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KINDEREN & JEUGD / FEBRUARI

ZO 3 MRT – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30
DE PARAPLU (4+)
Een muziektheatervoorstelling geïnspireerd op het prentenboek ‘De Paraplu’ van 
Ingrid en Dieter Schubert. Hondje Quibus vindt een paraplu. Maar de wind tilt de 
paraplu plus Quibus op! Hij wordt de wereld rond geblazen. 

Het Anton Kersjes Fonds bestaat 25 jaar. In die jaren heeft het fonds talloze 
getalenteerde musici een eind op weg geholpen in hun muzikale carrière. Maar 
liefst vijf van hen zijn te zien en te horen in dit gevarieerde jubileumconcert. Drie 
winnaars van de vioolbeurs soleren in twee prachtige soloconcerten. Rosanne 
Philippens speelt het heerlijk Frans klinkende maar op en top romantische 
Vioolconcert nr. 3 van Saint-Saëns. Frederieke Saeijs en Dana Zemtsov trekken 
gezamenlijk op in de sprankelende Sinfonia Concertante van Mozart, waarin de 
nog jonge componist de heldere viool met de iets donkerder altviool schitterend 
weet te kleuren.  
 

TIP

ZONDAG 10 FEBRUARI – HAARLEMSE HUISKAMERS  
Gluren bij de Buren is het huiskamerfestival waarbij het vloerkleed het podium en 
de bank de tribune is. De huiskamers van Haarlem (e.o.) veranderen voor een 
dag in echte podia, voor intieme optredens van verschillende lokale talenten. Kies 
een wijk, struin de straten af en ontdek livebands, singer-songwriters, dansers, 
theatermakers of andersoortige podiumdieren. De acts spelen tussen 12:00 en 
17:00 uur meerdere optredens van 30 minuten welke je gratis kunt bezoeken. Zo 
kun je genieten van The Stomp Brothers, zij spelen een combinatie van flamenco 
en blues. Of laat je verrassen door Cactus, zij maken experimentele muziek met 
o.a. synths, sequencers, drummachines, samplers, en zang. Maar je kunt bijvoor-
beeld ook naar Aenit magic, een interactieve goochelshow. Volop keus dus. 

GLUREN BIJ DE BUREN

 
KOM HIER DAT IK U KUS

VRIJDAG 15 & ZATERDAG 16 FEBRUARI 
STADSSCHOUWBURG – 20:15 UUR

 Deze toneelvoorstelling, met o.a. Sophie van Winden, Kirsten Mulder, Dragan 
Bakema en Oda Spelbos, zit vol humor, scherpte en ontroering. Het vertelt het 
aangrijpende verhaal over ouders en kinderen, de zoektocht naar identiteit, 
het lef om eigen keuzes te durven maken en de grillen van de liefde. Wilt u dit 
jaar een Valentijn om nooit meer te vergeten? Verras dan uw geliefde met een 
kaartje.  
Met de actiecode LOVE krijgt u twee kaartjes voor de prijs van één.  
www.theater-haarlem.nl 

THEATER / FEBRUARI

EXPOSITIES / FEBRUARI

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
JUNIOR COMPANY - UNBOXING BALLET
De Junior Company koppelt in ‘Unboxing Ballet’ toprepertoire uit het klassiek 
ballet aan nieuw werk van eigenzinnige en eigentijdse choreografen als Daniela 
Cardim, Wupkje Kuindersma en Milena Sidorova. 

TONEELSCHUUR – 20:30
PEOPLE, PLACES & THINGS - TONEELGROEP OOSTPOOL
Over toe moeten geven dat het niet meer gaat en dat je het niet alleen kunt. Kwets-
baar, herkenbaar en persoonlijk. Marcus Azzini regisseert een topcast, met onder 
anderen Ariane Schluter, Loek Peters en Hannah Hoekstra.

DI 5 – TONEELSCHUUR – 20:30
ASSAD
Het verhaal van vier individuen. Wat als geen enkele keus de juiste blijkt en ‘de 
goede zaak’ niet bestaat? ASSAD is een mozaïekvertelling tegen de achtergrond 
van beslissende gebeurtenissen in de oorlog in Syrië. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
PATRICK LAUREIJ – NEDERLANDS HOOP
Fijnbesnaarde stand-up comedian uit Rotterdam, dan. Je weet toch? Lachuh.

WO 6 – TONEELSCHUUR – 20:30
ASSAD
Het verhaal van vier individuen. Wat als geen enkele keus de juiste blijkt en ‘de 
goede zaak’ niet bestaat? ASSAD is een mozaïekvertelling tegen de achtergrond 
van beslissende gebeurtenissen in de oorlog in Syrië. 

TONEELSCHUUR – 20:00
L’AMOUR DURAS - MAATSCHAPPIJ DISCORDIA
L’Amour Duras verdiept zich in het werk van Marguerite Duras (1914-1996). 
Wat spreekt meer tot de verbeelding en wat is ongrijpbaarder dan De Liefde? 
Niemand weet precies wat het is en toch bepaalt het in grote mate onze levens.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES
De Potvis’ is een snedige komedie over de twee zussen Mia en Roos en hun 
moeder Ingrid. Na lange tijd treffen zij elkaar weer in het ouderlijk huis om orde op 
zaken te stellen na de dood van hun vader. 

DI 5 – VERHALENHUIS HAARLEM – 14:00 
DE VROUW IN DE SPIEGEL
Een vertelvoorstelling van een lang gekoesterde droom die plotseling tot een einde 
komt als Eveline geconfronteerd wordt met haar visuele handicap. Alles wordt 
donker. Angst, schaamte, pijn en verdriet houden haar in de greep.

WO 6 – TONEELSCHUUR – 20:00
HET LAATSTE GESPREK - GEHRING & KETELAARS
Gehring & Ketelaars geeft in Het laatste gesprek vorm aan een angst die voor 
iedereen herkenbaar is en voor miljoenen mensen werkelijkheid: dat je niet vrij 
bent om je eigen weg te gaan, maar dat een ander mens over jou beslist.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES

De Potvis’ is een snedige komedie over de twee zussen Mia en Roos en hun 
moeder Ingrid. Na lange tijd treffen zij elkaar weer in het ouderlijk huis om orde op 
zaken te stellen na de dood van hun vader. 

STADSSCHOUWBURG | HELE GEBOUW – 10:30 
THEATRALE RONDLEIDING - SPECIALE JUBILEUMEDITIE
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. 

TONEELSCHUUR – 20:00
L’AMOUR DURAS - MAATSCHAPPIJ DISCORDIA
L’Amour Duras verdiept zich in het werk van Marguerite Duras (1914-1996). Wat 
spreekt meer tot de verbeelding en wat is ongrijpbaarder dan De Liefde? Niemand 
weet precies wat het is en toch bepaalt het in grote mate onze levens.

TONEELSCHUUR – 20:30
PEOPLE, PLACES & THINGS - TONEELGROEP OOSTPOOL
Over toe moeten geven dat het niet meer gaat en dat je het niet alleen kunt. 
Kwetsbaar, herkenbaar en persoonlijk. Marcus Azzini regisseert een topcast, met 
onder anderen Ariane Schluter, Loek Peters en Hannah Hoekstra.

DI 5 – TONEELSCHUUR – 20:00
MAAK VAN JE SHIT EEN HIT - MIRA VAN DER LUBBE 
Als Mira te horen krijgt dat ze erfelijk belast is met het borstkanker-gen BRCA1 
besluit ze van haar shit een hit maken. Vader Huub van der Lubbe schreef speciaal 
voor dit programma de liedteksten en Eva van Manen zette ze op muziek.

