance-kunst voor slechts 
drie maanden naar Haarlem. Het hele museum staat 
in deze periode in het teken van Leonardo: zo is er 
ook een replica van Het Laatste Avondmaal te zien op 
ware grootte en komt in een speciale presentatie  
Leonardo’s fascinatie voor anatomie aan bod. Mis deze  
once-in-a-lifetime tentoonstelling niet!   
Bestel je toegangskaarten – uitsluitend online – via teylersmuseum.nl 

ZO 30 – TONEELSCHUUR – 15:00 
EENDJE (6+)
Een muzikale, komische reportage over een verwarde eend. Actrice en thea-
termaker Kim van Zeben en regisseur Marije Gubbels brengen met Eendje een 
muzikale vrolijke ode aan de buitenstaander – kleurrijk en hilarisch. 

ZON 30 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00 
MONKIE VIERT OUD JAAR (0+) 
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar. 

ZATERDAG 1 DECEMBER

ZONDAG 2 DECEMBER

DI 4 T/M DO 6 DECEMBER

VRIJDAG 14 DECEMBER

ZATERDAG 22 DECEMBER

ZONDAG 23 DECEMBER

MA 24 T/M DO 27 DECEMBER

VRIJDAG 28 DECEMBER

ZATERDAG 29 DECEMBER

ZONDAG 30 DECEMBER

ZATERAG 15 DECEMBER

ZONDAG 16 DECEMBER

DI 18 T/M DO 20 DECEMBER

VRIJDAG 21 DECEMBER

VRIJDAG 7 DECEMBER

ZATERDAG 8 DECEMBER

ZONDAG 9 DECEMBER

DINSDAG 11 DECEMBER

VRIJDAG 21 DECEMBER / VERVOLGDI 11 T/M DO 13 DECEMBER
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PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
LUKÁS VONDRÁCEK
Meesters aan het Klavier: Nieuwe tovenaar op de piano. Pianist Lukáš Vondrácek 
is een jong Tsjechisch fenomeen achter de toetsen. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
SVEN RATZKE - IT’S WUNDERBAR!
Hij reist al bijna twintig jaar de wereld over met wervelende muziekshows en 
speelde van New York tot Berlijn voor uitverkochte zalen. Zijn muziek varieert van 
chanson, tot rock en pop – vol bizarre verhalen en gevatte improvisaties.

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS   

Sophie Janna zingt duistere nummers uit lang vervlogen tijden alsof ze gisteren 
zijn geschreven, en troostrijke eigen liedjes. Jefferson Hamer (NY) is vooral be-
kend van de plaat ‘Child Ballads’ die hij maakte met Anaïs Mitchell

LIVE OP ZONDAG: SOPHIE EN JEFFERSON

PATRONAAT – 20:00
CALIBAN (DE)
Caliban is al jaren een gevestigde naam is in de Metalcore en nu in 023

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS  
TONY SPROKK
Gitaar held: folk, indie-pop, melancholisch met soms wat orkestrale tinten.

JANSKERK | NOORD-HOLLANDS ARCHIEF – 15:30
KOORJUWELEN | NAJAARS-JUBILEUMCONCERT
Vocaal Ensemble Puisque tout Passe bestaat 25 jaar en vierde dat dit voorjaar 
met een bijzondere productie met koor, uitgebreid met projectzangers, orkest en 
solisten met twee werken van Kurt Weill. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS 
REMMELT MUUS EN FEMKE (NL) 
Americana van Nederlandse bodem met een unieke mix van tijdloze popmuziek.

CIRCUS HAKIM – 21:00     
HAARLEMSE BLUES CLUB | KIRK FLETCHER (USA) 
Kirk is een viervoudig Blues Music Award winnaar en is goed voor kippenvel.

