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KINDEREN & JEUGD / NOVEMBER

www.toneelschuur.nl  ///  023 - 517 39 10

Bereid je voor op een absurdistische en ronduit hilarische opera-avond! 
Tenorino Ottolenghi is een jonge pizzabakker die grote dromen heeft. Hij werkt 
samen met Bianca Castafiore, zijn moeder, in de familie-pizzeria. Hij noemt zijn 
pizzeria LA DONNA IDEALE naar een vaste gaste, Nigella Nutella, waar hij 
stiekem verliefd op is. Voor haar wil Tenorino de perfecte pizza creëren…  
Wanneer plotseling Janny Tiramisù binnenkomt, loopt de spanning hoog op bij 
het chaotische gezelschap. Wat zal ze van  LA DONNA IDEALE vinden?  
Klinkt dit niet als opera in de oren? 
Operagroep The Fat Lady… PUUR, SPRANKELEND EN ZONDER POEHA! 
INFO EN TICKETS WWW.THEFATLADY.NL 

NEDERLANDS KAMERORKEST 
HET BESTE VAN HAYDN
VRIJDAG 8 NOVEMBER – PHILHARMONIE – 20:15 UUR

Vier van de beste musici uit het Nederlands Kamerorkest treden aan in Haydns 
Sinfonia Concertante. Een waar feest op het podium: vier solo-instrumenten – 
hobo, fagot, cello en viool – spelen om wie de mooiste melodie krijgt. Edvard 
Grieg componeerde een handvol sublieme sonates voor viool en piano. Zijn 
landgenoot en meesterviolist Henning Kraggerud hoorde hier meer muziek in en 
orkestreerde samen met Bernt Simen Lund de Sonate voor viool en kamerorkest 
als ware het een klein vioolconcert. Het orkest sluit af met Haydns Londense 
Symfonie nr. 104, de laatste die hij componeerde. 

THEATER / NOVEMBER

EXPOSITIES / NOVEMBER

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
PAUL HAENEN 
Haenen brengt vreugde. Een optimistische voorstelling waarin we niet alleen 
Haenen zelf beter leren kennen maar ook kunnen genieten van zijn vaak 
scherpe kijk op actuele gebeurtenissen. Een avond vol humor, ernst en inzicht. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
CLAUDIA DE BREIJ – OUDEJAARSCONFERENCE
Claudia de Breij doet haar ‘try-out’ voor de traditionele oudejaarsconference

DI 5 – VERHALENHUIS HAARLEM – 14:00 & 20:00
CONTOUREN - THEATERGROEP PROJECT FORS
Drie bewoners zijn verstrikt geraakt in een huisvergadering. Een snedige kome-
die waarin de samenleving als een miniatuur aan tafel wordt geleefd.

TONEELSCHUUR – 20:00
FROU FROU - THEATERGROEP BAMBIE
Oog- en oorstrelende voorstelling over een filosoferende circusclown. Twee cel-
listen roepen met hun muziek – Schnittke, Debussy, Piazzolla – gedachten aan 
vroeger bij hem op: aan kunsten die hij nooit meer vertoont. 

TONEELSCHUUR – 20:00
FROU FROU - THEATERGROEP BAMBIE
Oog- en oorstrelende voorstelling over een filosoferende circusclown. Twee cel-
listen roepen met hun muziek – Schnittke, Debussy, Piazzolla – gedachten aan 
vroeger bij hem op: aan kunsten die hij nooit meer vertoont. 

TONEELSCHUUR – 20:15  
BLOEMENDUEL - STEEF DE JONG
Een all-female cast operette (voor twee heren). Groots en meeslepend. 

TONEELSCHUUR – 19:45
INLEIDING ZWART WATER
Voorafgaand aan de voorstelling Robbert van Heuven (Noord Nederlands Toneel), 
in gesprek met regisseur Eline Arbo over haar voorstelling Zwart Water.

TONEELSCHUUR – 20:15
BLOEMENDUEL - STEEF DE JONG
Een all-female cast operette (voor twee heren). Groots en meeslepend. 