DI 5 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
RICHARD GROENENDIJK - OM ALLES!
Zijn meest succesvolle cabaretprogramma tot nu toe oogstte uitsluitend lovende 
recensies, uitverkochte theaters en laaiend enthousiast publiek. Hilarische verha-
len en niet te versmaden typeringen. Het is een reprise, dus …

DO 7 – TONEELSCHUUR – 20:00
DE MORAALRIDDER - TONEELGROEP ECHO
We bedoelen het niet slecht, niemand is immers uit op vernietiging van de planeet, 
dierenmishandeling of uitbuiting van kinderen. Maar wie wil er niet de nieuwste 
smartphone, meedoen met de laatste mode en lekker eten? U toch ook?

TONEELSCHUUR – 20:30
ZEITGEBER
More Dogs, een Belgisch collectief van schrijvers, makers, acteurs en muzikanten, 
gaat in Zeitgeber op zoek naar het ontstaan en de betekenis van tijd in ons leven. 
Wie zouden we zijn in een wereld zonder structuur.

DO 7 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
CALIGULA - THEATER UTRECHT
Regisseur Thibaud Delpeut brengt zijn gelauwerde interpretatie van de legendari-
sche toneelklassieker ‘Caligula’ van Albert Camus in een speciale grotezaalensce-
nering. Ontmoet gastprogrammeur Boudewijn de Groot.

DO 07 – HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES
De Potvis’ is een snedige komedie over de twee zussen Mia en Roos en hun 
moeder Ingrid. Na lange tijd treffen zij elkaar weer in het ouderlijk huis om orde op 
zaken te stellen na de dood van hun vader. 

TONEELSCHUUR – 20:30
ZEITGEBER
More Dogs, een Belgisch collectief van schrijvers, makers, acteurs en muzikanten, 
gaat in Zeitgeber op zoek naar het ontstaan en de betekenis van tijd in ons leven. 
Wie zouden we zijn in een wereld zonder structuur.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES
De Potvis’ is een snedige komedie over de twee zussen Mia en Roos en hun 
moeder Ingrid. Na lange tijd treffen zij elkaar weer in het ouderlijk huis om orde op 
zaken te stellen na de dood van hun vader. 

DOOPSGEZINDE KERK – 10:30 
VAN HUIS UIT DOOPSGEZIND
Hartelijk welkom in de mooiste vermaning in Nederland’, zo begint de theatrale 
rondleiding in de Doopsgezindekerk. Deze bijzondere manier om over de geschie-
denis van dit mooie monument te horen is ook dit seizoen weer mogelijk. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES
De Potvis’ is een snedige komedie over de twee zussen Mia en Roos en hun 
moeder Ingrid. Na lange tijd treffen zij elkaar weer in het ouderlijk huis om orde op 
zaken te stellen na de dood van hun vader.  

ZO 3 – STADSSCHOUWBURG – 14:30 
DE FAMILIE VAN NIELIE BREEKT DE TENT AF (6+)
De Familie van Nielie woont sinds kort samen met een hond, een varkentje, oma 
en een filosoof in de kast. Bij dit gekke gezelschap weet je het maar nooit. Geen 
wonder dat ze bijzondere avonturen beleven en niets is wat het lijkt.

ZO 3 – TONEELSCHUUR – 15:00
TREKVOGELS  (8+)
Een dansvoorstelling. Onder begeleiding van livemuziek volg je in Trekvogels 
een groepje landverhuizers op hun spannende tocht, mensen die vaak met niet 
meer dan één koffer op weg zijn naar een beter leven in een nieuw land. 

ZO 3 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00 
DE MOOISTE VIS VAN DE ZEE (2+)
Kids Comedian en Meesterverteller Wijnand Stomp wekt elk verhaal op unieke wij-
ze tot leven: Dit keer is hij in het prentenboek De mooiste vis van de zee gedoken. 
Dompel onder in de wonderlijke onderwaterwereld.

ZO 3 – DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
PERONNIEK (7+)
Een eeuwenoude graallegende. Bretagne wordt onderdrukt door Rogeaar de 
tovenaar. Honderden ridders rijden uit om hem te verslaan, maar niemand keert 
terug. Lukt het Peronniek de graal te vinden en Bretagne te bevrijden?

WO 6 – 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 7 – TONEELSCHUUR – 19:30
KEIHARD (12+) - SALLY DANSGEZELSCHAP MAASTRICHT
Interactieve voorstelling over de kracht van dans. Sally staat garant voor virtuoze 
voorstellingen waarin hedendaagse dans en maatschappelijke thema’s samen-
smelten in een hartverwarmende poëtische danstaal. 

ZA 9 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00
WIJNAND KIDS COMEDIAN SHOW (6+)
Wijnand Stomp, alias Mister Anansi, is kids Comedian en één van de beste 
theatrale-vertellers van Nederland. Met humor, aanstekelijke ondeugd en een tik-
keltje wijsheid weet hij jong en oud te boeien. 

T/M 25 FEB – 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. 

T/M 10 MRT – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO 
HAARLEM UIT DE BOEKEN 
Geheel gewijd aan ex libris: bijzondere eigendomsmerken in boeken. Twee Haar-
lemse verzamelaars hebben speciaal voor deze gelegenheid een aantal ex libris 
bijeengebracht met afbeeldingen van Haarlemse onderwerpen.

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 verhaal, 
verteld door Nicolaus Cruquius (1678-1754).

T/M 17 FEB – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS 
CELEBRATING THE VOID
Duo-tentoonstelling van Jan Maarten Voskuil & Pieter W. Postma - mooi

T/M 20 FEB – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO 
VENI VIDI VINCI
Voor deze tentoonstelling hebben een zevental hedendaagse Nederlandse 
ontwerpers/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 24 FEB – FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO 
FRANS HALS EN DE MODERNEN - laatste kans
Hals ontmoet Manet, Singer Sargent, Van Gogh. Deze tentoonstelling toont de 
enorme impact van Frans Hals op deze moderne schilders.

T/M 24 MRT – ARCHEOLOGISCH MUSEUM – DI T/M ZO
HAARLEM ONDER VUUR
In de 16e eeuw komen Nederlandse onderdanen in opstand tegen het wettige 
Spaanse gezag en dit leidt tot de Tachtigjarige Oorlog. Aan de hand van archeo-
logische voorwerpen wordt een beeld geschetst van Haarlem tijdens deze oorlog.  

T/M 20 APR – KUNST CENTRUM HAARLEM – DI T/M ZA 
SCHOENEN IN KLEINSTE MUSEUM VAN HAARLEM 
Te zien is de schoenencollecties van ontwerpster Simone Memel en beeldend 
kunstenaar Joke Breemouer. Te zien zijn o.a. de befaamde ‘Haarlemschoen’ van 
Memel en vroege ontwerpen van Jan Jansen uit de collectie van Breemouer.

2 FEB T/M 12 MEI – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO 
200 SOORTEN GROEN 
Een overzichtstentoonstelling van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand 
Bauer. De tekeningen van beide broers behoren tot de uitzonderlijkste botanische 
kunstwerken ooit gemaakt, terwijl ze relatief onbekend zijn in ons land.

8 FEB T/M 10 MRT – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO
A WORLD CRAFTED
Nieuwe Vide begint zijn programma over absurdisme met de eerste internationale 
solotentoonstelling van de Amerikaanse filmmaker Damon Packard. Een kunste-
naar die uitblinkt in absurde horror. 