DORPSKERK | SANTPOORT-NOORD – 15:00
HET-IS-BIJNA-KERST-CONCERT
Het Haarlemse kamerkoor Les Moucherons zingt over licht in het donker, sterren-
gefonkel en het mysterie van Kerst. Werken van Whitacre, Pärt, Gjeilo, Sixten en 
het Magnificat van Palestrina staan op he t programma.

PATRONAAT – 20:00
ALTIN GÜN - YĪN YĪN
Dansbare Turkse psychedelische folk grooves door de (met Turkse roots) Neder-
landse band Altin Gün! Soms heb je iemand nodig die de deur open doet tussen 
wat bekend is en wat niet. Altin Gün is de band met de hand op de deurklink. 

GROENMARKTKERK – 20:15  
IT’S CHRISTMAS TIME - THE SANTA EDITION
Na het overweldigende succes van A Taste Of Christmas 2017 presenteert Van 
Tok Music Entertainment een nieuwe kerstshow. Een spetterend muzikaal spekta-
kel met o.a. West-End ster Jenna Lee-James en soulzanger Steffen Morrison 

PHILHARMONIE – 14:30 
CONCERTKOOR HAARLEM - STABAT MATER
Het dertiende-eeuwse ‘Stabat Mater’ verhaalt over de wenende Maria aan de 
voet van het kruis waaraan haar stervende zoon hangt. Het was Dvořáks eerste 
religieuze werk dat hij componeerde na het overlijden van zijn dochter. 

PATRONAAT – 20:00
THE FLESHTONES (USA) – EENMALIGE SHOW IN NL
Legendarische garage rockers! Zij mixen R&R met R&B tot Super Rock.

PATRONAAT – 20:00
DAVINA MICHELLE
Davina Michelle (dit seizoen te zien in Beste Zangers 2018) combineert pop en 
soul tot een smaakvolle mix om op elk moment van de dag van te genieten. 

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS  
MOON APE
Moone Ape is groot fan van Radiohead en vanavond een tribute aan deze band.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
SPIJKERS II

Met het theatrale concert ‘Spijkers II’ zet Joost Spijkers, bekend van de Ashton 
Brothers, een tweede stap in zijn zoektocht als zanger. Dat vraagt om meer. Om 
meer vriendschap, hartstocht, drank, alledaagse dwaasheid en muziek 

MUZIEK / DECEMBER MUZIEK / DECEMBER MUZIEK / DECEMBER

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS  
LIVE OP ZONDAG: MURPHEY’S LAW
Ampless is een akoestische coverband uit Velsen. Eens wat anders dan alle stan-
daard covers, Ampless geeft onverwachte nummers een akoestische twist.

ZO 2 – PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 15:00 
FRANK BONARIUS & MARIANA IZMAN
Frank Bonarius vertelt ons in dit lecture-recital alles over de ontwikkeling van de 
piano, voorzien van prachtig muziek vertolkt door pianiste Mariana Izman. Frank 
kan het weten. Hij werkt sinds 1984 bij de firma Andriessen.

DI 4 – PLETTERIJ – 20:00
DEBAT: DE CRISIS VAN LINKS (OVB)
De afgelopen jaren is Links in een vrije val terecht gekomen en inmiddels lijkt hun 
rol in het hedendaagse politieke spectrum miniem. Hoe heeft dit zo kunnen gebeu-
ren? Het debat wordt geleid door Bernt Schneiders.

DO 6 T/M ZO 9 – CIRCUS HAKIM, THEATER ELSWOUT, BADHUIS 
LEIDSEBUURT, ABC ARCHITECTUURCENTRUM, PLETTERIJ
MAGHREB FILM FESTIVAL (MFF) 
Het Maghreb Film Festival is een onafhankelijke Noord-Afrikaanse filmfestival 
met films die inzicht geven in de andere, rijke, soms subtiele complexiteit van de 
Maghreb Cinema. Het festival maakt een levendige cinematografische traditie 
zichtbaar, gekenmerkt door de wederzijdse invloed van Maghreb en Europa.

