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De Toneelschuur bestaat vijftig jaar. In dit feestelijke seizoen de Toneelschuur 
elke maand een aantal voorstellingen in de ‘spotlights’, door middel van een 
exclusief randprogramma.  
Op vrijdag 2 november is het extra feestelijk in het theater. Dan wordt het jubile-
umseizoen feestelijk afgetrapt. Geniet na afloop van de voorstellingen onder het 
genot van muziek van een hapje en een drankje.  
Meer informatie staat op www.toneelschuur.nl/jubileum 
 

TIP

TONEELSCHUUR PRODUCTIES
KRAS

ZA 10 T/M ZA 17 NOVEMBER + WO 26 T/M ZA 29 DECEMBER 
TONEELSCHUUR – 20:30 

In ‘Kras’ van Judith Herzberg haalt een inbreker elke nacht het grachtenpand van 
Ina overhoop. Is er wel sprake van inbraak? In ieder geval krijgt Ina nu elke dag 
haar kinderen te zien. Maar die zijn te druk met hun eigen problemen om die van 
hun moeder te zien. Paul Knieriem neemt afscheid bij Toneelschuur Producties 
met dit grote ensemblestuk gespeeld door een achtkoppige cast met onder andere 
Jan-Paul Buijs, Malou Gorter en Marlies Heuer. 

ZO 11 NOVEMBER – PHILHARMONIE – 10.30 UUR
Speciaal voor de échte liefhebbers geven de beste musicalsterren van Neder-
land een exclusief en intiem koffieconcert. Renée van Wegberg (o.a. Urinetown, 
Wicked en Liesbeth List) en William Spaaij (o.a. Was Getekend Annie M.G. 
Schmidt, Ramses en Mary Poppins) blikken terug op hun carrière en bewan-
delen muzikale wegen die het publiek niet van hen gewend is. Voor één keer 
mag u de koffie mee de zaal in nemen en heeft u een eigen tafeltje met zoete 
lekkernijen. www.theater-haarlem.nl 
 

KOFFIECONCERT MET MUSICALSTERREN
OP DE KOFFIE BIJ

VRIJDAG 16 NOVEMBER – TONEELSCHUUR – 20:00 UUR
Voel jij je wel eens eenzaam? En wat voor rol speelt je online-bestaan daarin? 
Daar precies gaat 'Heimat 3 -How to build a home' over. In het middelpunt van 
‘Heimat 3, how to build a home’ staat James Wood, een man uit Leicester die 
zijn verdriet deelde op YouTube. Na afloop gaan de makers van de voorstelling 
in gesprek met Rene van der Rijst van het Verhalenhuis Haarlem. “Vindingrijk 
en hardverwarmend” (Volkskrant ****) 

DE NWE TIJD
HEIMAT 3, HOW TO BUILD A HOME

 
KIM WILDE (UK)

DO 22 NOVEMBER – PATRONAAT – 19:30 UUR
 Wie kent ze niet; de heerlijke new wave hits waarmee Kim Wilde in de eighties 

de Europese hitparades bestormde? Haar debuut ‘Kids in America’ werd in 
1981 direct een internationaal succes, gevolgd door topsongs als 'Cambodia', 
'View from a Bridge' en 'Never Trust a Stranger'. Niet minder dan dertig miljoen 
albums en singles heeft ze inmiddels verkocht en ruim dertig jaar na haar 
debuut, kent haar carrière een ‘tweede jeugd’. In 2018 toert de tijdloze popicoon 
door ons land en komt dus ook naar Haarlem. 

THEATER / NOVEMBER

EXPOSITIES / NOVEMBER

WO 31 OKT  – TONEELSCHUUR – 20:00
HOW TO BUILD A UNIVERSE
How to Build a Universe ontleedt het toeval. Regisseur Pieters tornt daarbij zowel 
aan de wetten van het theater als aan de wetmatigheden van de wereld, met een 
beeldende, filmische, fysieke en muzikale voorstelling als resultaat.

STADSSCHOUWBURG – 19:45
RUNDFUNK (EXCLUSIEF VOOR 14 - 19 JAAR)
Deze unieke avond wordt georganiseerd door de Young Adults, een enthousias-
te groep jongeren tussen de 14 en 19 jaar. De avond begint met een voorstelling 
van Rundfunk en daarna is er een disco met DJ; en nog meer leuks.

TONEELSCHUUR – 20:30
BACKSTAGE: KILL ALL KIDS
Muziektheaterduo maakt sciencefiction in zijn puurste vorm: fictie gebaseerd op 
onderzoek en wetenschap.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30    
EGLENTIER DOET AMPZING
Een feestje om het 20-jarig jubileum van het Ampzing Genootschap te vieren! 
Samen met de zangers en spelers van Theatergroep Eglentier.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30     
EGLENTIER DOET AMPZING
Een feestje om het 20-jarig jubileum van het Ampzing Genootschap te vieren! 
Samen met de zangers en spelers van Theatergroep Eglentier.

VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
DE MAN DIE ZICHZELF WEGGAF
Wat laat je achter, wat geef je weg? Wat wordt je ontnomen en wat laat je nooit 
los? Mia Verbeelen vertelt een prachtig verhaal. 

DO 1 – TONEELSCHUUR – 19:30
DE VERGETEN ZOON VAN WILLEM VAN ORANJE
Een bloedstollende rockopera over de droom van vrijheid en de nietsontziende 
wreedheid van het fundamentalisme. Over onze Willem ‘de Zwijger’ van Oranje, 
die zijn leven in dienst van de vrijheid stelde, maar hij offerde zijn zoon (?)

DO 1 – TONEELSCHUUR – 20:00
HOW TO BUILD A UNIVERSE
How to Build a Universe ontleedt het toeval. Regisseur Pieters tornt daarbij zowel 
aan de wetten van het theater als aan de wetmatigheden van de wereld, met een 
beeldende, filmische, fysieke en muzikale voorstelling als resultaat.

TONEELSCHUUR – 20:30
CINEMA – TONEELGROEP OOSTPOOL 
Een uit het leven gegrepen, bruisend, op tijden onhandig en nerdy verhaal over 
uit de tijd gevallen outsiders waar je op slag verliefd op wordt. Op basis van het 
Amerikaanse toneelstuk ‘The Flick’ dat de Pulitzerprijs won. 

TONEELSCHUUR – 19:15
INLEIDING KROTOA, EVA VAN DE KAAP
Voorafgaand aan de voorstelling Krotoa, Eva van de Kaap vindt een inleiding 
plaats in de bibliotheek van de Toneelschuur.

TONEELSCHUUR – 20:30
CINEMA – TONEELGROEP OOSTPOOL 
Een uit het leven gegrepen, bruisend, op tijden onhandig en nerdy verhaal over 
uit de tijd gevallen outsiders waar je op slag verliefd op wordt. Op basis van het 
Amerikaanse toneelstuk ‘The Flick’ dat de Pulitzerprijs won. 