ZA 9 – STADSSCHOUWBURG – 19:30 
SCHULD (12+)
Een nieuwe, bloedstollend spannende theaterthriller, naar de gelijknamige 
bestseller van Mel Wallis de Vries, de succesvolste young adult-schrijver van 
Nederland. Maak kans om covermodel te worden voor Mels nieuwe boek.

ZA 16 & ZO 24 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
MONKIE (0+)
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar.

ZA 16 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00
LISA EN DE GESTOLEN WINTER (2+)
Een muzikaal sprookje van Wijnand Stomp over het gestolen koffertje van Meneer 
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.

ZO 17 – CIRCUS HAKIM – 10:00
KIRA KOOL: DIKKIE DIK EN DE TAART (2+)
Kira Kool speelt Dikkie Dik en de Taart in Circus Hakim – lekker toch? 

ZO 17 – THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 11:00 & 14:30
NIJNTJE (2+)
Actrice en zangeres Marianne van Houten neemt de kinderen mee in het verhaal 
van Nijntje die een dagje gaat fietsen. Nijntje wordt nooit moe.

FEBRUARI

2019

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER

ZONDAG 10 FEBRUARI – PHILHARMONIE – 14:30 UUR

TALK
 JAN J. PIETERSE, FRANK VAN PAMELEN & JOHN SCHLEIPEN

VRIJDAG 15 FEBRUARI – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
TALK. Het is geen TED. Het is geen pep. Het is meer dan dat. Dit wordt de 
meest onvergetelijke talk ooit. Denkt hij. Helaas voor hem zijn er twee anderen 
die er net zo over denken. En voor ze het weten, zijn de heren verwikkeld in een 
woordenstrijd zonder weerga. Ze vullen en vallen elkaar aan, troeven elkaar af 
met verbijsterende slides en verbale slidingen, en proberen ondertussen steeds 
wanhopiger het publiek voor zich te winnen. Drie taaltitanen op het scherpst van 
de zinsnede, van de bizarre start tot de spectaculaire ontknoping. De naar adem 
happende toehoorders zullen het na afloop volmondig beamen: dit was de meest 
onvergetelijke talk ooit. 
 

TIP

TONEELSCHUUR PRODUCTIES / NINA SPIJKERS
HET TEMMEN VAN DE FEEKS

ZA 23 T/M DO 28 FEB - VR 1 & ZA 2 MRT, DO 18 T/M ZA 20 APRIL 
TONEELSCHUUR 

In Het temmen van de feeks worden alle vrouwenrollen door mannen en alle man-
nenrollen door vrouwen gespeeld. Een feestelijke voorstelling met nepwimpers, 
muziek en de prachtige taal van Shakespeare. Met Roeland Fernhout als feeks 
Katherina en Astrid van Eck als Petruchio. Regisseur Nina Spijkers met juist dit 
(seksistische) toneelstuk commentaar geven op de verhoudingen tussen man en 
vrouw en hoe deze zouden kunnen / moeten zijn. 

TIP

TIP

VERHALENHUIS HAARLEM – 16:00 
DE VROUW IN DE SPIEGEL
Een vertelvoorstelling van een lang gekoesterde droom die plotseling tot een 
einde komt als Eveline geconfronteerd wordt met haar visuele handicap. Alles 
wordt donker. Angst, schaamte, pijn en verdriet houden haar in de greep.

DI 12 – TONEELSCHUUR – 20:00
HELD - FUAD HASSEN
Met zijn typische laid-back comedystijl neemt Fuad je mee in een wereld waarin 
bijzaken grote betekenis krijgen en hoofdzaken er niet meer toe doen. Vol 
charme, sterke grappen en goed opgebouwde verhalen.

DI 12 – TONEELSCHUUR – 20:30
NACHTHEXEN II: LA PARISIENNE
NachtHexen II: La Parisienne is krachtige en ingetogen dans, stevig en gevoelig 
teksttheater en doordringende en verstillende livemuziek. Ook in deel twee brengt 
Van Daele’s collectief een ode aan straffe vrouwen in sterke tijden.

WO 13 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
VELDHUIS & KEMPER - GELOOF ONS NOU MAAR
Veldhuis & Kemper schuimden de afgelopen jaren de Nederlandse theaters af met 
acht voorstellingen. Logisch dus dat ze toe waren aan een pauze. Dik een jaar 
later staken ze de koppen weer bij elkaar voor een nieuw programma. 

WO 13 – TONEELSCHUUR – 20:30
TWEE ZIELEN
3 verhalen over een man en een vrouw. Ze ontmoeten elkaar in 3 tijdvakken: een 
vader en dochter in de 16e eeuw, een vrouw en haar tuinman in het Engeland 
van 1917, en een vrouwelijke artdirector en een journalist begin 21e eeuw. 

DO 14 – TONEELSCHUUR – 20:00
SHIRT UIT FAHD! - FAHD LARHZAOUI 
Fahd rent; door de stad. Op de loop voor wie of wat? Als een moderne Alice in 
wonderland duikt hij het rabbithole in. Is hij op tijd om te ontsnappen aan de tik-
kende tijdbom in hemzelf en wie wacht er op hem aan de andere kant? 

DO 14 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
VELDHUIS & KEMPER - GELOOF ONS NOU MAAR
Veldhuis & Kemper schuimden de afgelopen jaren de Nederlandse theaters af 
met acht voorstellingen. Logisch dus dat ze toe waren aan een pauze. Dik een 
jaar later staken ze de koppen weer bij elkaar voor een nieuw programma. 

TONEELSCHUUR – 20:00
SHIRT UIT FAHD! - FAHD LARHZAOUI 
Fahd rent; door de stad. Op de loop voor wie of wat? Als een moderne Alice in 
wonderland duikt hij het rabbithole in. Is hij op tijd om te ontsnappen aan de tik-
kende tijdbom in hemzelf en wie wacht er op hem aan de andere kant? 
PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
TALK
TALK. Het is geen TED. Het is meer dan dat. Dit wordt de meest onvergetelijke 
talk ooit. Denkt hij. Helaas voor hem zijn er twee anderen die er net zo over den-
ken. En voor ze het weten, zijn de heren verwikkeld in een woordenstrijd zonder 
weerga.  Met Jan J. Pieterse, Frank van Pamelen & John Schleipen.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
KOM HIER DAT IK U KUS
‘Kom hier dat ik u kus’ wordt een toneelvoorstelling vol humor, scherpte en 
ontroering. Het is gebaseerd op de bestseller van Griet Op de Beeck; over een 
confronterende verhaal over Mona en de verhoudingen in haar familie.

DE OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
NATHALIE BAARTMAN - BREEK
Breek is een subtiel-hilarische voorstelling over kwetsbaarheid. Over het onge-
mak van stilte. Alles op het randje van de gekte. Een mooi, sterk en verrassend 
geëngageerd cabaretprogramma, met prachtige liedjes.

TONEELSCHUUR – 20:30
WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - DE KOE
de KOE viert dertigste verjaardag met herneming van Albee’s theaterklassieker. 
Het toneel is donker. Gestommel aan de voordeur. We horen Martha’s gelach. 
De deur gaat open. De lichten worden aangestoken. En dan?