MA 3 – VERHALENHUIS HAARLEM – 20:00 – 22:00 – GRATIS 
HAARLEM LEEFT! LIVE RADIO
In samenwerking met Haarlem 105 RTV wordt iedere eerste maandag van de 
maand Haarlem-Noord in de spotlight gezet met nieuws, uitgaanstips en inter-
views over en met nieuwe bewoners, activiteiten en initiatieven. 

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
MATHILDE SANTING - HAPPY HOLIDAYS ( KERST CONCERT)
Mathilde maakte een Kerstalbum Santing is Coming to Town met echte Kerstclas-
sics met songs van Bing Crosby, Frank Sinatra en anderen.  

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15
SPINVIS - IN WERKELIJKHEID
Spinvis en Saartje Van Camp spelen een muziekvoorstelling die in werkelijkheid 
over iets anders gaat. Achter ieder verhaal zit een ander verhaal. 

PATRONAAT – 20:00
ROB ACDA AWARD 2E VOORRONDE
Muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstreken. 

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS  
IRISH MUSIC SESSION
Maandelijkse Ierse sessie avond in een echte Ierse pub

PLETTERIJ – 20.00 
PHILIP HARPER QUARTET – THE HEART OF THE STANDARD
Harper speelde al op jonge leeftijd met grootheden als Art Blakey and the Jazz 
Messengers en speelde regelmatig samen met Benny Golson, Louis Hayes en 
Cedar Walton, om maar een paar groten te noemen.

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
PIANODUO SCHOLTES & JANSSENS
Lestari Scholtes en Gwylin Janssens vormen sinds 2003 een pianoduo en wor-
den erkend als één van de meest veelbelovende pianoduo’s van hun generatie. 

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS  
SINGER/SONGWRITER SHOWCASE
Renee Spijker en Sterre Weldring, 2 singer-songwriters staan op een podium.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
MAYA FRIDMAN - DUTCH CLASSICAL TALENT 
Maya Fridman brengt muzikale vertellingen die diverse tradities, poëzie en ver-
beeldingen verbinden door middel van elektronica, de menselijke stem en de cello. 
De jury noemde haar ‘hypnotiserend’ en ‘een mystica’.

PATRONAAT – 20:00
CHASE ATLANTIC (AUS)
Alternatieve pop en rock met een overduidelijke lik rnb. Overal waar deze Australi-
sche band speelt krioelt het van gillende meisjes. Dus …

PHILHARMONIE – 20:15 
BACHS MOOISTE KERSTCANTATES

De Nederlandse Bachvereniging trakteert op blijmoedige cantates ter ere van Ma-
ria en Kerstmis. Feestelijke trompetten en pauken en het beroemde koraal ‘Jesu 
bleibet meine Freude’ luiden het Kerstfeest in. 

PHILHARMONIE – 14:30 
HAARLEMS GEMENGD KOOR - WEIHNACHTSORATORIUM
Om het jaar brengt het Haarlems Gemengd Koor Het ‘Weihnachtsoratorium’ van 
J.S. Bach. Geniet van de vrolijke kerstklanken, ingeluid door het jubelende ‘Jauch-
zet Frohlocket’ met pauken en trompetten. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
LUCRETIA SINGS GLADYS
Fans zijn gewend dat Lucretia van der Vloot elk optreden wel een soulnummer van 
haar zingt, maar nu vormen de prachtige songs van Gladys Knight de rode draad. 
Een persoonlijke muziektheatervoorstelling over haar rolmodel

PATRONAAT – 20:45
FLEDDY MELCULY (B)
Een mallotige mix van hardcore, zwaarmetalen mokerriffs en stand-up comedy. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
SEAN TAYLOR (UK) 
Sean Taylor; een singer-songwriter uit Londen die over de hele wereld toert.

PHILHARMONIE – 20:15 
UUR VAN HET ORGEL: MARIA EN KERSTMIS
Organist Jos van der Kooy en sopraan Charlotte Riedijk brengen een programma 
rond Maria en Kerstmis. Naast muziek van Händel, Bach en Dupré klinkt ook mu-
ziek van Haarlems bekende zoon, Hendrik Andriessen, zijn ode aan de liefde. 