RAECKS HOTEL – 20:00 
HAARLEM COMEDY FACTORY #2
In het mooie art-deco theaterzaaltje van het RAECKS hotel organiseert expats een 
Engelstalige comedy avond.  Met comedians uit alle windstreken; Dario DiMango, 
Kachun Cheung en Michael Jäger. 

THEATER DE LUIFEL – 20:15 
RONALD SNIJDERS – GROOT SUCCES 2
Verwacht wederom onverwachte taalgrappen, nieuwe woorden en niet te plaat-
sen gedachtekronkels. Ronald Snijders maakte eerder One Man Show en Welke 
Show (nominatie Poelifinario) - allemaal grote successen.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
JELLE BRANDT CORSTIUS EN OLEG FATEEV
Begeleid door beelden van zijn series en muziek van de Russische accordeonist 
Oleg Fateev, vertelt Brandt Corstius in ‘Moeilijke Landen’ op meeslepende wijze 
over zijn reizen in Rusland, India en de rest van de wereld. 

TONEELSCHUUR – 20:00
KROTOA, EVA VAN DE KAAP
‘Fusion’ van westerse muziek en Zuid-Afrikaanse ritmes. Deze voorstelling is 
gebaseerd op de historische ontmoeting van Jan Riebeeck in 1652 met een jong 
Khoe meisje, één van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap.

TONEELSCHUUR – 20:00
KROTOA, EVA VAN DE KAAP
‘Fusion’ van westerse muziek en Zuid-Afrikaanse ritmes. Deze voorstelling is geba-
seerd op de historische ontmoeting van Jan Riebeeck in 1652 met een jong Khoe 
meisje, één van de oorspronkelijke bewoners van de Kaap.

STADSSCHOUWBURG – 20:15   
YENTL EN DE BOER – MAGIE
Ze kregen louter lovende recensies voor hun concerttournee Yentl en de Boer in 
Concert, de opmaat naar dit tweede cabaretprogramma. ‘Magie’ is de volgende 
stap: Nieuwe liedjes, gecombineerd met bizarre verhalen en personages.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
OPUS CACTUS – MOMIX (VS)
Momix behoort tot de internationale top van het acrobatische danstheater. Dansers 
met een perfecte lichaamsbeheersing, een sfeervol en kleurrijk lichtspel, prachtige 
decors, wonderlijke geluidseffecten.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
MARTIJN KONING - KONING VAN DE DIEREN
Hilarisch, absurd en bovenop de actualiteit. Martijn is de Koning van de dieren in 
zijn nieuwe theatershow. Verwacht veel snelheid. Veel grappen. Veel absurdisme. 
Veel Martijn Koning. En vooral veel dieren.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30    
EGLENTIER DOET AMPZING
Een feestje om het 20-jarig jubileum van het Ampzing Genootschap te vieren! 
Samen met de zangers en spelers van Theatergroep Eglentier.

DI 6 – TONEELSCHUUR – 20:00
DE FRANSE EIJKEL SPEELT
De Fransse Eijkel is een absurdistisch, muzikaal en dynamisch cabaretduo, wars 
van hokjesgeest. Er wordt geschreven: “De vorm waarin dit duo het ongemak en 
de dilemma’s van hun Generatie Nix op het toneel zet, is verrassend. (…)”

DO 8 – TONEELSCHUUR – 20:00
DE LAATSTE – JACK WOUTERSE
Ontdaan van realistische conventies laat Jack Wouterse zich in zijn ziel kijken: Ver-
leden, heden en toekomst van een speelbeest worden verpakt in een tragikomedie 
waarin werkelijkheid en fictie naadloos samenvallen.

WO 7 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
TROOST & ZONEN
‘Troost & Zonen’ is een zwarte komedie over vier mannen van drie verschillende 
generaties, zonder moeder of partner: een grootvader van vijfenzeventig, zijn 
zoon van in de vijftig en twee kleinzoons van begin dertig. 

DO 8 – CIRCUS HAKIM – 20:00   
COMEDY INC: OPEN MIC
Stand up comedy met o.a. Hank van Bosstraten, Dario di Mango, Samih el Ftoui, 
Matthijs Dordregter, Rami Niba, Rima Mamawung en Jim Speelman.

TONEELSCHUUR – 20:00
DE LAATSTE – JACK WOUTERSE
Ontdaan van realistische conventies laat Jack Wouterse zich in zijn ziel kijken: 
Verleden, heden en toekomst van een speelbeest worden verpakt in een tragiko-
medie waarin werkelijkheid en fictie naadloos samenvallen.

VR 2 – STADSSCHOUWBURG – 19:45
RUNDFUNK (EXCLUSIEF VOOR 14-19 JAAR)
Deze unieke avond wordt georganiseerd door de Young Adults, een enthousiaste 
groep jongeren tussen de 14 en 19 jaar. De avond begint met een voorstelling van 
Rundfunk en daarna is er een disco met DJ; en nog meer leuks.

ZA 3 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+)     
Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschots weg uit zijn witte poolwereld. Hij komt in 
een land waar alles groen is. Toch wil hij graag weer terug naar huis. Zijn nieuwe 
vriend Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op…

ZO 4 – TONEELSCHUUR – 15:00
DE KNETTERGEKKE WERELD ACHTER HET RAAM (8+)
Een kleurrijke voorstelling over kleine verschillen met grote gevolgen.  
Over twee aandoenlijke nieuwelingen die vol humor en naïviteit proberen  
uit te vinden waarom de een bang, en de ander juist blij wordt van verschillen.

ZA 10 – VERHALENHUIS HAARLEM – 10.30 
MAMA KWIJT (2+)
Ieder kind is wel eens zijn ouders kwijt, hoe voelt dat en wat doe je dan?

ZO 11 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15.00
MONKIE VIERT SINT MAARTEN (0+)     
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar.

WO 14 – 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 15 – TONEELSCHUUR – 19:30
WERELD VAN VANDAAG (9+)
Smakelijke dwaling tussen zin en onzin, zin hebben, zin maken en zin geven. ZIN 
is een benefietevenement dat aan zinloosheid ten onder dreigt te gaan - tot uit 
onverwachte hoek existentiële redding komt. Zin in?

T/M 4 NOV – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO
WE ARE AS GODS AND MIGHT AS WELL GET GOOD AT IT
Whole Earth Catalog was een papieren gids, tussen 1968 en 1972, en geliefd 
door hippies en aanhangers van de tegencultuur. Deze tentoonstelling is een 
onderzoek naar de erfenis en actuele betekenis van Whole Earth Catalog.

T/M 10 NOV – DE GANG / GR. HOUTSTR. 43 – DI T/M ZA 
10 JAAR DE GANG
Aan de hand van de affiches die bij elke expositie (in Fotogalerie De Gang) in de 
afgelopen tien jaar zijn ontworpen door Robbert Zweegman wordt in deze exposi-
tie teruggeblikt op het afgelopen decennium.