STADSSCHOUWBURG | HELE GEBOUW – 10:30
THEATRALE RONDLEIDING - SPECIALE JUBILEUMEDITIE
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. 
TONEELSCHUUR – 20:00
SHIRT UIT FAHD! - FAHD LARHZAOUI 
Fahd rent; door de stad. Op de loop voor wie of wat? Als een moderne Alice in 
wonderland duikt hij het rabbithole in. Is hij op tijd om te ontsnappen aan de tik-
kende tijdbom in hemzelf en wie wacht er op hem aan de andere kant? 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
KOM HIER DAT IK U KUS
‘Kom hier dat ik u kus’ wordt een toneelvoorstelling vol humor, scherpte en 
ontroering. Het is gebaseerd op de bestseller van Griet Op de Beeck; over een 
confronterende verhaal over Mona en de verhoudingen in haar familie.

DI 19 – TONEELSCHUUR – 20:00
DON’T SHOOT THE PIANOPLAYER - DE STOKERIJ SPEELT
Op een stand-up achtige manier wordt de kijker meegenomen in deze nationaal 
traumatische tragikomedie van onze vaderlandse geschiedenis. Veteraan Nico 
kijkt terug op zijn aandeel bij de val van Srebrenica. 

DI 19 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
HOTEL PARADISO - FAMILIE FLÖZ  (DUITSLAND)
Ongekend beeldend maskertheater. Het Berlijnse theatergezelschap Familie Flöz 
is gevierd in eigen land en maakte het afgelopen decennium ook in Nederland 
diepe indruk met de voorstellingen als ‘Garage d’Or’ en ‘Teatro Delusio’. 

WO 20 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
HET DUEL 
Lajevski (Joris Smit) en zijn geliefde Nadezjda (Violet Braeckman) zijn twee jaar 
geleden naar het zuiden gereisd om aan de kust een nieuw leven te beginnen. 
Zij heeft, smoorverliefd, voor hem haar echtgenoot in Sint-Petersburg in de steek 
gelaten. Naar aanleiding van de enige korte roman van Tsjechov. 

DO 21 – TONEELSCHUUR – 20:00
SPINOZA
Eindelijk! Nederlands bekendste filosoof, Baruch Spinoza, is aan de beurt. Hij is 
nummer drie in de aansprekende, humorvolle en onderhoudende filosofenreeks 
van Het Zuidelijk Toneel en De Verwondering.

TONEELSCHUUR – 16:00 – GRATIS (WEL RESERVEREN)
OPENBARE REPETITIE HET TEMMEN VD FEEKS
Om u een indruk te geven van wat er in het repetitielokaal van Het temmen van 
de feeks gebeurt, bent u van harte welkom bij de openbare repetitie. Na een 
korte inleiding ziet u de acteurs met de regisseur aan het werk. 

TONEELSCHUUR – 20:00
BAMBIE NUL - THEATERGROEP BAMBIE
Paul van der Laan en Jochem Stavenuiter begonnen in 2015 – na een stille 4 
jaar - weer bij de basis: met zijn tweeën - met droge humor - op de vloer uitzoe-
ken waar het om gaat in een voorstelling zonder vooropgezet concept of plan. 

DE OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
FRESKU - VOORDAT HET TE LAAT IS
Wie de afgelopen twee seizoenen Welkom bij de Fresku Show heeft gezien, 
weet dat Fresku een geboren verhalenverteller is. Verrassing bleek zijn belang-
rijkste wapen. Van kwetsbaar en hartverscheurend naar absurde typetjes. 

STADSSCHOUWBURG – 19:30
ISH DANCE COLLECTIVE - MODERN SAMURAI
De straten zijn grijs, de toekomst onzeker.. Maar als je hoog genoeg springt, 
belandt je op het dak, waar de zon schijnt. ‘Modern Samurai’ is een spetterende 
ISH-voorstelling vol freerunning, breakdance en martial arts.

TONEELSCHUUR – 20:00
BAMBIE NUL - THEATERGROEP BAMBIE
Paul van der Laan en Jochem Stavenuiter begonnen in 2015 – na een stille 4 
jaar - weer bij de basis: met zijn tweeën - met droge humor - op de vloer uitzoe-
ken waar het om gaat in een voorstelling zonder vooropgezet concept of plan. 
TONEELSCHUUR – 20:30
HET TEMMEN VAN DE FEEKS
Een feestelijke voorstelling met nepwimpers, muziek en de prachtige taal van 
Shakespeare. In Het temmen van de feeks worden alle vrouwenrollen door man-
nen en alle mannenrollen door vrouwen gespeeld. 

NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST 
TSJAIKOVSKI, MOZART 

EN SAINT-SAËNS

STADSSCHOUWBURG – 14:30
TONEELGROEP CENTRUM - LEESVOORSTELLING 
SCHANDAAL IN HOLLAND
Nu Stadsschouwburg Haarlem 100 jaar bestaat besteden zij aandacht aan de 
belangrijke periode waarin Toneelgroep Centrum in Haarlem actief was. Zij doet 
dit met een keur van bekende Nederlandse acteurs. Met een minimum aan decor 
en kostuums en met het script in de hand brengen de acteurs de tekst tot leven.

DI 26 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:00
DINSDAG MATINEE: HOLLANDS GLORIE
Prachtige schilderijen op groot scherm. Een muzikale kunstgeschiedenisles. Hol-
lands Glorie is een indrukwekkende multimediavoorstelling over het werk en het 
leven van de oude Hollandse en Vlaamse Meesters.

DI 26 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
BERT VISSCHER - HIJ WORDT VANZELF MOE
Zeg nou zelf, Visschertje doet al jaren erg zijn best om orde te scheppen in de 
door hem zelf gecreëerde chaos. Hij nam je mee langs ijsbanen, kolenmijnen, 
vuurtorens, vliegvelden, verlaten stations en bordelen.

DI 26 – TONEELSCHUUR – 20:30
HET TEMMEN VAN DE FEEKS
Een feestelijke voorstelling met nepwimpers, muziek en de prachtige taal van Sha-
kespeare. In Het temmen van de feeks worden alle vrouwenrollen door mannen en 
alle mannenrollen door vrouwen gespeeld. 

WO 27 – TONEELSCHUUR – 20:00
SOCIAAL KAPITAAL - MUGMETDEGOUDENTAND
Geestige, onthutsende voorstelling over de keerzijde van de verzorgingsstaat. 
Nederland is een prachtland. Het land van de kansen. Waar niemand in de goot 
hoeft te belanden als je een beetje je best doet, toch?
WO 27 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
BERT VISSCHER - HIJ WORDT VANZELF MOE
Zeg nou zelf, Visschertje doet al jaren erg zijn best om orde te scheppen in de 
door hem zelf gecreëerde chaos. Hij nam je mee langs ijsbanen, kolenmijnen, 
vuurtorens, vliegvelden, verlaten stations en bordelen.

WO 27 – TONEELSCHUUR – 20:30
HET TEMMEN VAN DE FEEKS
Een feestelijke voorstelling met nepwimpers, muziek en de prachtige taal van 
Shakespeare. In Het temmen van de feeks worden alle vrouwenrollen door man-
nen en alle mannenrollen door vrouwen gespeeld. 
DO 28 – TONEELSCHUUR – 20:00
SOCIAAL KAPITAAL - MUGMETDEGOUDENTAND
Geestige, onthutsende voorstelling over de keerzijde van de verzorgingsstaat. 
Nederland is een prachtland. Het land van de kansen. Waar niemand in de goot 
hoeft te belanden als je een beetje je best doet, toch?

ZO 17 – TONEELSCHUUR – 12:30 & 14:00 & 15:30 
IN DE KELDER STAAT EEN HUIS (2+)
Een muis droomt in haar kelder weg over wie er allemaal in de theepot woont en 
giechelt om de schaduw van haar eigen staart. Een voorstelling over je fantasie 
de vrije loop laten en het vormen van een nieuwe werkelijkheid. 