TONEELSCHUUR – 20:30
ZWART WATER
’s Nachts gaan ze stiekem zwemmen in het openluchtzwembad. Een groep rijke 
jongeren uit een dure buurt en een groep tweede generatie migrantenkinderen uit 
een arme wijk. Aan de waterkant ontstaan vriendschappen en liefdes. En dan … 

STADSSCHOUWBURG | HELE GEBOUW – 10:30
ALS MUREN KUNNEN PRATEN
Deze theatrale rondleiding is een traditie waarmee het publiek de mooiste bonbon-
nière van Nederland op een nieuwe manier kan beleven. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
CLAUDIA DE BREIJ – OUDEJAARSCONFERENCE
Claudia de Breij doet haar ‘try-out’ voor de traditionele oudejaarsconference

TONEELSCHUUR – 20:30
ZWART WATER
’s Nachts gaan ze stiekem zwemmen in het openluchtzwembad. Een groep rijke 
jongeren uit een dure buurt en een groep tweede generatie migrantenkinderen uit 
een arme wijk. Aan de waterkant ontstaan vriendschappen en liefdes. En dan … 

TONEELSCHUUR – 15:00 & 20:00
PIER - TONEELGROEP GENESIUS
Reconstructie van momenten en gebeurtenissen uit het leven van verpleegkun-
dige Pier Ferket. Pier is een heel gewone man. Met een hele gewone baan, een 
gewone vriendin, en met gewone hobby’s. Maar dan gaat alles mis … Verwarring.

DI 5 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
ALL OVER - ACTS OF LOVE
Dansers en toneelspelers geven zich over aan de bewegingen van de liefde. Twee 
theaterdisciplines komen samen. Lichaam en taal vinden elkaar zonder voor elkaar 
onder te doen. Beiden gaan ver in hun drift tot totale overgave.

TONEELSCHUUR – 20:00
DE OERCLUB - GOLDEN PALACE
De vrouw is in opkomst in deze tijd. In De Oerclub gaan vier mannen in de tegen-
aanval: ze claimen de zwangerschap en beginnen aan een absurd experiment. 
Kunnen mannen tippen aan de oerkracht van vrouwen?

WO 6 – TONEELSCHUUR – 20:00
DE OERCLUB - GOLDEN PALACE
De vrouw is in opkomst in deze tijd. In De Oerclub gaan vier mannen in de tegen-
aanval: ze claimen de zwangerschap en beginnen aan een absurd experiment. 
Kunnen mannen tippen aan de oerkracht van vrouwen?

WO 6 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
CABARESTAFETTE
De formule van Cabarestafette is simpel: drie aanstormende talenten voor de prijs 
van één. Een mooie kans dus om jong, bruisend talent te spotten. 

TONEELSCHUUR – 16:00 – GRATIS 
OPENBARE REPETITIE 
Een kijkje achter de schermen bij Toneelschuur Producties. Om u een indruk te 
geven van wat er in het repetitielokaal van The Beauty Queen of Leenane gebeurt, 
bent u van harte welkom bij de openbare repetitie – een unieke kans. 

DO 7 – TONEELSCHUUR – 20:00
DE OERCLUB - GOLDEN PALACE
De vrouw is in opkomst in deze tijd. In De Oerclub gaan vier mannen in de tegen-
aanval: ze claimen de zwangerschap en beginnen aan een absurd experiment. 
Kunnen mannen tippen aan de oerkracht van vrouwen?

TONEELSCHUUR – 20:00
DE OERCLUB - GOLDEN PALACE
De vrouw is in opkomst in deze tijd. In De Oerclub gaan vier mannen in de tegen-
aanval: ze claimen de zwangerschap en beginnen aan een absurd experiment. 
Kunnen mannen tippen aan de oerkracht van vrouwen?

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
MARTIJN KONING – OUDEJAARSCONFERENCE 2019
Stand up: Een stier door de porseleinkast en de actualiteit als rode lap. 

ZA 2 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 
DE MOOISTE VIS (2+) 
Kids Comedian en Meesterverteller Wijnand Stomp wekt elk verhaal op unieke 
wijze tot leven: hij duikt in het prentenboek De mooiste vis van de zee.

ZO 3 – STADSSCHOUWBURG – 13:30 & 16:00 
BUURMAN EN BUURMAN GAAN KAMPEREN (4+)
Buurman en Buurman: wie kent dit dolkomische duo niet? Het is alweer de vijfde 
keer dat cabaretier Jelle Kuiper, regisseur Bruun Kuijt en taalkunstenaar Ivo de 
Wijs de Tsjechische klussers naar het theater brengen.