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).

VR 2 T/M ZO 4 NOVEMBER – HAARLEM E.O. 
KUNSTLIJN 2018
De grootste, oudste en leukste open atelier route van Nederland. Kunstenaars 
uit Haarlem en omstreken zetten hun deuren open voor hun publiek. Solo- en 
groepstentoonstellingen zijn te bezoeken in open ateliers, galeries en musea.

2 T/M 11 – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS 
HET ATELIER
Ledententoonstelling in het kader van Kunstlijn 2018.

17 NOV 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 27 JAN 2019 – FRANS HALS MUSEUM | HAL – DI T/M ZO 
RUIS! FRANS HALS, ANDERS 
De tentoonstelling Ruis! Frans Hals, Anders brengt kunstwerken van hedendaagse 
kunstenaars samen die op een vergelijkbare manier spelen met de portretkunst en 
deze bevragen. In het spoor van de destijds tegendraadse opvattingen van Hals 
toont de tentoonstelling een uitbundig en uiteenlopend beeld van de mens 

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 
Nassau. Hij werd beroemd met zijn schilderijen van Braziliaanse landschappen. 

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’, hét thuis voor 20 patiënten die in 
de reguliere psychiatrie zijn uitbehandeld. 

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. 
T/M 7 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 ARCHITECTUURCENTRUM – 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

ZA 17 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+)     
Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschots weg uit zijn witte poolwereld. Hij komt in 
een land waar alles groen is. Toch wil hij graag weer terug naar huis. Zijn nieuwe 
vriend Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op…

ZO 18 – THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE 
11:00 (UITVERKOCHT) & 14:30
DE GRUFFALO (3+)
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug tot 
op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! Ja, de Gruffalo.  

ZO 18 – GROTE MARKT / SPAARNE – 13:00 – GRATIS 
INTOCHT SINTERKLAAS
Sinterklaas komt met zijn Pieten en een stoomboot naar Haarlem. Voor de kinde-
ren een groot feest met pepernoten en cadeautjes.  

ZA 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.

ZO 25  – CIRCUS HAKIM – 09:30 & 10:30
HAKIM: SINTERKLAASVOORSTELLING
Twee voorstellingen waarbij Hakim Sinterklaas ontvangt in zijn theater.
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STADSSCHOUWBURG – 20:15 
JUDAS - DE HOLLEEDERS DICHTBIJ
Deze psychologische theaterthriller wordt verteld vanuit het perspectief van de 
vier vrouwelijke omstanders van Holleeder: zijn twee zussen, moeder en nichtje. 
Deze aangrijpende voorstelling gaat over een leven beheerst door angst. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
EEN COMPROMIS - TONEELGROEP PERSPEKTIEF
Een blijspel met scherpe humor, sappige teksten en aandacht voor de communi-
catie dat garant zal staan voor een hilarische toneelavond. 

DOOPSGEZINDE KERK – 10:30 
VAN HUIS UIT DOOPSGEZIND
Koster Zeilmaker, die leefde in de vorige eeuw, leidt het publiek door de gangen 
en de verschillende stijlkamers uit de 17e, 18e en 19e eeuw. 

TONEELSCHUUR – 20:00
DE LAATSTE – JACK WOUTERSE
Ontdaan van realistische conventies laat Jack Wouterse zich in zijn ziel kijken: 
Verleden, heden en toekomst van een speelbeest worden verpakt in een tragiko-
medie waarin werkelijkheid en fictie naadloos samenvallen.

VERHALENHUIS HAARLEM – 20.00 
MY FATHER HELD A GUN
Een totaal-ervaring van verhalen, dialogen, gecomponeerde en geïmproviseerde 
muziek met filmische elementen. Deze (Engelse) voorstelling gaat over oorlog en 
vrede. Over vaders en grootvaders die vochten voor hun idealen.

STADSSCHOUWBURG – 20:15    
JUDAS - DE HOLLEEDERS DICHTBIJ
Deze psychologische theaterthriller wordt verteld vanuit het perspectief van de 
vier vrouwelijke omstanders van Holleeder: zijn twee zussen, moeder en nichtje. 
Deze aangrijpende voorstelling gaat over een leven beheerst door angst. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
EEN COMPROMIS - TONEELGROEP PERSPEKTIEF
Een blijspel met scherpe humor, sappige teksten en aandacht voor de communi-
catie dat garant zal staan voor een hilarische toneelavond. 

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, geschreven door Judith Herzberg in 1988.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 14:30 
EEN COMPROMIS - TONEELGROEP PERSPEKTIEF
Een blijspel met scherpe humor, sappige teksten en aandacht voor de communi-
catie dat garant zal staan voor een hilarische toneelavond. 

DI 13 – 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, geschreven door Judith Herzberg in 1988.

WO 14 – STADSSCHOUWBURG – 20:15   
CABARESTAFETTE
De formule van Cabarestafette is al sinds 1985 simpel en doeltreffend: drie aan-
stormende talenten voor de prijs van één. Een mooie kans dus om jong, bruisend 
talent te spotten. Vaak gaat het om winnaars van cabaretfestivals.

WO 14 – 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, geschreven door Judith Herzberg in 1988.

DO 15 – STADSSCHOUWBURG – 20:15   
DE WËRELDBÄND – SLÄPSTICK
Hier staan niet alleen vijf rasmuzikanten, maar ook clowns van wereldformaat, bij 
wiens voorstellingen je zou willen dat je meer dan twee ogen en oren had. Zodat 
je niks hoeft te missen van hun sublieme muzikale slapstick. 

DO 15 – 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, geschreven door Judith Herzberg in 1988.

TONEELSCHUUR – 20:00
HEIMAT 3, HOW TO BUILD A HOME
Grappige, hoopvolle poging om een huis te bouwen. De Engelsman James 
Wood plaatste in 2016 een noodkreet onder een filmpje op YouTube. Zijn beste 
vriend had net zelfmoord gepleegd. Wat gebeurde er toen? Wie is hij?

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15
MAARTJE EN KINE - TALENT
Kruis een Noorse ingenieur met een Nederlandse muzikant, mix dat met Balkan, 
klassiek en folk - en je hebt Maartje & Kine: HET virtuoze popcomedy-duo van 
Nederland. Afgelopen zomer speelden ze het dak van de Juliet op Lowlands.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
ANOTHER KIND OF BLUE – FLIRT WITH REALITY
Another Kind of Blue laat dans, muziek en de nieuwste technologische snufjes 
samensmelten tot een verbluffend geheel. Deze voorstelling gaat over de vraag 
op in hoeverre wij onze realiteit laten beïnvloeden door de technologie.

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, geschreven door Judith Herzberg in 1988.