PLETTERIJ – 16:00 
JAZZX IN TRIO
In Trio (jong internationaal jazz piano trio) onderzoekt muziek van verschillende 
culturen en vermengt jazz met tradities uit de folk. 

PATRONAAT – 16:00 – GRATIS 
SHOWCASE
Met Lone Road Station, Vincent van Reen en DJ Big Jimmy. Laat je verrassen. 

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS  
LIVE OP ZONDAG: FATIMA HARING
Fatima Haring begon op haar achtste met het maken van muziek en is daar nooit 
meer mee gestopt. De laatste jaren schrijft zij haar eigen songs, waarbij de invloed 
van met name Heather Nova goed te horen is.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 21:00 
AEHAM AHMAD & EDGAR KNECHT TRIO
Als het Edgar-Knecht-Trio uit Kassel en de Syriër Aeham Ahmad elkaar ontmoeten 
gebeurt er iets nieuws, iets wonderlijks. Tijdloze jazz-arrangementen van Duitse en 
Syrische volksliederen. Het effect is groot en de klank helder.  

PATRONAAT – 19:30
COMPLEXITY PRESENTS: TOBY DRIVER (USA) 
Solo met donkere, zeer sobere neofolksongs. Ben je gelukkig? Gelukkig niet.

PATRONAAT – 20:00
THE MAX MESER GROUP
Indierock vergelijkbaar met artiesten als Jake Bugg en Miles Kane! 

HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM!  ///  HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM!
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ZA 1 – PATRONAAT – 23:30 – 05:00
HET RESERVAAT (LÖVESTAD & TUNNELVISIONS)
Voor deze 11e editie van Reservaat is het thema: feest! Ongegeneerd losgaan op 
acts die zorgen voor een lach op je gezicht. 

ELKE DO T/M ZO – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
CLUB RUIS
Club Ruis geeft jou een ongestructureerde verstoring van het alledaagse. Bezoe-
kers van Ruis kunnen rekenen op een kleurrijke mix van vernieuwende elektroni-
sche muziek, een vrije sfeer en attente bediening.

ZA 1 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
90’S NOW
De Enige Echte: 90’S NOW is de ultieme dubbeldikke hitshow uit de jaren ’90! 

ZA 8 – HET VEERKWARTIER – 18:00 – 00:00 – GRATIS   
DANSEN ONDER DE STERREN 
- DRIEJARIG BESTAAN
Dansen onder de Sterren. Kom samen in de kas van Het Veerkwartier en ze heb-
ben een fingerlicking :) line up in elkaar gezet. Yummie!

ZA 15 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
SINGLEFEESTJE
Het singlefeestje: pak jouw single uit de bakken en geef hem af bij de DJ! 

ZA 8 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
VUNZIGE DEUNTJES
De dagen worden korter, natter en kouder. Tijd voor Vunzige Deuntjes.

VR 7 – TONEELSCHUUR – 20:30 – 01:00
MECHANICAL ECSTASY
Eind jaren tachtig veroorzaakte de opkomst van de dance een revolutie. Club Guy 
& Roni en Slagwerk Den Haag laten feest en voorstelling dwars door elkaar heen 
lopen en brengen met Mechanical Ecstasy een ode aan de rave party’s 

OVERIGE / DECEMBER

HAARLEMSE JANSKERK – 20:00
HET-IS-BIJNA-KERST-CONCERT
Het Haarlemse kamerkoor Les Moucherons zingt over licht in het donker, ster-
rengefonkel en het mysterie van Kerst. Werken van Whitacre, Pärt, Gjeilo, Sixten 
en het Magnificat van Palestrina staan op het programma.

CAFÉ STUDIO – 16:30 – GRATIS  
EXIT
Een echte jaren zestig band. Heerlijk swingen! Zij spelen de nummers van: the 
Beatles, the Stones, the Byrds, Simon and Garfunkel en zo veel meer!

HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS
RICHARD TOUSSAINT MET HEREN4
Het repertoire van Richard Toussaint en zijn band bestaat uit de bekende jazz 
standards, afgewisseld met vette bluesjes of opzwepende bossa’s en funky num-
mers. Kom luisteren en speel na de pauze mee!

GROENMARKTKERK – 20:15 
IT’S CHRISTMAS TIME - THE SANTA EDITION
Na het overweldigende succes van A Taste Of Christmas 2017 presenteert Van 
Tok Music Entertainment een nieuwe kerstshow. Een spetterend muzikaal spekta-
kel met o.a. West-End ster Jenna Lee-James en soulzanger Steffen Morrison 

SEINWEZEN – 16:00 
HARLEM JIVE – KERST EN SNERT
Harlem Jive verzorgt een swingend, sfeervol “Kerst & Snert” concert. Lekker. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
NIKI JACOBS (HLM) 
Niki Jacobs heeft zich gespecialiseerd Jiddische liederen/Joods Volksmuziek.

PHILHARMONIE – 20:15
HARLEM GOSPEL CHOIR
Theaterdirecteur Jaap Lampe bezocht New York en had contact om het be-
kendste en beste gospelkoor naar Haarlem te halen. Harlem Gospel Choir staat 
garant voor een vurige avond vol krachtige, inspirerende zang en aanstekelijke 
energie

PLETTERIJ – 20.30 
IMPROSESSIE
Grey Lotus voorziet de psychedelische Franse animatiefilm La Planète Sauvage 
van een nieuwe geïmproviseerde soundtrack. La Planète Sauvage is een 
animatie-sciencefictionfilm uit 1973, geregisseerd door René Laloux. 

KATHEDRAAL ST. BAVO – 20.00 
KERSTCONCERT DOOR  
HET ST. JOHN’S COLLEGE CHOIR UIT CAMBRIDGE
Deze kerstperiode is het wereldberoemde St. John’s College Choir uit Cambridge 
o.l.v. Andrew Nethsingha, één van Engelands meest vermaarde koren, weer in 
Nederland voor een tournee. Dit concert mag u niet missen zo vlak voor kerst!

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS  
HAARLEM JAZZ UNDERGROUND
Met de meestergitarist Jesse van Ruller en zijn trio; not to be missed!

NIEUWE KERK – 16:00
FELICEM NATALEM - WEILAND ENSEMBLE
Een feestelijk kerstconcert door Het Weiland Ensemble. Het omvat o.a. stukken 
van Marc-Antoine Charpentier, Maurice Duruflé en Georg Philipp Telemann. De 
begeleiding is in handen van Het Promenade Orkest. Het wordt een feestelijk 
concert want het Weiland Ensemble viert dit jaar haar 30-jarig jubileum! 

PATRONAAT – 20:00
ENSIFERUM (FIN)
De Finse metal/folk strijders komen de Lage Landen weer eens onveilig maken.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
3JS - ACOUSTIC CHRISTMAS
De laatste vier jaar toonden de 3JS hun fans hoe een echt, intiem kerstconcert 
eruit hoort te zien en is hun ‘Acoustic Christmas’ een begrip geworden. 

THE WOLFHOUND – 23:00 – GRATIS  
HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR
Two local acts battle it out in The Wolfhound Underground 

PHILHARMONIE – 14:30 
FEESTCONCERT VOOR KERST - NEDERLANDS PHILHAR-
MONISCH ORKEST
Het einde van het jaar betekent feest met het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
En wat is er feestelijker dan het geschal van koperblazers. Een speciale plaats is 
er voor trompettiste Lucienne Renaudin-Vary die, nog maar twintig jaar jong, een 
absolute meester op haar instrument is.