ZO 3 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15.00 
DOORNROOSJE (2+) 
Er staat een spinnenwiel en er is een prinsessen bed. Wijnand Stomp vertelt als 
‘Oma Kip’ het sprookje van ‘Doornroosje’ die kennen jullie toch wel?

WO 6 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10.00 
SPRING & JUMP (0+) 
Het voorjaar staat te dringen en kom dansen en springen op vrolijke muziek en 
verhalen. DJ Mister Anansi draait dan lekker beatjes voor jong en oud…

VR 8 – STADSSCHOUWBURG – 19:00
GRUPO SPORTIVO - INTRODANS (8+)
De bewegingen van sporters hebben dikwijls veel weg van dans en andersom 
laten choreografen zich vaak door sporters inspireren. In de nieuwe familievoor-
stelling ‘GRUPO SPORTIVO’ laat Introdans zien waar dat toe kan leiden…

ZA 9 – VERHALENHUIS HAARLEM – 10.30
TIKTAKSLAAP (2+)
Grappige, lieve en vaak herkenbare voorstelling voor piepjong en poepie oud.

ZO 10 – PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 11:00 & 14:30 
OVER EEN KLEINE MOL DIE WIL WETEN WIE ER OP 
ZIJN KOP GEPOEPT HEEFT (3+)
Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept 
wordt. Mol gaat op zoek naar de dader en dan ….. (door Meneer Monster) 

T/M 3 NOV - TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO
ERNST HAECKEL - KUNSTVORMEN IN DE NATUUR
Boekenkabinet - Ter ere van het 100ste sterfjaar van Ernst Haeckel
T/M 3 NOV – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO
INVISIBLE MAN
De tentoonstelling wil een aanzet geven tot een dekoloniale dialoog, en nieuwe 
denkbeelden creëren en het doorbreken van stereotypen.

DOORLOPEND – MUSEUM DE CRUQIUS – ELKE ZO 13.00 & 14.30
LIVING HISTORY
'Theatrale rondleiding’ door het museum, verteld door Nicolaus Cruquius (1678-1754)

DOORLOPEND – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO
GESCHIEDENIS VAN HAARLEM
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
Een inkijk in de fascinerende wereld van Frans Hals.

T/M 1 JULI 2022 – FRANS HALS MUSEUM | HOF – DI T/M ZO
HAARLEMSE HELDEN. ANDERE MEESTERS
Uit eigen verzameling van Het Frans Hals Museum: Hendrick Goltzius, Karel van 
Mander, Jan Porcellis, Salomon van Ruysdael, Nicolaes Berchem e.a.
ZA 2 & ZO 3 NOV – HAARLEM E.O
KUNSTLIJN
Jaarlijks organiseert de Kunstlijn een toonaangevend evenement van én voor 
hedendaagse kunstenaars uit Haarlem en omstreken. Solo- en groepstentoon-
stellingen zijn te bezoeken in open ateliers, galeries en musea (150 (!) locaties).

T/M 3 NOV – FRANS HALS MUSEUM | HAL – DI T/M ZO
VIRTUOOS! ISRAELS TOT ARMANDO
Een bijzondere en omvangrijke tentoonstelling over virtuoos schilderen in Neder-
land. Vanaf de impressionisten tot heden.

T/M 7 NOV – ZANDVOORT – ELKE DAG
EK ZANDSCULPTUREN
Zes vrijheidsmonumenten in het zand vervaardigd door zes kunstenaars uit zes 
verschillende Europese landen. Te zien in de openbare ruimte in Zandvoort

T/M 9 NOV – KUNSTCENTRUM HAARLEM 
CENTRALE EXPOSITIE - DE KUNSTLIJN
In de expositieruimte van het kunstcentrum hangen, staan of liggen kleinere 
werken van vrijwel alle deelnemers aan de Kunstlijn. Kom je oriënteren.

VR 22 & ZA 23 NOV – NIEUWE VIDE – GRATIS
GEKRAAKT VOOR CULTUUR
Met deze tentoonstelling memoreert Nieuwe Vide haar ontstaansgeschiedenis, en 
de vroegere kraakbeweging in Haarlem. Opening vr 22 om 18:00 uur

ZA 23 – HET DOLHUYS – 14:00 – 17:00
POP UP EXPOSITIE: 700 JAAR FEEST VOOR DE GEEST 
Het Dolhuys bestaat 700 jaar en dat gaan ze vieren! Speciaal voor dit jubileum 
hebben ze een selectie verhalen verzameld van voormalige bewoners en mede-
werkers. Geïllustreerd met prachtige portretten van fotograaf Sander Troelstra. 