TONEELSCHUUR – 20:00
BLOEDBROEDERS
Het is een universeel verhaal van twee jongens die pogroms, geweld en oorlog 
overleven met hun vriendschap en onvoorwaardelijke liefde voor elkaar, tot de 
dood hen scheidt. Een familieverhaal dat niet eerder werd verteld. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15    
MELK & DADELS – ROSE STORIES & DARIA BUKVIC
Rauwe, persoonlijke en speelse getuigenissen van vier jonge Marokkaans-
Nederlandse actrices. Hun verhalen zijn hard en duidelijk over de pijn, zacht en 
kwetsbaar over de vreugde in de Marokkaanse én Nederlandse cultuur.

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, geschreven door Judith Herzberg in 1988.

TONEELSCHUUR – 15:30
PROEF WERK AMSTERDAM
Ook dit seizoen presenteert Toneelschuur Producties PROEF werk. Deze 
middag presenteren studenten van de Regie Opleiding van de Academie voor 
Theater en Dans Amsterdam proeven van hun werk aan u.

DI 20 – TONEELSCHUUR – 20:00 
HERMAN IN EEN BAKJE GEITENKWARK
De mannen zijn perfect op elkaar ingespeeld; en het is uitverkocht.

DI 20 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
SARA KROOS – ZONDER VERDOVING
“Een juweel van een voorstelling, die nergens therapeutisch of pathetisch wordt”, 
schreef Algemeen Dagblad over ‘Zonder verdoving’ en gaf vijf sterren aan deze 
meest gewaagde en persoonlijke voorstelling ooit van Sara Kroos.

DI 20 – TONEELSCHUUR – 20:30
DANSCLICK 20
Tijdens deze jubileumeditie van DansClick presenteren de winnaars van de BNG 
Cultuurprijs 2018 zich. Het werk van de Fransman Antonin Comestaz getuigt van 
een groot gevoel voor dynamiek, ruimte, energie en muzikaliteit. 

WO 21 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
BJÖRN KUIPERS
Theatercollege Presteren onder druk. In 2016 verscheen het boek Björn – arbiter, 
ondernemer, inspirator. Hij ziet scheidsrechter zijn slecht als bijbaan, hij is een 
succesvolle supermarktondernemer. 

DE TONEELSCHUUR  
IS JARIG!

WO 21 – TONEELSCHUUR – 20:30
VASALIS, ALTIJD VANDAAG
Concertvertelling vol zielenroerende poëzie van Vasalis; een van de geliefdste 
Nederlandse dichteressen ooit. Bram van der Vlugt en Nettie Blanken zorgen 
voor theatraal vuurwerk, muzikaal begeleid door Floris van der Vlugt.  

TONEELSCHUUR – 19:30
VICTORY
Fysieke en muzikale voorstelling over vallen en opstaan. Het leven zit vol misluk-
kingen. Vier performers en een muzikant vallen in een razend tempo van de ene 
mislukking in de andere. Komisch treurig en wanhopig pijnlijk. 
TONEELSCHUUR – 20:00
KRENZ, DE GEDOODVERFDE OPVOLGER
Neergeschoten door het startschot. Het gaat over het fenomeen ‘de tweede 
man’. Over de ambities, loyaliteitsproblemen en frustraties van diegene achter de 
schermen, de altijd parate, afwachtende troonopvolger, de veelbelovende zoon. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15     
ERIK VAN MUISWINKEL – DE OPLOSSING
Erik van Muiswinkel komt in zijn Haarlem met ‘De Oplossing’. Hij probeert de 
ramen en deuren van zijn leven open te gooien. Honderd minuten lang is hij 
afwisselend vader, kleuter, ouwe lul, alfaman, bètadromer, en nog meer …

TONEELSCHUUR – 20:00
KILL ALL KIDS
Kill All Kids is sciencefiction in zijn puurste vorm: fictie gebaseerd op onderzoek 
en wetenschap. iona&rineke nemen je mee in hun gedachte-experiment. Wat als 
een klein groepje mensen de toekomst kan bepalen? 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
EEN MAN EEN MAN
‘Een man een man’ is een nieuwe komedie over twee mannen (Een topcast met 
Pierre Bokma en Kees Prins), een tafel, een serveerster (Randy Fokke) en vooral 
over dat je de dingen niet groter moet maken dan ze zijn.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
MICHA WERTHEIM – VOOR ALLE DUIDELIJKHEID 
Deze show is super goed en uitverkocht. Dus. Voor alle duidelijkheid.

TONEELSCHUUR – 20:00
KILL ALL KIDS
Kill All Kids is sciencefiction in zijn puurste vorm: fictie gebaseerd op onderzoek 
en wetenschap. iona&rineke nemen je mee in hun gedachte-experiment. Wat als 
een klein groepje mensen de toekomst kan bepalen? 

STADSSCHOUWBURG – 14:30
TONEELGROEP CENTRUM – LEESVOOR- 
STELLING AJAX-FEYENOORD 
Dramaturg Carel Alphenaar herneemt het stuk ‘Ajax-Feyenoord’ van Gerben Hel-
linga dat op 7 maart 1969 in première ging in Haarlem. Hij doet dit met een keur 
van bekende Nederlandse acteurs, eenmalig als leesvoorstelling. 

DI 27 – STADHUIS HAARLEM - 15.00 & 20.00
HOF VAN HOLLAND – THEATER KWEZEL
Muziektheater ter gelegenheid van De Verjaardag van Haarlem op historisch ter-
rein. ‘Hof van Holland’ speelt zich af tijdens de beruchte ‘Hoekse- en Kabeljauwse 
Twisten’. Haarlem in de late Middeleeuwen.

DI 27 – STADSSCHOUWBURG – 20:15       
DRIVING MISS DAISY
Dit iconische toneelstuk over trots, veranderende tijden en de transformerende 
kracht van vriendschap wordt voor het eerst in Nederland opgevoerd. In 1988 
won Driving Miss Daisy de Pulitzer Price voor Beste Drama. 
WO 28 – 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 veelgeprezen voorstellingen als ‘Stand up, lie down’ en ‘De 
Shakespeare Club’. 

WO 28 – TONEELSCHUUR – 20:30
DORIAN GRAY
Stel je voor dat we door de nieuwste technologie geen pijn meer voelen, niet oud 
en lelijk worden en nooit sterven. In een fascinerend sprookje spelen Silbersee 
en Ulrike Quade Company met de maakbaarheid van de mens.
DO 29 – 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 veelgeprezen voorstellingen als ‘Stand up, lie down’ en ‘De 
Shakespeare Club’. 

ZO 25 – TONEELSCHUUR – 15:00
DE JOKKEBROKKER (6+)
Karel Liegenie is een goochelaar. Maar de laatste tijd gaan zijn trucs steeds vaker 
‘mis’: balletjes en konijnen verdwijnen écht. Hij begint langzaam te geloven dat hij 
kan toveren. De circusbaas vindt het fantastisch, maar dan ….