ZO 17 – STADSSCHOUWBURG – 13:30 & 16:00 
PEPPA PIG (2+)
Peppa Pig, bekend van Nickelodeon, komt terug naar het theater. Na de suc-
cesvolle voorstelling ‘De Grote Plons’ is het dit keer groot feest voor het lieve 
varkentje en al haar vriendjes. Na afloop krijg je een knuffel van Peppa Pig! 

ZO 17 – TONEELSCHUUR – 14:30
JIJ BENT ‘M! (6+)
In het sportieve ‘Jij bent ‘m!’ verpakken choreograaf Djojokarso en theatermaker 
Bram Jansen het aloude tikkertje in een sportieve dansvoorstelling. En jij mag 
meedoen! Maar eerst moet iedereen het eens worden over de spelregels

ZO 17 – TONEELSCHUUR – 15:00
HALLO FAMILIE (8+)
Over ouders en andere wonderlijke wezens. Hallo familie is een warme voorstel-
ling, een cartooneske optocht met veel grappige en onverwachte gasten. Via de 
ogen van een kind zie je een familie die steeds vreemder en vrolijker wordt. 

ZO 17 – TONEELSCHUUR – 16:00 – GRATIS 
SPRINGENDE SPRUITEN DISCO (AL)
Van Michael Jackson tot K3 en Kinderen voor Kinderen, alles komt voorbij. 

MA 18, DI 19, WO 20 – PHILHARMONIE | VAN WARMERDAM 
ZAAL – 10:00 - 15:00
MUSICAL4DAAGSE (6+)
De wandel- en zwem 4-daagse kent iedereen wel. Wat zou er gebeuren als 
zang, dans en spel in een 4-daagse samenkomen? Jazeker, de Musical4daagse!

DI 19 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00 
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…

WO 20 – 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.

WO 20 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30 
ZUS VAN MOZART (7+)
Een muzikale voorstelling voor de hele familie. Het is 1759 en je heet Nannerl 
Mozart. Je bent acht en speelt geweldig piano en viool. Maar je broertje Wolfje is 
nog beter. Samen treden jullie op in heel Europa. En dan …. 

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 12:45 & 14:15 & 15:45 
HET VERLOREN BROKAAT & DE DANKBARE 
KRAANVOGEL
In het kader van “Gluren bij de buren”. Twee Oosterse verhalen, afgewisseld door 
pianomuziek ( o.a. Scarlatti). Over een droom die werkelijkheid wordt en een 
belofte die wordt verbroken.

GRATIS

DO 28 – TONEELSCHUUR – 20:30
HET TEMMEN VAN DE FEEKS
Een feestelijke voorstelling met nepwimpers, muziek en de prachtige taal van 
Shakespeare. In Het temmen van de feeks worden alle vrouwenrollen door man-
nen en alle mannenrollen door vrouwen gespeeld.  

WO 20 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 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.

WO 20 – TONEELSCHUUR – 15:00
NOUMI, ZUSJE ZEVEN (5+)
Noumi, zusje zeven is een humoristische, ontroerende voorstelling met livemu-
ziek over het buitenbeentje van de familie, de zoektocht naar je eigen plek en een 
bijzondere vriendschap tussen mens en dier.

DO 21 – STADSSCHOUWBURG – 19:30 
ALONE@HOME (8+)
Jong en oud zullen zeker smullen van deze verrukkelijke komedie met slapstick, 
aanstekelijke livemuziek, spannende stunts én natuurlijk een vette knipoog naar 
de bijna gelijknamige filmklassieker uit 1990.

VR 22 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
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.

VR 22 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00 
FLODDERTJE (2+)
In deze theatrale vertelling met ritmische rijmpjes en luisterrijke liedjes laat 
Wijnand Stomp als Mister Anansi het jonge publiek kennismaken met Floddertje 
van Annie MG Schmidt. Samen met Fladdertje, zijn vrolijke roze vogelvriend

ZA 23 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 & 15:00
MAYA ZINGT DE WERELD ROND (2+)
Wie met Maya meegaat weet dat er rare dingen kunnen gebeuren. Spontaan 
sleept ze iedereen mee op een tocht vol spannende ontmoetingen en gekke avon-
turen met mensen en beesten. Met lieve en stoute liedjes en herkenbare thema’s.

ZO 24 – VERHALENHUIS HAARLEM – 15.00
PRINS HEERLIJK – POPPENTHEATER FATSNERRAN (4+)
Vorig seizoen was hun voorstelling helemaal uitverkocht. Daarom komen ze dit 
jaar terug met ‘Prins Heerlijk’, een modern sprookje over wilskracht en de zoek-
tocht naar geluk met spanning, humor en interactie.

WO 27 – DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
CIRCUS ORPHEUS (7+) 
Wonen in een paleis, zwemmen in geld, de baas zijn over alles en iedereen… 
wie wil dat nou niet? Nou, kroonprins Orpheus niet. Hij moet van z’n vader koning 
worden, maar hij trekt liever de wereld rond met z’n circus.
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WO 6 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
BEATRICE VAN DER POEL & TIM EIJMAAL

Samen brengen ze gloedvol concert vol weemoed, Blues, poëzie en een aantal 
vertaalde songs van Jimi Hendrix. Beatrice bracht al eerder albums uit en verleent 
haar stem regelmatig aan luisterboeken o.a. Judas - Astrid Holleeder. 

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS  
DAVE MUNNELLY
David Munnelly is een van de beste Ierse trekharmonikaspelers.

DE OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15 

Drie topmusici bundelen hun krachten. Frederieke Saeijs is een van de beste vio-
listen van Nederland. Top-pianiste Nino Gvetadze komt uit Georgië. Celliste Maja 
Bogdanovi is afkomstig uit Servië en won internationaal prijzen. 

AROSA TRIO

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
ANNA COOGAN (USA)
Anna Coogan is een Amerikaanse zanger, gitarist en songwriter; uit Seattle.

PATRONAAT – 19:30
HARDE PAPPIES: ARES + S10
De rapper uit Oosterhout bracht onlangs zijn album ‘Alice’ uit. In het teken van die 
plaat gaat Ares de clubs langs! De avond wordt opgewarmd door S10.

THE WOLFHOUND – 22:00 – GRATIS   
MO AND THE STAGE ANIMALS
De band speelt met hart en ziel; rauwe blues wordt afgewisseld met stevige rock of 
een mooie gevoelige ballad. Een groep top muzikanten + zangeres. 

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS  
LIVE JAZZ @ RAECKS
Met Thomas Streutgers (tenor-sax), Nol Sicking (piano), Niels Tausk (bas)

DO 7 – HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS  
TRIO JÖP 
Onze huisband Trio JÖP bestaat uit drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan Graaf-
mans en bassist Paul Berner. Kom luisteren en speel na de pauze mee!

PATRONAAT – 20:15
HARDE PAPPIES: WINNE
Winne werkte op zijn nieuwe  album samen met een mix van nieuwe en ‘oude’ 
generatie rappers uit Nederland. Onder andere Emms (Broederliefde), Josylvio, 
Kempi en Fresku zijn te horen op zijn album. Nu op tour.

PATRONAAT – 19:30
OBSCURA (DE)
Deze Duitse techdeath-grootmeesters maken epische en virtuoze albums.

DO 7 – PATRONAAT – 20.30 – GRATIS
CLUB 3VOOR12 NOORD-HOLLAND 
Het is tijd voor weer een feestje met leuke, nieuwe en veelbelovende bands van 
Noord-Hollandse bodem. Met Malu + Love Couple + Queen’s Pleasure

PATRONAAT – 20:00
HOOBASTANK (USA)
Amerikaanse rockband Hoobastank komt naar Europa voor een speciale show. 