ZO 10 – 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 en ondertussen viert hij Sint Maarten

ZA 16 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10.00 
BELLE EN HET BEEST (2+) 
Tante Jewel is zo’n typisch Antilliaanse tante met krulspelden en een onvervalst 
accent. Ze gooit Belle & het Beest in haar Caribische cocktailshaker.

ZO 17 – TONEELSCHUUR – 15:00
MEIS! (6+)
De kleine Meis dwaalt in haar eentje door het bos totdat ze plotseling oog in oog 
staat met een muis op een rood fietsje. Hij verklapt haar het grote geheim: alle 
dieren kunnen praten! En zo begint het avontuur van haar leven.

ZA 23 – 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.

ZA 23 – STADSSCHOUWBURG – 19:30
PIJNSTILLERS (12+)
Voorstelling gebaseerd op een boek van de succesvolle jeugdboekenschrijfster 
Carry Slee. ‘Pijnstillers’ gaat over Casper, die door zijn moeder is opgevoed. Zijn 
vader heeft hij nooit gezien. En dan wordt zijn moeder ziek.

NOVEMBER

2019

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER

VR 6 DEC – 20:00 / ZO 8 DEC – 15:00 – DE LICHTFABRIEK

VRIJDAG 22 NOVEMBER – STADSSCHOUWBURG – 20:15 UUR
Een volstrekt uit elkaar gegroeid Nederlandse gezin heeft zich op het Franse 
platteland weten te herpakken. Maar of ze nu wezenlijk gelukkiger zijn? Op een 
dag staat er een jongeman op het erf. Iedereen raakt van hem in de ban, wil 
bij hem zijn, door hem worden bezeten. Ooit vertrok het gezin op een letterlijke 
manier, nu vertrekken ze pas echt. Regisseur Jeroen de Man maakt een stuk 
over mensen die de ballen hebben om alles anders te doen.  Sexual Healing is 
een geweldige combinatie van de film Teorema van Pasolini en het tv-format Ik 
Vertrek. Kijk op: www.theater-haarlem.nl  

THEATERGROEP EGLENTIER
WAT HET OOK WORDEN MAG

VR 29 & ZA 30 NOV & ZO 1 DEC – TONEELSCHUUR – 20:00 UUR
Een combinatie van theater, dans, zang en cabaret. Het publiek is getuige van 
een sociaal experiment, dat anders loopt dan iedereen verwacht. Want wat 
gebeurt er wanneer kinderen zelf mogen bepalen hoe ze onderwijs krijgen? 
De acteurs van Eglentier onderzoeken dit op een vrolijke manier. Verschillende 
thema’s komen aan bod, zoals onderwijsvernieuwing, de vernetwerking van 
de wereld, gender issues, communicatie in een gedigitaliseerde samenleving. 
Zonder belerend te worden, wordt het publiek aan het denken gezet. En aan het 
lachen gemaakt, natuurlijk, want de hele voorstelling is eigenlijk niet meer dan 
een grote lachspiegel. 

TIP

ZA 9 NOV T/M ZA 16 NOV - DO 26 T/M ZA 28 DEC  
TONEELSCHUUR - 20.30 UUR

The Beauty Queen of Leenane is een grimmig sprookje vol herkenbare, soms 
bitter-komische situaties, snelle dialogen en live muziek geschreven door Martin 
McDonagh (o.a. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Als hun dromen over 
een beter leven steeds verder wegzakken in hun armoedig bestaan, wordt de strijd 
tussen moeder Mag (Jacqueline Blom) en dochter Maureen (Keja Klaasje Kwestro) 
steeds grimmiger. Maar een bloedband is ijzersterk, hoe verziekt ook. Ook met: 
Chris Peters, Krisjan Schellingerhout en Wilko Sterke. 
 

TIP

TONEELSCHUUR – 20:30
THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
Grimmig sprookje vol herkenbare, soms bitter-komische situaties, snelle dialogen 
en live muziek. Over een moeder die haar volwassen dochter niet wil loslaten – 
zeker niet voor een man. Dit leidt tot een grimmige en sterke strijd.  