VR 30 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
DE LIEDJESTOVENAAR (0+)     
Zittend op de schoot van hun ouders en/of grootouders luisteren de kleintjes naar 
de warme zangstem van ‘De Liedjestovenaar’. Ze neemt haar publiek op speelse 
wijze mee naar de wonderlijke wereld vol diverse muzikale klanken. 

DO 29 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
KIRSTEN VAN TEIJN – NOBEL
‘Nobel’ is een schaamteloos eerlijk en muzikaal programma over hoe we leven in 
patronen. En hoe onze pogingen om het juiste te doen meestal stranden. Want 
soms loopt een perfect geplande brunch tamelijk woest uit de hand.

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’. 

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

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15
LENETTE VAN DONGEN - PARADIJSKLEIER
In Paradijskleier zal Lenette van Dongen op een hilarischewijze jouw dromen 
fileren en je weer verliefd laten worden op je eigen werkelijkheid. 
TONEELSCHUUR – 20:30
LIEFDESVERKLARING (VOOR ALTIJD)
De voorstelling is een onverbloemde ode aan de toeschouwer, aan wederzijds 
vertrouwen, aan wat ons maakt en wat ons breekt. Gespeelt door vier doorgewin-
terde acteurs en mimespelers. ‘Publikumsbeschimpfung’ wordt liefdesverklaring.  

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’. 

TONEELSCHUUR – 20:30
LIEFDESVERKLARING (VOOR ALTIJD)
De voorstelling is een onverbloemde ode aan de toeschouwer, aan wederzijds 
vertrouwen, aan wat ons maakt en wat ons breekt. Gespeelt door vier doorgewin-
terde acteurs en mimespelers. ‘Publikumsbeschimpfung’ wordt liefdesverklaring. 

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 
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PATRONAAT – 20:30
WENDE
Singer/songwriter, theatermaakster, chansonnière, actrice, performer en meer.

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS 
THE MOON AND YOU
Deze band komt uit North Carolina en speelt Indie en ‘folk from Asheville’.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS  
O’DREAMS(IERLAND/NL) 
Het Iers/Nederlandse O’DREAMS timmert flink aan de weg in de internationale 
wereld van folk en singer/songwriters. Nu in De Waag.

PATRONAAT – 19:30
MONUMENTS (UK)
Deze progressieve groovende machine was al vaker in Haarlem. Brroem, boem.

HET VEERKWARTIER – 17:30 (ETEN) & 19:30 (MUZIEK)
DE TUINKAMER VAN JAAP
Eerst lekker eten aan lange tafels en dan luisteren naar een optreden.

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 

Laat je verrassen door het optreden van deze bijzondere singer-songwriter
MARKUS NYLUND

PATRONAAT – 20:00
ENDLESS BOOGIE (USA)
Deze mannen spelen uitgesponnen, psychedelische, bijna jam-achtige rocksongs.

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS 
LIVE JAZZ
Levende jazzmuziek met Nippy Noya (percussie), Cajan Witmer (piano), Dave 
Sahanaya (bas), Olaf Keus (drums). Lekker wijntje erbij en genieten maar.

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!

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS
IRISH MUSIC SESSION
De bekende en beruchte maandelijkse Ierse jamsessie in The Wolfhound.

PATRONAAT – 21:00 – 02:00 – GRATIS 
THE IRRATIONAL LIBRARY 
Presents: Bad Kitten + Death By Audio + Stumblin’ Home = underground H’lem

PATRONAAT – 20:00
VINCHENZO
Frisse popliedjes met de boterzachte stem – The Voice – van Vinchenzo. 

PATRONAAT – 20:30
NIELS GEUSEBROEK SINGS COLDPLAY
De singer-songwriter zingt nummers van Coldplay – zijn grote inspiratiebron

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS 
LIVE OP ZONDAG I MILO
Met krachtige en dromerige liedjes creëert de band een intieme performance.

PATRONAAT – 19.00
STATE CHAMPS (USA)
De sympathieke poppunkband State Champs maakt van elke show een feestje! 

PATRONAAT – 20:30
KIM JANSSEN
Zijn muziek mengt glanzende synths met grootse, orkestrale arrangementen. 

PATRONAAT – 19:30
EVIL INVADERS (B)
Het vierkoppige thrash metalmonster staat garant voor een potje headbangen.

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 15:00 
PRINSES CHRISTINA CONCOURS
Het Prinses Christina Concours organiseert concoursen voor alle jongeren die 
zich bezighouden met klassieke muziek, compositie of jazz. De winnaars komen 
steevast naar de Oude Kerk en de optredens zijn altijd verrassend.

VERHALENHUIS HAARLEM – 16:00 
ALLERZIELENCONCERT: REQUIEM VAN FAURÉ
Met Allerzielen, de jaarlijkse dag waarop nabestaanden hun overledenen geden-
ken, zal het Requiem van Gabriel Fauré worden uitgevoerd.

PATRONAAT – 20:00
THE DUTCH
De Nederlandse new wave popgroep speelt nummers van hun album ‘Werkman’.  

PATRONAAT – 20:00
THE MASTERSONS (USA)
Prachtige country melodieën omlijst met strijkers, gitaarspel en samenzang.

MUZIEK / NOVEMBER MUZIEK / NOVEMBER MUZIEK / NOVEMBER

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15 
IRIS HOND – BEWOGEN
In dit theaterconcert vertelt deze eigenzinnige pianiste wat haar heeft geïnspireerd 
dit unieke album te maken: een boeiende en ontroerende vertelling over het leven 
van een vrouw, die kracht, hoop en liefde put uit muziek. 

PATRONAAT – 19:30
TONY CLIFTON – MEXICAN SURF
Vette muziek: Als het maar los gaat, rookt, rockt en ruikt naar zweet!

ZA 3 – GROTE- OF ST. BAVOKERK – 09:00 – 17:00 – GRATIS 
BOEKEN IN DE BAVO
Op ongeveer 75 kramen zullen antiquaren en particulieren uit het hele land litera-
tuur, boeken, kaarten, bibliofiele uitgaven en strips te koop aanbieden.

ZA 3 – HET VEERKWARTIER 
VOGELSPOTTEN AAN DE VEERPLAS
Vogelaar Lars Buckx weet alles over vogels en komt hij naar Het Veerkwartier om 
jou bijzondere vogels te laten zien rond de Veerplas.

ZO 4 – PHILHARMONIE – 11:00
YOGA IN CONCERT: FLAVOURS OF INDIA
Anderhalf uur yogales met live muziek in de Grote Zaal van de Philharomnie.

ZA 3 – HAARLEMMER KWEEKTUIN – 10:00 – 15:00 
BIO MARKT
Het is behalve voor je zaterdagse biologische boodschappen doen op de markt 
ook een gezellige plek om wat te eten en te drinken.                                                                                                              

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
ELLEN TEN DAMME – PARIS-BERLIN
Ellen ten Damme is met haar achtkoppige superband The Magpies terug in Haar-
lem. ‘Paris-Berlin’ was in november 2017 uitverkocht en de bezoekers waardeerde 
deze voorstelling met maar liefst een 8,9. Dus ….