HET VEERKWARTIER - 17:00 – GRATIS 
JAZZ OP ZONDAG! MET FAT WALLET
Het Veerkwartier organiseert, in samenwerking met de Haarlemse gitarist Erik Sin-
nige, maandelijkse intieme jazzconcerten.

WO 6 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE - SYMMETRIES
Het Nederlands Blazers Ensemble zoekt in ‘Symmetries’ naar de ultieme schoon-
heid, waar passie en precisie elkaar ontmoeten. Op het podium ontstaat een 
spectaculaire en fantasierijke ontmoeting tussen dans, muziek en beeld. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
JEROEN VAN DER BOOM - DIT BEN IK 2.0
Energieke liedjes, prachtige ballads en eerlijke verhalen. De nieuwe Jeroen.

DE OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
QUATUOR POUR LE FIN DU TEMPS
In 1940 wordt Olivier Messiaen door het Duitse leger opgepakt en naar een werk-
kamp in Polen gedeporteerd. Via een officier krijgt hij de mogelijkheid om muziek 
te componeren. Hier schrijft hij zijn ‘kwartet voorhet einde der tijden’.

MUZIEK / FEBRUARI MUZIEK / FEBRUARI MUZIEK / FEBRUARI

PATRONAAT – 20:00
CAM PENNER & JON WOOD (CAN)
Canadezen die prachtige, indringende songs met een vuig randje ten gehore 
brengen. Soms een beetje grillig en dreigend, maar soms juist rustig.

VR 1 – PATRONAAT – 21:00 – 03:00 – GRATIS
THE IRRATIONAL LIBRARY PRESENTS: 
PUNKROCK & POETRY
Gedichten en punkrock; een verfrissende combinatie – het kan. 

ZO 3 – SEINWEZEN – 10:00 – 13:00
MEDITATIE EN FOOD EVENT: “DIVE INTO YOUR  
INNER SELF”
Wil je live ervaren wat Tao-meditatie allemaal voor jou kan betekenen? Wil je leren 
mediteren of juist je eigen meditatie practice verdiepen? Dat kan! 

ZO 3 – PHILHARMONIE – 11:00 
YOGA IN CONCERT: SONGS OF LOVE
In deze editie van Yoga in Concert worden de mooiste songs van o.a. Sting, 
Adele, Peter Gabriel en Leonard Cohen, gecombineerd met meditaties op de 
adem, de stilte en een serie bijzondere yogahoudingen.

ZA 2 & ZO 3 - GELUKSROUTE
GELUKSROUTE
Geluksroute is een ongedwongen uitwisseling van geluk die voor inspirerende 
ontmoetingen en mooie ontdekkingen zorgt. 
De uitnodiging is simpel: Waar word jij gelukkig van en wil je dat delen?

THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 20:00
GREY LOTUS LIVE MUSIC
De Haarlemse progressieve folk en rockband Grey Lotus heeft de afgelopen tien 
jaar vooral furore gemaakt met een kenmerkende stijl waarin zorgvuldig gecompo-
neerde liedjes gecombineerd worden met grensverleggende experimenten.

PHILHARMONIE – 20:15 
ROB DE NIJS - NIET VOOR HET LAATST

Theaterconcert met kersverse songs en grote hits van een de succesvolste Neder-
landse zangers ooit. Het is al weer zijn zesde decennium als artiest.

DO 14 – PATRONAAT – 21:00
BRUUT!
Stilstaan bij de show van deze superjazzformatie is geen garantie. BRUUT! 
swingt de pan uit en laat dat maar al te goed horen op hun vijfde album ‘V’.

CIRCUS HAKIM – 21:00
HAARLEMSE BLUES CLUB | NATHAN JAMES QUAR-
TET (USA/NL)
Hij won in 2007 de prestigieuze International Blues Challenge in Memphis; met 
recht! Deze man is diep geworteld in traditionele blues stijlen en weet met het 
grootste gemak nummers te pennen en ze geloofwaardig over te brengen.

DI 12 – PLETTERIJ – 20.30 
IMPROSESSIE MET ADA RAVE
Een Argentijnse saxofonist, componist en improvisator uit Buenos Aires. Haar werk 
is gericht op de ontwikkeling van de klanken van haar instrument.

PATRONAAT – 19:30
OI VA VOI (UK)
Diep geworteld in enerzijds de Joodse volksmuziektradities uit Oost Europa en 
anderzijds in de bruisende Engelse dance scene. Het Londonse Oi Va Voi heeft 
haar muzikale erfenis gemengd met de geluiden van het moderne Londen.

DO 14 – PATRONAAT – 20:30
THE BOOTLEG BEATLES (UK)
Deze Britten vertolken the Beatles op zijn best.  Ontstaan uit de cast van de 
West End show “Beatlemania” brengen The Bootleg Beatles al jaren hun even 
kippenvel-knappe als integere eerbetoon aan The Fab Four.

WO 13 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
TIM KNOL - LOST & FOUND 2

Tim speelde op festivals als Pinkpop, Lowlands en Noorderslag, in talloze clubs en 
deed verschillende theatertours. Hij groeide uit tot een grote naam.

DO 14 – PATRONAAT – 20:00
GOODLUCK (ZAF)
GoodLuck is Zuid-Afrika’s meest opwindende live elektronische pop band. Hun 
moderne sound wordt omschreven als puur Afrikaans en de band ziet het als mis-
sie om wereldwijd publiek kennis te laten maken met hun unieke dansbare geluid. 

THE WOLFHOUND – 23:00 – GRATIS   
HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR
Twee lokale bandjes strijden om de eer in de The Wolfhoud Underground.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
B.J. BAARTMANS (NL) 
Hij brengt een heel eigen vorm van verhalende Nederlandstalige liedjes.

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS  
LIVE JAZZ @ RAECKS
Sanna van Vliet (zang en piano), Sven Schuster (bas), Joost Kesselaar (drums)

PLETTERIJ – 20.30 
BLUE LINES SEXTET 
Een dynamische mix van ‘stuiterende swing, nomadische neo-lyriek, sonisch 
speurwerk, krokante harmonieën, urban sounds en improvisaties.

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS  
LIVE JAZZ @ RAECKS
Jazz van de toppers: Ruud de Vries / Olaf Hoeks (tenor-sax), Hans Ruigrok (bas), 
Maarten Kruijswijk (drums), Nick van den Bos (piano)

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS 
ADAM JAMES SORENSON(USA) &  
JAN VAN BIJNEN(NL) 
Zij roepen een sterke melancholische onderstroom op en zijn kwetsbaar.

THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00
GREY LOTUS LIVE MUSIC
De Haarlemse progressieve folk en rockband Grey Lotus heeft de afgelopen tien 
jaar vooral furore gemaakt met een kenmerkende stijl waarin zorgvuldig gecompo-
neerde liedjes gecombineerd worden met grensverleggende experimenten. 

PHILHARMONIE – 14:30 
NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST -  
JUBILEUM KERSJES FONDS
Het Anton Kersjes Fonds bestaat 25 jaar. In die jaren heeft het fonds talloze geta-
lenteerde musici een eind op weg geholpen in hun muzikale carrière. Maar liefst 5 
van hen zijn te zien en te horen in dit gevarieerde jubileumconcert.