FRANS HALS MUSEUM – 13:00 & 15:00 
REMBRANDT - TAFEL VAN VIJF 
Voorstelling over Nederlands beroemdste 17e-eeuwse kunstenaar

DI 12 – TONEELSCHUUR – 20:00
ANNE NEUTEBOOM - KIJK HAAR GAAN
Anne Neuteboom kijkt met zelfspot en keihard positivisme naar de privileges en 
luxeproblemen van haar generatie. Anne Neuteboom sleepte op Cameretten 
2015 de jury- en publieksprijs in de wacht en maakte een succesvol debuut. 

DI 12 – TONEELSCHUUR – 20:30
THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
Grimmig sprookje vol herkenbare, soms bitter-komische situaties, snelle dialogen 
en live muziek. Over een moeder die haar volwassen dochter niet wil loslaten – 
zeker niet voor een man. Dit leidt tot een grimmige en sterke strijd.  

WO 13 – TONEELSCHUUR | BIBLIOTHEEK – 10:30 & 13:00
REMBRANDT - TAFEL VAN VIJF 
Tijdens de voorstelling kruipt het publiek in de huid van Nederlands beroemdste 
17e-eeuwse kunstenaar. Een kunstenaar die zijn werk boven alles stelt en veel 
roem verwerft. Een man boordevol passie en nietsontziende ambitie.  

WO 13 – TONEELSCHUUR – 20:00
JAPANSE MEISJES
Ze willen Japanse meisjes worden die sterk zijn als stripheldinnen en de focus 
hebben van een zenmeester. Met kleurrijke projecties, zelfgemaakte sounds-
capes en levensgrote origami creëren ze hun eigen magische Japanse tekenfilm.

WO 13 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
VIJAND VAN HET VOLK
De Noorse schrijver Henrik Ibsen schreef ‘Vijand van het volk’ in 1882. De klas-
sieker over politieke intriges, fake news en integriteit is nog steeds aangrijpend, 
spannend, oergeestig en actueel. Nu in een eigentijdse bewerking. 

WO 13 – TONEELSCHUUR – 20:30
THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
Grimmig sprookje vol herkenbare, soms bitter-komische situaties, snelle dialogen 
en live muziek. Over een moeder die haar volwassen dochter niet wil loslaten – 
zeker niet voor een man. Dit leidt tot een grimmige en sterke strijd.  

DO 14 – TONEELSCHUUR | BIBLIOTHEEK – 10:30
REMBRANDT - TAFEL VAN VIJF 
Tijdens de voorstelling kruipt het publiek in de huid van Nederlands beroemdste 
17e-eeuwse kunstenaar. Een kunstenaar die zijn werk boven alles stelt en veel 
roem verwerft. Een man boordevol passie en nietsontziende ambitie. 

DO 14 – TONEELSCHUUR – 20:00 
SENANG
Muziektheater over Indische roots, tradities en botsingen. Confronterend. 

DO 14 – TONEELSCHUUR – 20:30
THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
Grimmig sprookje vol herkenbare, soms bitter-komische situaties, snelle dialogen 
en live muziek. Over een moeder die haar volwassen dochter niet wil loslaten – 
zeker niet voor een man. Dit leidt tot een grimmige en sterke strijd.  

TONEELSCHUUR – 20:00
DAT WE DROMEN
Alles in deze voorstelling is verzonnen, gebaseerd op niet ware gebeurtenissen 
van levende én niet meer onder ons, maar altijd aanwezig zijnde schrijvende en 
anderszins verbeeldende fantasten van de afgelopen eeuwen. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
PETER PANNEKOEK - LATER WAS ALLES BETER
Na zijn optredens in DWDD volgt zijn debuut; nu zijn tweede solo voorstelling.

TONEELSCHUUR – 20:30
THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
Grimmig sprookje vol herkenbare, soms bitter-komische situaties, snelle dialogen 
en live muziek. Over een moeder die haar volwassen dochter niet wil loslaten – 
zeker niet voor een man. Dit leidt tot een grimmige en sterke strijd.  

TONEELSCHUUR – 20:00
DAT WE DROMEN
Alles in deze voorstelling is verzonnen, gebaseerd op niet ware gebeurtenissen 
van levende én niet meer onder ons, maar altijd aanwezig zijnde schrijvende en 
anderszins verbeeldende fantasten van de afgelopen eeuwen. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
DE ALEX KLAASEN REVUE - SHOWPONIES 2
‘Showponies 2’ wordt opnieuw een rollercoaster van humor, slapstick, drama, 
technische hoogstandjes, verkleedpartijen, jurken, pruiken, feilloze samenzang, 
dubbele bodems, dubieuze woordspelingen en opgewonden hobbelpaarden. 