PATRONAAT – 20:00
ROB ACDA AWARD 1E VOORRONDE
Muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstreken. 

DI 13 – PATRONAAT – 20:00
LOVEBITES (JPN)
Na BABYMETAL en Scandal, is LOVEBITES de nieuwe metal sensatie uit Japan. 

DO 15 – 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!

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS 
LIVE JAZZ
Lekkere – echte – jazz met Eduardo Blanco op trompet e.a.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 10:30      
OP DE KOFFIE BIJ  
RENÉE VAN WEGBERG & WILLIAM SPAAIJ
Speciaal voor de échte liefhebbers geven de beste musicalsterren van Nederland 
een exclusief en intiem koffieconcert.

DO 15 – PATRONAAT – 20:15
BEECHWOOD (USA)
Smerige psychotische rock ‘n roll door het Amerikaanse trio Beechwood. 

MA 12 – PLETTERIJ – 20.30 
HOMMAGE AAN MISHA MENGELBERG
Swing, Europese muziek en dadaïsme komen deze avond samen met een 
fascinatie voor het dierenrijk. Misha Mengelberg werd begin jaren 60 bekend als 
een unieke, vrij improviserende jazzpianist.

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS 
LIVE OP ZONDAG | AMPLESS
Ampless geeft onverwachte nummers (covers) een akoestische twist.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS  
MICHAEL PRINS (H’LM)
Classic songwriting is wat singer-songwriter Michael Prins drijft. 

DO 15 – THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS
BEN REEL
Ben Reel Band een reputatie opgebouwd als één van de beste acts van Ierland.

THE WOLFHOUND – 23:00 – GRATIS 
HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR
Twee lokale bandjes strijden om de eer en spelen het dak er af.

PATRONAAT – 20:30
DE DIJK
De Nederlandse feestband komt weer naar een uitverkocht Patronaat! 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15     
HADEWYCH MINIS – MINIS PLUS
Hadewych Minis was topactrice bij onder meer Toneelgroep Amsterdam, bracht 
vervolgens een paar succesvolle electropopalbums uit en nu zal ze voor het eerst 
zang, dans en toneelspel combineren in een voorstelling.

PHILHARMONIE – 14:30     
MAARTEN ENGELTJES & PRJCT AMSTERDAM
Countertenor Maarten Engeltjes verzamelde prachtige vergeten aria’s van Johan 
Sebastian Bach en brengt ze ten gehore samen met sopraan Emöke Barath en 
barokorkest PRJCT Amsterdam. Een uniek concert.  

PATRONAAT – 20:30
TAMIKREST
Echo’s van dub, blues, psychedelica, funk en artrock wordt er in verweven.

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

STAPPEN & DANCE / NOVEMBER

STAPPEN & DANCE / NOVEMBER

VR 2  - CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
CLUB 023 RELIVES
Scoor als vanouds je kannetjes, ga in de strippaal hangen, en bestel die flugels... 
Club 023 neemt het 1 avond over. Naast de residents uit die tijd komt niemand 
minder dan BIZZEY

DO 1 - CLUB RUIS - 00:00 – 05:00
DELIRIUM TAKES OVER
De olifant komt eenmalig terug. Verwacht oude Resident DJ’s uit die tijd, maar ook 
“klassieke bekende Dj’s van nu” die Club Ruis 1 avond over nemen, DE Reünie 
waar iedereen naar uitkijkt. Met O.a PARTYSQUAD

VR 2 – PATRONAAT – 20:30 – 03:00
FRANK & NICK REÜNIE #10
Dit 25plus feest is ideaal voor iedereen die van een 90s feest houdt

ZA 3 – CLUB RUIS – 00:00 -05:00
CLUB RUIS BIJNA 5 JAAR
Om het feestweekend af te maken vieren we dat we over 160 dagen alweer 5 
jaar bestaan! Vandaag neemt Equalz Club Ruis over.

VR 9 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 – GRATIS 
SOLIDE GROEF: TENZERS
Tijd voor de derde – techno/house – editie van Solide Groef! Met Tenzers.

DO 8, DO 11, DO 15, DO 22, DO 29 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
HAARLEMS ONDERONSJE
Haarlems finest DJ’s verzorgen de donderdagen in Club Ruis. Support your Locals!

VR 2 – PATRONAAT – 00:00 – 05:00
ASPHALT: TRIPEO
Een soundtrack voor donkere kelders en met stroboscopen gevulde techno clubs

OVERIGE / NOVEMBER

PATRONAAT – 19:30
¡PENDEJO!
¡Pendejo! staat garant voor vieze en vuige stonerrock uit eigen land.

PATRONAAT – 20:30
THE PRETTY THINGS (UK) - FAREWELL TOUR
Rauwe, ongepolijste R & B nostalgie uit de sixties! De legendarische Engelse 
rhythm and blues band The Pretty Things doet de àllerlaatste tour. 

PLETTERIJ – 16:00
JAZZX: KIKA SPRANGERS KWINTET
Saxofoniste Kika Sprangers (28-09-1994) raakt haar publiek met haar lyrische, 
melodieuze spel en karakteristieke geluid.

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!

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 21:00
JAZZ CLUB PHIL: DE RAAD VAN TOEZICHT
“De Raad van Toezicht is hot” (jazzism): laat je verassen door deze eigentijdse 
band! Wars van stijlen neemt deze band je mee op een muzikaal avontuur. 

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS
SARAH PEACOCK
Sarah Peacock overbrugt het gat tussen Country, Blues, Americana, en Rock-N-
Roll. Ze komt uit Nashville en ze is rauw en waarachtig. Lekker. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:15 
STORIONI TRIO & JULIEN HERVÉ
Het Brabantse pianotrio Storioni Trio brengt samen met klarinettist Julien Hervé 
warme romantiek van Schubert ten gehore en een gepassioneerde Mendels-
sohn. Maar ook parodie en smakelijke humor van de Rus Sjtsjedrin en meer …

CIRCUS HAKIM – 15:30   
HAARLEMSE BLUES CLUB - JOHN PRIMER & USA BAND
John Primer is één van de grootste namen in de Chicago Blues. Nu in Haarlem.

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS 
DE ‘CLUB LUNA’ – BAND
Met o.a. Marcel Schmidt (zang en drums) en Evert Scholten (gitaar en bas)

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS  
ADRIAN NATION(UK) 
Deze vingervlugge troubadour op een akoestische gitaar speelt voor twee  

PATRONAAT – 20:00
SUPERSUCKERS
Rock ‘n’Roll speelt mix van punkrock, garagerock, en country met veel ballen.

DI 20 – PLETTERIJ – 20.30 
DUBBELCONCERT – DUBBEL JAZZ
Deze avond is er een dubbelconcert. De eerste set wordt samengesteld door 
Martijn Comes en Lucas Simonis. In de tweede set spelen Jasper Stadhouders– 
gitaar, Dave Rempis– sax, Frank Rosaly.