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS  
LIVE OP ZONDAG: HANS ELZINGA
Volgens Hans Elzinga: Harmonie is mijn streven.... in het leven en in de muziek. 
En als ik iets van deze harmonie kan overbrengen op mensen die komen luiste-
ren dan is mijn missie geslaagd.

CAFÉ STUDIO – 16:30 – GRATIS 
XMAS BUSQUITO’S
The X-Mas-Busquito’s is een gekke, grappige, geweldige, swingende band die 
een glimlach op ieders gezicht zal toveren. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
YORICK VAN NORDEN (HLM) 
Met zijn tweede soloalbum ‘The Jester’ heeft Yorick zichzelf overtroffen.

VR 7 & ZA 8 – GROENMARKTKERK – 20:15  
IT’S CHRISTMAS TIME - THE SANTA EDITION
Na het overweldigende succes van A Taste Of Christmas 2017 presenteert Van 
Tok Music Entertainment een nieuwe kerstshow. Een spetterend muzikaal spekta-
kel met o.a. West-End ster Jenna Lee-James en soulzanger Steffen Morrison 

ZA 8 & ZO 9 – GROTE MARKT / HAARLEM CENTRUM
KERSTMARKT HAARLEM
De binnenstad van Haarlem wordt omgetoverd in tot één grote kerstmarkt. Een 
lint van kramen slingert zich door de binnenstad. Deze kerstmarkt in is inmiddels 
uitgegroeid tot één van de grootste en gezelligste kerstmarkten in Benelux.

ZA 15 – HET VEERKWARTIER – 14:00 – 17:00 – GRATIS  
RUILEBUITEN | KLEDINGRUILBEURS
Lekker buiten je kleren ruilen. Weggooien is zonde en er is zo veel moois.

VR 14 – GROTE MARKT / HAARLEM CENTRUM – 19:00 – 00:00 
SANTA RUN HAARLEM
Je kunt kiezen tussen 3 km en 6 km. Beide routes lopen dwars door het histori-
sche centrum van Haarlem. De warming up vindt plaats op de sfeervol verlichte 
Grote Markt en na de SantaRun is er een kerstborrel én een after party.

DI 11 – PLETTERIJ – 20.00 
DEBATCAFÉ
Het Pletterij Debatcafé is een gevarieerd programma met veel actueel Haarlems 
nieuws, interviews, muziek, columns, poëzie en debat. De debatleiding is in han-
den van Erwino Ouwerkerk.

MA 10 – PLETTERIJ – 20.00 
HUMAN RIGHTS DAY TELIPAZ COLOMBIA
Debat, film en interview over de Tejipaz. In dit project worden boerengemeen-
schappen in Colombia gesteund. Tejepaz draagt bij aan de economische ontwik-
keling van de gemeenschappen.

WO 19 – PATRONAAT – 20:00 – GRATIS 
TEN PRESENTS: THE LOVEFUNK LOUNGE #3
Welkom bij The LOVEFUNK Lounge! Deze Lounge is een maandelijkse talkshow 
die als voorproefje geldt voor de albumrelease van E1 Ten in januari 2019.

ZO 16 – GROTE MARKT / HAARLEM – 13:00 
THE 100 MILES OF AMSTERDAM
Vlak voor kerst vindt weer The 100 Miles plaats, een rit met vooroorlogse auto’s. 
Ook dit jaar is de start weer op de Grote Markt in Haarlem.

21 T/M 6 JAN – BURGEMEESTER REINALDAPARK
KERSTCIRCUS HAARLEM
Kerstcircus Haarlem presenteert “The Next Generation”. De mooiste combinatie 
ooit van oud en nieuw circus in één adembenemende voorstelling! Het Kerstcir-
cus Haarlem brengt in een wervelende show het nieuwste van het nieuwste.

VR 21, ZA 22, ZO 23 19.00 - 37PK, PLETTERIJ & NIEUWE VIDE 
GOLF-FESTIVAL
Een nieuw evenement rondom het kruisvlak van beeld en geluid. Het GOLF-
festival is een driedaags festival met performances en installatiekunst met nadruk 
op de interactie tussen beeld en geluid. 