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
KATINKA POLDERMAN
Ook in haar zesde voorstelling is de tegendraadse taalvirtuoos ongepolijst, gort-
droog, origineel en onverstoorbaar. Ongekend grappig muzikaal cabaret. 

TONEELSCHUUR – 20:30
THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
Grimmig sprookje vol herkenbare, soms bitter-komische situaties, snelle dialogen 
en live muziek. Over een moeder die haar volwassen dochter niet wil loslaten – 
zeker niet voor een man. Dit leidt tot een grimmige en sterke strijd.  

STADSSCHOUWBURG – 20:15
DE ALEX KLAASEN REVUE - SHOWPONIES 2
‘Showponies 2’ wordt opnieuw een rollercoaster van humor, slapstick, drama, 
technische hoogstandjes, verkleedpartijen, jurken, pruiken, feilloze samenzang, 
dubbele bodems, dubieuze woordspelingen en opgewonden hobbelpaarden. 

DI 19 – TONEELSCHUUR – 20:00
1991 - ‘T BARRE LAND
In 1991 ontvlucht Dubravka Ugresic de oorlog in Joegoslavië. Ugresic pleidooi 
voor de vrijheid van kunst en literatuur en scherpe blik op het dreigend nationa-
lisme dat overal de kop opsteekt, vormen het uitgangspunt voor 1991.

DI 19 – TONEELSCHUUR – 19:45 – GRATIS 
INLEIDING RIJGEN
Annemiek Geel, dramaturg bij NTGent, vertelt tijdens deze inleiding meer over de 
thematische achtergrond en het creatieproces van de voorstelling Rijgen. 

DI 19 – TONEELSCHUUR – 20:30
RIJGEN - NTGENT
De wereld van lijdende geliefden en genotszoekers in een estafette van tien scè-
nes. Ze schuwen de taboes en verboden vormen van liefde niet. De titel Rijgen 
alludeert op een klassieker over liefde en lust van Arthur Schnitzler. 

DI 19 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
AIDA - CHARKOV CITY OPERA
Dat liefde sterker is dan vijandschap bewijst Verdi in zijn opera ‘Aida’.

WO 20 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
LOVE
Onze grote liefde moet een ideale sekspartner zijn, een geweldige vader of moe-
der, een soulmate en ook nog een beetje aantrekkelijk. Maar zijn onze verwachtin-
gen niet te hoog? Een portret van liefde in het tijdperk van de millennials

LA DONNA IDEALE 
PUUR SOAP-ERA!

WO 20 – TONEELSCHUUR – 20:30
EEN GROTER GEBEUREN
Een film voor je oren, naar het apocalyptische verhaal van Belcampo (een 
eigentijdse versie). Een vlijmscherp en ontroerend literair muziektheater dat diep 
doordringt in de grote morele en politieke vragen van onze tijd.

ZO 24 – STADSSCHOUWBURG – 14:30
KLEINE NACHTMUZIEK (6+)
Angela Schijf en haar orkest zijn terug met een nieuwe familievoorstelling waarin 
de muziek van Mozart centraal staat – een eerbetoon. Kleine Nachtmuziek is 
voor jong en oud dé manier om klassieke muziek te ontdekken.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
DRIE ZUSTERS - URBAN MYTH
Urban Myth’s versie van Tsjechovs klassieker ‘Drie Zusters’ wordt een verras-
sende. Tsjechovs ruim honderd jaar oude klassieker is al vaak opgevoerd en 
bewerkt, maar nog nooit zijn de  zusters gespeeld door actrices van kleur (in NL).

TIP

T/M 24 NOV – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO
LIEVEN DE KEY PENNING 2019
Dit jaar wordt er aandacht besteed aan architectuur. Het gaat om projecten die de 
laatste drie jaar opgeleverd zijn tussen medio 2016 en medio 2019.

T/M 8 DEC – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS
LANTIC SCAPES
Kunstenaars Bethany de Forest, Simone Hooymans en Ellen de Vries delen hun 
fascinatie voor landschappen. Hun werelden krijgen fotografisch en filmische vorm.