WO 21 – PATRONAAT – 20:00
THE ALGORITHM (FR)
Moderne metal riffs gemixt met dubstep, chiptune en breakcore.

DO 22- – PATRONAAT – 19:30
KIM WILDE (UK)
Wie kent ze niet; de heerlijke new wave hits waarmee Kim Wilde in de eighties 
de Europese hitparades bestormde? Haar debuut ‘Kids in America’ werd in 1981 
direct een internationaal succes. Nu staat ze – tijdloos – in Haarlem.

DO 22 – HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS
GREEN SPARKLE
Green Sparkle, de band van drummer Kim Weemhoff, legt zich toe op  
het muzikaal verbouwen en herdefiniëren van bekende popliedjes. Kom luisteren 
en speel na de pauze mee!

DO 22 – THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 
TOMMY GONTIE OF GARCIA GOODBYE
Singer-songwriter van de Belgische popgroep uit de Zennestad Vilvoorde.

PATRONAAT – 19:30
DOUWE BOB
Eurovisie Songfestival, Beste Singer-songwriter, elke clubtour uitverkocht.

PATRONAAT – 20:00
KAYAK
Een van Nederland’s meest legendarische bands Kayak komt symforocken! 

MA 5 – VERHALENHUIS HAARLEM – 20:00 – 22:00 – GRATIS 
HAARLEM LEEFT! LIVE RADIO
In samenwerking met Haarlem 105 RTV wordt iedere eerste maandag van de 
maand het programma ‘Haarlem Leeft!’ live uitgezonden 

DI 6 – PLETTERIJ – 20.00 – GRATIS  
DEBAT OMGAAN MET KRITIEK EN TEGENSLAG
Hoe ga je als kunstenaar om met kritiek en tegenslag? Hoe houd je je staande 
als er van je wordt verwacht dat je je enerzijds kwetsbaar opstelt en als anderzijds 
iedereen moet kunnen zeggen wat hij vindt?

DI 13 – VERHALENHUIS HAARLEM – 19.30     
FILOSOFIE CAFÉ: OVER DE ZIEL
De ziel – een connectie tussen God en mens, of gewoon ‘tussen de oren’? 

ZO 11 – TONEELSCHUUR – 16:00
DE SCHUURSHOW
Een culturele talkshow vanuit Café Toneelschuur. Met spraakmakende gasten, 
prikkelende columns en sprankelende gesprekken over voorstellingen, concerten 
en exposities die in Haarlem e.o. te zien zijn; opgeluisterd door live muziek.  

ZA 10 & ZO 11 – SEINWEZEN – 11:00 – 22:00
SOUTH AFRICAN MARKET
Kom en ervaar de Zuid Afrikaanse gastvrijheid, met eten, muziek en meer.

WO 7 – PLETTERIJ – 19.30 
DUST FLOWER FAME
Dust Flower Flame is een documentaire over het leven van Tahirih Qurratu l-ʿAyn, 
één van de eerste vrouwen in het Midden-Oosten die streed tegen geweld tegen 
vrouwen en in deze strijd het leven verloor. 

DI 13 – TONEELSCHUUR – 20:30
WORKSHOP TONEELTEKST LEZEN
Lees samen met anderen de toneeltekst van KRAS (Judith Herzberg) en bezoek 
de voorstelling van Toneelschuur Producties op 13 november 2018

DI 13 – PLETTERIJ – 20.00 
DEBATCAFÉ
Actueel Haarlems nieuws, interviews, muziek, columns, poëzie en debat.

DI 20 – TONEELSCHUUR – 20:00
WORKSHOP TONEELSCHRIJVEN
Schrijversduo Iona Daniel en Rineke Roosenboom geven een introductie in 
dialoogschrijven bij hun voorstelling Kill All Kids.

WO 21 – TONEELSCHUUR – 18:30
BOEK EN SCHUUR
Literaire theateravond die bestaat uit een uitgebreide inleiding, gevolgd door een 
dagmenu in het Café en een bezoek aan een theatervoorstelling. 

WO 21 – PATRONAAT – 20:00 – GRATIS 
THE LOVEFUNK LOUNGE #2
The LOVEFUNK Lounge is een maandelijkse talkshow die als voorproefje geldt 
voor de albumrelease van E1 Ten in januari 2019. Met elke maand nieuwe gas-
ten en hij verzorgt zelf als DJ de muzikale omlijsting. Kom je ook?

VR 9, VR 16,  VR 23, VR 30 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
BRUIS
Bruisend het weekend in luiden, in Club Ruis. De line-up liegt er niet om 

ZA 10 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
808 SOUNDSYSTEM X OZSIPARK
Clubavond: Live optredens en DJs die o.a hiphop, R&B, funk en dance draaien.

ZA 10 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
30 SOMETHING
Dansavond voor 30+: Verwacht hits uit alle jaren en heel veel gin tonics.

ZA 10, ZA 17, ZA24 - CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
LOLLYCLUB
De drukste zaterdagavond van Haarlem, kom op tijd

ZA 17 – SEINWEZEN – 20:30 – 23:30 
SPIRIT DANCE PARTY 
Een avontuurlijke mix van Global Beats; African, Balkan, House, Rai, Electronic, 
Tribal, Techno, Latin.........dansen op blote voeten.

PLETTERIJ – 20.00
OPERA LA VOIX HUMAINE 
De sopraan Michelle Mallinger brengt de kameropera La Voix Humaine.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE  
& GUILLAUME BELLOM
Hij kwam vanuit Parijs naar Brussel en won. De 27-jarige Franse cellist Victor 
Julien-Laferrière, die eerste werd bij de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello in 
2017. Hij komt hier samen met pianist Guillaume Bellom.  

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS 
THE LYRICAL TWINS
Singer-songwriter duo speelt bekende hits op hun akoestische gitaren en cajon.

PATRONAAT – 19:30
NIELSON
Zijn nieuwe sound klinkt anders: elektronisch, volwassen en internationaal. 
PLETTERIJ – 20.00 
OPERA LA VOIX HUMAINE 
De sopraan Michelle Mallinger brengt de kameropera La Voix Humaine.

VERHALENHUIS HAARLEM – 20.00
SONGS THAT MATTER: DIRTROAD MUSICBAND
De formatie rond de Amerikaanse singer-songwriter John Leahy speelt blue grass. 
Het enthousiasme van de drie muzikanten uit Naarden en het vrolijke ‘mountain 
music style’ repertoire maken van ieder concert een feest. 

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15 
WEST SIDE STORY
Het wervelende Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet is een veel gezien en geliefd 
ensemble op de Nederlandse muziekpodia en gaat graag op eigenzinnige wijze 
muzikale uitdagingen aan. Nu spelen ze het wereldberoemde West Side Story.