MA 24 – GROTE MARKT – 22:30 – 01:30    
KERSTSAMENZANG GROTE MARKT

Kerstsamenzang Haarlem wordt jaarlijks gevierd op de Grote Markt. Op 24 
december kunt u onder begeleiding van een band meezingen met alle bekende 
kersthits. Van 23:00 - 00:00 uur Kerstnachtdienst met live beelden en zang vanuit 
de Grote Kerk. En van 00:00 - 01:30 uur Kerstsamenzang op de Grote Markt

ZA 22 – CHATEAU MARQUETTE | HEEMSKERK – 21:00 – 01:30
DISCO & UPBEAT
Dansen in een kasteel met bekende discohits en dansklassiekers.

ZA 22 – SEINWEZEN - 19:00 - 23:30
SPIRIT DANCE PARTY
Lekker dansen op blote voeten en de bewuste dans gemeenschap ontmoeten

MA 31 – PAVILJOEN LOEF – 21:00 – 03:00 
NEW YEARS PARTY DISCO & CLASSICS 
Een oud en nieuw feest aan de Mooie Nel, met lekkere dansknallers. 

MA 31 – PATRONAAT – 01:00 – 07:00
PATRONAATJE TOT HET GAATJE
Met oud & nieuw gaat Patronaatje Tot Het Gaatje! Een mini-festival met feest en 
gekkigheid in alle hoeken en gaten van het pand. 

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS  
BLUE(GRASS) CHRISTMAS PART ONE: BARNYARD TEA
Dansbare, rauwe bluegrass. Met stijl, klasse en een vleugje rock & roll.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30
VIJF JAAR FROMMERKERST
Frommerkerst viert in Haarlem een vijfjarig jubileum en doet dat samen met 
de bejubelde sopraan Judith van Wanroij. Met haar engelenstem brengt zij het 
kerstgevoel bij publiek én Frommermann in een hogere versnelling. 

PATRONAAT – 20:30
THE DUTCH QUEEN TRIBUTE - THANK GOD IT’S 
CHRISTMAS
Geheel in de sfeer van de laatste dagen van het jaar zal de band alle Top2000 
noteringen van Queen ten gehore brengen.

PATRONAAT – 19.30
HAARLEMSE BLUES EINDEJAARSCONCERT 
Met Oscar Benton Blues Band, John the Revelator en Barrelhouse. Wow!

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS  
BLUE(GRASS) CHRISTMAS PART TWO: THREE HEARTS 
BLUEGRASS BAND
Semi-akoestische act bestaande uit Duitse, Amerikaanse en Nederlandse talen-
ten met een passie voor Country, Folk en Bluegrass-muziek.

PATRONAAT – 21:30 – GRATIS 
VERNEDERFEST
Minor Operation Bookings sluit het jaar af met een vuige pot nederpunk en hard-
core! De entree is gratis, het bier is koud en de sets zijn kort!

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
MAARTEN, ROELOF & ROB (NL) 
Drie Haarlemse Helden gaan De Waag plat spelen. Lekker …

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:30 
TENTOON ENSEMBLE - NIEUWJAARSCONCERT
Net als voorgaande jaren komt het TenToon Ensemble het nieuwe jaar in Haar-
lem inluiden met bijzondere gasten en een programma dat een verrassing blijft. 

VR 4 & ZA 5 JAN – GROTE OF ST. BAVO KERK – 18:00 
WINTERPARADE
Is het theater? Is het de kunst van het samenzijn? Het is de WinterParade! Het 
hangt aan elkaar van verhalen, ontmoetingen en samenzijn. Op en aan een 120 
meter lange tafel vertonen acteurs, dansers en muzikanten hun kunsten. 

De Nederlandse indie artiest Blaudzun komt met nieuwe nummers …

PATRONAAT – 19:30
BLAUDZUN - KITCHENETTE
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