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS
LIVE OP ZONDAG | JIP & DAYM
Twee spontane jonge heren (Conservatorium Haarlem) spelen intieme nummers 
en zwepen het publiek op met catchy ritmes en een gezonde dosis humor.  

PATRONAAT – 20:00
VIC WILLEMS
Intrigerende slaapkamerfolk op het raakvlak tussen Spinvis en Eels. In het Neder-
lands vertaalt hij zijn gevoelens en ervaringen naar liedjes.

DI 12 – PHILHARMONIE – 20:15 
CLUB PHIL: HUSH
Sopraan Nora Fischer brengt een diep gekoesterde droom tot werkelijkheid: oude 
muziek van componisten als Monteverdi, Purcell en Dowland in het nu. In gitarist 
Marnix Dorrestein vond ze de perfecte partner in crime.

DO 14 – HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS  
THOMAS TOUSSAINT
De Thomas Toussaint Band is allesbehalve je dagelijkse hap; een jonge en ener-
gieke bluesgroep die met passie voor traditie de vernieuwing zoekt
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STAPPEN & DANCE / FEBRUARI

ZA 2 – CIRCUS HAKIM – 20:00 – 00:00 
DANSAVOND 
Een dans avond met muziek uit de jaren 70 tot 90 met DJ Pitbull

ELKE VR & ZA – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
RUIS INVITES 
Deze maand gaan we weer door met uitnodigen van grote namen: Bokoesam, 
Freddy Moreira, Jayh en Max Wallin’ hebben al beloofd langs te komen!

VR 1 – PATRONAAT – 20:00 – 02:00
KUENTA + UMOJA - ZOCA FLAVA
Een bonte mix van Afro & Caribische smaken, world, latin, reggae en cumbia, 
samen gebracht tijdens dit avondvullende programma. Een feestelijke dansavond 
met livemuziek. Optredens komen  KUENTA + Umoja

VR 8 – PATRONAAT – 19:00 – 04:00
KLIKO PRESENTS: DOWN AT THE NIGHTCLUB 
Kliko presenteert de Down at the Nightclub vol.3 Release Party! Op deel 3 staan 
twaalf van de beste hedendaagse Nederlandse Nederbeat, surf, psychedelische- 
en garage rock bands. Met o.a. E.T. Explore Me + Das Audio Combo

ZA 9 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
VUNZIGE DEUNTJES
Tijd voor een nieuw vunzig fuifje met de lekkerste deuntjes. Stay Stuned. 

VR 8 – PATRONAAT – 21:00 – 03:00
TRIBUTE TO BOB MARLEY
Vier de verjaardag van Bob Marley met een speciale tribute. 

ZA 2 – PATRONAAT – 22:00 – 03:00
80’S VERANTWOORD
Bij 80’s Verantwoord herontdek je dé credible knallers van de jaren ’80. Zoals: The 
Cure, Talking Heads, Madonna, George Michael en David Bowie 

OVERIGE / FEBRUARI

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
HELGE SLIKKER - AS
Sinds 2000 komt Helge Slikker met enige regelmaat op IJsland en kent fascinatie 
en liefde voor dit onherbergzame eiland. Helge neemt je aan de hand van nieuw 
geschreven muziek mee op een avontuur over het hele eiland.

PLETTERIJ – 20:30 
ZAT: ALBUMPRESENTATIE 
Zat, uit Haarlem, speelt eigen Engelstalige eighties rock met overdachte, maat-
schappijkritische inhoud. Sinds 2003 groeit de fanbase van Zat gestadig.

MA 4 – PATRONAAT – 20:00
JESSE DAYTON & BAND (USA)
Jesse Dayton, die opgroeide met Johnny Cash, Waylon Jennings en Hank Wil-
liams, mixt outlaw country met blues, rock & roll en een vleugje punkrock.

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS   
IRISH MUSIC SESSION
Waar kun je beter genieten van Ierse muziek dan in een Ierse pub?

PATRONAAT – 20:00  
DIGGY DEX
De songwriter/rapper (echte naam: Koen Jansen, uit 1980) was de afgelopen 
jaren continu onderweg door het succes van zijn album Golven.

THE WOLFHOUND – 21:00  – GRATIS  
HAARLEM JAZZ UNDEGROUND
Authentiek optreden gevolgd door een jam die voor iedereen toegankelijk is

VR 22 – PATRONAAT – 20:00
ROB ACDA AWARD 4e VOORRONDE
Muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstreken.  

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
CARMEN - TANIA CROSS & KROSSOVER
Mezzosopraan Tania Kross presenteert een sprankelende, eigentijdse visie op 
haar lievelingsopera ‘Carmen’. De opera werd speciaal voor haar herschreven en 
combineert de prachtige operamuziek van George Bizet met flamenco. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
MAAIKE OUBOTER - VANAF NU IS HET VAN JOU
Haar nieuwe liedjes gaan over menselijkheid en de duizenden verschillende 
relaties die we met elkaar aangaan. Relaties die soms pijnlijk, ongemakkelijk en 
hilarisch zijn, maar toch vooral teder. Prachtige Nederlandstalige liedjes.

PATRONAAT – 20:30
VOF DE KUNST - #35JAARSUZANNE
Het is 35 jaar geleden dat Suzanne op nummer 1 stond in Nederland. En in 
meerdere landen (en meerdere talen) stond het hoog in de hitparade. 

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS   
THOMAS TOUSSAINT & RICHARD VAN BERGEN
Nederlands meestergitarist Richard van Bergen maakt samen met Thomas Tous-
saint smaakvolle covers van de oude blues mannen als Muddy Waters.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:15 
NOVUS STRING QUARTET
Tapasconcert: “Alle vier de spelers presteren op hetzelfde hoge niveau en hun 
musiceren is betoverend.” Laat u verbazen hoe deze jonge Koreanen zich inleven 
in de gevoelige muziek van Mendelssohn en Schubert. 

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS  
LIVE JAZZ @ RAECKS
Heerlijke jazz Roberto Haliffi (drums), Mark van der Feen (piano), Salvoandrea 
Lucifora (trombone), Michael Straz (bas)

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
BILLY & BLOOMFISH (BLG) 
Twee prachtige krachtige stemmen die elkaar raken met een rauwe puurheid, die 
je met hart en ziel meenemen op hun muzikale trip.

MA 4 FEB – VERHALENHUIS HAARLEM – 20:00 – 22:00 – GRATIS 
HAARLEM LEEFT! 
In Haarlem Leeft! wordt Noord in de spotlight gezet met nieuws, uitgaanstips en 
interviews over en met nieuwe bewoners, activiteiten en initiatieven. 

WO 13 – PHILHARMONIE | VAN WARMERDAM ZAAL – 20:15 
PHIL ACADEMY: GRENSVERLEGGERS IN  
TIJDEN VAN DESTRUCTIE
Een college over het Fin de Siècle in Wenen door musicologe Saskia Törnqvist en 
historicus en schrijver Luc Panhuysen. Wenen was aan het begin van de twintig-
ste eeuw een smeltkroes van nationaliteiten, culturen en ideologieën.

DI 12 – PHILHARMONIE | GROTE FOYER  – 19:30 
DUTCH DESIGN IN DE PHILHARMONIE
Jaarlijks wisselt in de Philharmonie het bijzondere meubilair van Nederlands 
ontwerp in de foyers. Alumni van Design Academy Eindhoven en hun gevestigde 
collega’s presenteren hun ontwerpen. Ontmoet de ontwerpers.

ZO 10 – HAARLEM – HELE DAG 
GLUREN BIJ DE BUREN
Weer een gloednieuw editie van het huiskamerfestival in Haarlem. Bezoek de 
leukste en verrassende act gewoon bij mensen thuis. 