PHILHARMONIE – 20:15 
JAN SMIT – MET ANDERE WOORDEN
‘Met Andere Woorden’, dat in het teken staat van zijn nieuwe, gelijknamige 
album, wordt de tweede grote theatertournee van Jan Smit. 

THE WOLFHOUND – 22:00 – GRATIS 
SPATZS!
Een coverband met ook eigen werk - Funky rockband playing all your favourites

STADSSCHOUWBURG – 20:15
JACQUELINE GOVAERT – ZO ZIT DAT DUS OOK
In haar eerste theatervoorstelling ‘Zo Zit Dat Dus’ uit 2015 hing het publiek aan de 
lippen van Jacqueline Govaert. Ze vertelde over haar eerste liedjes, het missen 
van Krezip en haar leven van toen en als 30-plusser. Nu het vervolg.

VERHALENHUIS HAARLEM – 15.00
SWEET MUSIC: SONGS AND POEMS
Het Haarlems Klein Koor zingt Engelse koormuziek uit de twintigste eeuw. 

KAPEL ROSENSTOCK HUESSY HUIS – 15:00 
LENNEKE VAN STAALEN & HEIKO DIJKER 
Het duo op viool en tabla speelt klassieke muziek uit India. Met deze bijzondere 
combinatie van instrumenten creëren zij een intieme en poëtische sfeer. 

PHILHARMONIE – 15:00 
SYMFONIEORKEST HAERLEM
Multitalent Anne Brackman soleert in het hoogromantische pianoconcert van 
Robert Schumann. Na de pauze zindert de romantiek voort in de ‘Vijfde symfonie’ 
van Tsjaikovski. Het concert opent met Schuberts ouverture in Italiaanse stijl 

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS
LIVE JAZZ
Jazz muziek met Roberto Haliffi  (drums) en Roberto Galanto (zang) e.a.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS  
MAN FROM THE SOUTH (NL)
Twee zingende mannen uit het zuiden van Nederland – Eindhoven.

WO 28 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
AMINA FIGAROVA SEXTET – BLUE WHISPER
Haar tweede album Blue Whisper is fusion, gemengd met r&b en funk. Met haar 
Amina Figarova Sextet heeft ze zowel in Europa als Amerika een grote naam 
opgebouwd en o.a. opgetreden op het beroemde Newport Jazz Festival.

ZA 17 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
TANTE JOKE KARAOKE BAND
De Tante Joke Karaoke Band en DJ’s zorgen voor een knotsgekke nacht.

ZA 17 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
80’S VERANTWOORD
Bij 80’s Verantwoord herontdek je dé credible knallers van de jaren ’80. 

ZA 24 – PATRONAAT – 21:00 – 05:00
023TECHNO: DJ JOEY BELTRAM
Joey Beltram is een van de grondleggers van de techno – een levende legende.

VR 30 – NUMBER 5 / RIVIERVISCHMARKT 5 – 23:00 
JEROEN POST
DJ, zanger en voormalig VJ bij TMF te zien in gezellige cocktailbar.

WO 28 – PATRONAAT – 20:30
BIG ONE - THE EUROPEAN PINK FLOYD SHOW 
Big One (ITA) wordt beschouwd als de beste Pink Floyd tribute band in Europa en 
doen een internationale tour onder de naam “The Division Bell Tour”.

DO 29 – 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 – 19:30
JOHAN
Het moest er van komen, een terugkeer van JOHAN. Nu is het een feit.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
ROSANNE PHILIPPENS & CAMERATA RCO
Met kameraden uit onze hoofdstad brengt Rosanne Philippens een sprankelend 
en zangerig Vioolconcert van Haydn met echo’s uit Italië. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
THE BLUEBIRDS
Nederland is een nieuw trio rijker. Zangeressen Elske DeWall, Krystl en Rachèl 
Louise, die hun sporen individueel al royaal hebben verdiend in de Nederlandse 
muziekscene, vonden elkaar in hun liefde voor americana en country.

PATRONAAT – 20:15
HARDE PAPPIES
Straight uit de quatro (Kraaiennest, 020) komt MocroManiac a.k.a. ManiBaby. 

PATRONAAT – 21:30 – GRATIS 
MOB PRESENTS: ANGSTGEGNER + SFD
Brabant noise invasion! De G’s zullen zacht zijn maar de core des te harder!

THE WOLFHOUND – 22:00 – GRATIS
THE LOST NOISE + SILENT WAFFLE PARTY
The Lost Noise is een female fronted rockband die hun nummers schrijven in hun 
eigen oefenruimte in een donkere oude koelcel. 

VR 30 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
DE DANSHAL - 5 YEAR ANNIVERSARY TOUR
De lekkerste dancehall, opzwepende reggae- & moombahton en hitsige soca! 

ZA 24 – TONEELSCHUUR – 20:00
WORKSHOP TONEELSCHRIJVEN
Schrijversduo Iona Daniel en Rineke Roosenboom geven een introductie in 
dialoogschrijven bij hun voorstelling Kill All Kids.

ZA 24 & ZO 25 - EXPO HAARLEMMERMEER | VIJFHUIZEN
BRIGHT DAY
Het festival met alles over de laatste ontwikkelingen op het gebied van technolo-
gie! Maak kennis met robots, future food en nieuwe reismogelijkheden.

ZO 25  – SEINWEZEN – 11:00 – 18:00
HET SEINFESTIJN
Het Seinfestijn is een food & lifestyle market in het hart van Haarlem. 

MA 26 – PATRONAAT – 20:00
DE GROTE HI-HA-HONDELUL VOETBAL SHOW #6
Er is muziek en er kan worden gelachen. O ja en het gaat over voetbal.

DI 27 – TONEELSCHUUR – 18:00
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. 

DI 27 – BAR WOLKERS – 20:00 – GRATIS
HAARLEMSE DICHTLIJN 
Maandelijks podium voor beginnende en ervaren dichters met als speciale gast 
de Haarlemmermeerse polderdichter Mirjam Noach en singer/songwriter Mark 
Werkman Café Wehmut 

DONDERDAG 1 NOVEMBER

VRIJDAG 2 NOVEMBER

MA 12 T/M DO 15 NOVEMBER

ZONDAG 25 NOVEMBER

WO 28 T/M DO 29 NOVEMBER

VRIJDAG 30 NOVEMBER

ZATERDAG 24 NOVEMBER

VRIJDAG 16 NOVEMBER

ZATERDAG 17 NOVEMBER

ZONDAG 18 NOVEMBER

DI 20 T/M DO 22 NOVEMBER

VRIJDAG 23 NOVEMBER

ZONDAG 4 NOVEMBER

DONDERDAG 8 NOVEMBER

VRIJDAG 9 NOVEMBER

ZATERDAG 10 NOVEMBER

ZONDAG 11 NOVEMBER

ZONDAG 11 NOVEMBER / VERVOLG VRIJDAG 23 NOVEMBER / VERVOLG
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