ZA 9 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
VOETTOCHT DWARS DOOR DE HIMALAYA - KATJA 
STAARTJES
Theatercollege Lopen over de grens. Dit is een verhaal over liefde voor de bergen 
en de lokale bevolking. Bergbeklimmers Katja Staartjes en Henk Wesselius maak-
ten een voettocht van 2000 kilometer dwars door de Himalaya. 

DI 26 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:00
DINSDAG MATINEE: HOLLANDS GLORIE
Prachtige schilderijen op groot scherm. Een muzikale kunstgeschiedenisles. Hol-
lands Glorie is een indrukwekkende multimediavoorstelling over het werk en het 
leven van de oude Hollandse en Vlaamse Meesters.

ZO 17 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 10:30 
OP DE KOFFIE BIJ
René van Kooten (o.a. Into The Woods, Onder de Groene Hemel) en Vajèn van 
den Bosch (o.a. Shrek, Droomvlucht, Grease) geven een speciaal en muzikaal 
kijkje in hun leven en carrières. Voor één keer mag de koffie mee de zaal in.

DI 26 – TONEELSCHUUR – 18:30
CULTUURTAFEL VAN VEEL
Aan de CultuurTafel Van Veel wordt gedineerd door mensen die elkaar nog niet 
kennen of wel kennen en zin hebben er op uit te gaan. Of gewoon even geen zin 
hebben om te koken. Kan allemaal. Na de maaltijd is er een voorstelling.

DO 28 – PATRONAAT – 20:00
LAMOER #2: JAAP ROBBEN E.A.
Literaire avond: Lamoer is een eigenzinnige liveshow over boeken. Naast literaire 
auteurs krijgen beginnende muzikanten en stand-up comedians een podium, net 
als wetenschappers en maatschappelijke organisaties. 
 

ZA 9 – PATRONAAT – 23:30 – 05:00
HET RESERVAAT
Met twee breed georiënteerde DJ’s; Nuno dos Santos + Some Chemistry

ZA 16 – PATRONAAT – 13:00 – 01:00
COMPLEXITY FEST 2019
De vierde editie van COMPLEXITY FEST met 18 keiharde metal bandjes (!)

De combinatie van grenzeloze techniek en muzikale vertelkunst maakt haar de ide-
ale gids door de wereld van de bevriende romantici Mendelssohn en Schumann.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15    
MEESTERS AAN HET KLAVIER: SOPHIE PACINI

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 19:30 
NICOLAS ALTSTAEDT - DE GEVIERDE SUITES
Ze heten de Bijbel voor cellisten: de Zes suites voor cello solo van Johan Sebas-
tian Bach. Ze vragen het uiterste van de cello en zijn speler. 

PATRONAAT – 20:00
NAVARONE
De Nijmeegse rockband NAVARONE is soms extreem luid, soms juist heel 
intiem, maar altijd authentiek en vol overgave. Rock van kaliber dus.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
THE KIK HERTAALT!

In deze theatershow brengt de groep iets anders dan je van ze gewend bent. Na 
hun optredens als huisband van De Wereld Draait Door werd de groep overstelpt 
met verzoekjes om ook andere nummers van een Nederlandse tekst te voorzien.
HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS  
TRIO JÖP 
Onze huisband Trio JÖP bestaat uit drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan 
Graafmans en bassist Paul Berner. Kom luisteren en speel na de pauze mee!

PATRONAAT – 20.00
RAGGENDE MANNE
De Raggende Manne bestaat 30 jaar en komen na 20 jaar met een nieuw album. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
MARCEL DE GROOT - DOOR

Dit seizoen gaat Marcel ‘DOOR’. Nieuwe liedjes, oudere liedjes, stokoude liedjes, 
een verhaal, enkele anekdotes: Marcel brengt het allemaal even charmant, met 
onderkoelde humor en natuurlijk zijn prachtige donkerbruine stem.

PATRONAAT – 20:00
WILD ROMANCE
De legendarische band Wild Romance is weer populair geworden na een cultfilm 
verheven documentaire uit het jaar 2013.

PHILHARMONIE – 20:15
JETT REBEL - UNCONDITIONAL LOVE
Een muzikale alleskunner. Naast dat hij een aardig nootje kan zingen, bespeelt 
hij ook nog eens een tal van instrumenten zoals de piano, gitaar en bas.

PHILHARMONIE – 14:30
ORATORIUMKOOR BENNEBROEK -  
DVORÁK & RUTTER
Prachtige koorpartijen, mooie solodelen en een kleurrijke orgelpartij zorgen voor 
drie kwartier hoogromantiek op basis van Boheemse volksmuziek.

DE OUDE KERK | HEEMSTEDE – 15:00 
IDEMO JAZZ QUARTET
Nederlands grootste gitaartalent met topinformatie. Het Gijs Idema Trio, be-
staande uit Gijs Idema (gitaar),Cas Jiskoot (contrabas) en Tim Hennekes (drums)
wordt geprezen om de karakteristieke sound - dynamisch en lyrisch. 

VERHALENHUIS HAARLEM – 15.30 
SONGS THAT MATTER – LEIGH BELLE
Leigh Belle, ook bekend onder de naam Susan Jane, brengt in de muzikale 
Verhalenhuisserie ‘Songs that Matter’ een reeks songs die zijn ontstaan vanuit 
improvisatie. Gevoelige liedjes, heldere én filosofische teksten.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 16:00 
EMMENEZ-MOI - RONALD NAAR EN TIM GEERAEDTS
Ronald Naar (zang) en Tim Geeraedts (piano) brengen hun nieuwe chansonpro-
gramma. Zij vertolken o.a. Brel, Aznavour, Ferré en Amélie-les-Crayons. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
LAKE SUPERIOR (H’LEM) 
Haarlems bandje speelt americana / country / folk / roots rock en meer. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
NIKI JACOBS - VAN COHEN TOT WINEHOUSE 
Met haar fluwelen zangstem brengt Niki Jacobs een ode aan de Joodse singer-
songwriters en popiconen van deze eeuw. 

ZA 16 – ORANGERIE ELSWOUT | OVERVEEN – 20:00 – 01:00
LANDGOEDFEEST OP  ORANGERIE ELSWOUT 
Er is een Disco Classics zaal met een mix van DJ William (Party Inside) en in de 
andere zaal draait dj XLR een mix van Upbeat / Eclectic hits.

ZA 16 – PATRONAAT – 00:00 – 06:00
SPEKTRUM
Drum & Bass feestje met Spectrasoul (UK), Rockwell (UK) en Icicle (NL)

ZA 23 – SEINWEZEN – 19:30 – 23:30
SPIRIT DANCE
Kom dansen op de Global Beats op blote voeten met Dj Cem en dj Skywalker 

ZA 23 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
90’S NOW DE SPICE GIRL REÜNIE EDITIE
Jaren 90 feestje (dance, rock, pop, hiphop, R&B, happy hardcore) met speciale 
aandacht voor de Spice Girls en een live optreden van Totally Spice 

ZA 2 MRT – PATRONAAT – 23:55 - 05:00
023TECHNO RESIDENTS + BART SKILS
Met Bart Skils, een van de absolute vaandeldragers van de techno-scene. 

ZO 3 MRT – PATRONAAT – 15:30
CHAOS MET EEN HARDE G
Géén Carnaval, géén Oktoberfest, géén Halloween, géén fout themafeest, maar 
alles in één – Trio Vierstemmig met de Muggenbulten & Friends. 
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