T/M 8 DEC – 37PK – DI T/M ZO – 13:00 - 17:00 – GRATIS
THE GREAT CURVE
Projecties, lichtinstallaties, ingrepen en sculpturen waarin licht een centrale rol 
speelt en die steeds een ander perspectief innemen.

T/M 5 JAN 2020 – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO
JONG IN DE 19E EEUW
Met de opkomst van nieuwe ideeën over opvoeding veranderde in deze eeuw 
onze kijk op kinderen radicaal. Een unieke tentoonstelling over deze ontwikkeling.

ZO 24 – 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.

ZO 24 – TONEELSCHUUR – 15:00
RUIMTEVLUCHT (8+)
“Nu al een van de meest interessante jeugdvoorstellingen van het jaar.” (Theater-
krant). Een ruimteschip vertrekt naar een beter leven. Mensen en andere dieren 
dringen om binnen te komen, maar alleen de besten mogen aan boord. 

WO 27 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10.00 
SPRING & JUMP (0+) 
Het voorjaar staat te dringen en kom dansen en springen op vrolijke muziek en 
verhalen. DJ Mister Anansi draait dan lekker beatjes voor jong en oud…

DO 28 – TONEELSCHUUR – 19:30
WAT ME NIET BREEKT (12+)
Dé survivalgids voor jongeren die opgroeien zonder (een van de) ouders. Jimmy 
wordt op zijn elfde uit huis geplaatst en groeit op in een woongroep. Hoe is het 
om op te groeien als je ouders er níet voor je zijn. Wat mis je? 

ZA 30 – 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 

T/M 6 JAN 2020 – MUSEUM HAARLEM – DI T/ ZO
HAARLEMSE MEESTERS IN WORDING 2.0
Opnieuw zijn zestig kinderen van twee Haarlemse basisscholen creatief aan de 
slag gegaan met gevestigde kunstenaars. 

DO 21 – TONEELSCHUUR –20:00
DANS4DAAGSE | THE EXACT POSITION OF THINGS
Beeldende dansvoorstelling over vergeetachtigheid (Nicole Beutler Projects).

DO 21 – TONEELSCHUUR – 19:30
DANS4DAAGSE | CLEOPATRA
Shakespeare’s liefdesdrama Anthony & Cleopatra in de remix met dans, spoken 
word en zang. Door Danstheater AYA / ZEP.

DO 21 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
DOLF JANSEN - OUDEJAARS 2019
Dit is de dertigste ‘Oudejaars’ die Dolf Jansen speelt. Maar in plaats van een 
feestelijke avond Carré, speelt hij gewoon tachtig keer in het hele land. 

TONEELSCHUUR – 20:00  
LAWRENCE OF ARABIA
Marjolijn van Heemstra en Sadettin Kirmiziyüz komen met een vervolg op de 
wereldberoemde film over de Britse avonturier T.E. Lawrence, die in WOI aan-
voerder was van de Arabische opstand tegen de Ottomaanse bezetter. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
SEXUAL HEALING - HET NATIONALE THEATER
Een volstrekt uit elkaar gegroeid Nederlandse gezin heeft zich op het Franse plat-
teland weten te herpakken. Maar of ze nu wezenlijk gelukkiger zijn?

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
VICTOR LUIS VAN ES - STILLE STRIJD
Victor Luis van Es is niet makkelijk in een hokje te plaatsen. Hij vertelt over zijn 
leven en durft daarin persoonlijk, eerlijk en ook grappig te zijn. 

TONEELSCHUUR – 20:30  
DANS4DAAGSE | SOLAS (LEINEROEBANA)
Heerlijke maalstroom van zang, dans, tekst en muziek van John Dowland. 

TONEELSCHUUR – 20:00
LAWRENCE OF ARABIA
Marjolijn van Heemstra en Sadettin Kirmiziyüz komen met een vervolg op de 
wereldberoemde film over de Britse avonturier T.E. Lawrence, die in WOI aan-
voerder was van de Arabische opstand tegen de Ottomaanse bezetter. 

TONEELSCHUUR – 20:30  
DANS4DAAGSE | SOLAS (LEINEROEBANA)
Heerlijke maalstroom van zang, dans, tekst en muziek van John Dowland.

ZO 24 – DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 13:30 
METAMORPHOSEN
Goden en Mensen, Liefde en Wanhoop in een wereld waarin zomaar een vrouw in 
een boom kan veranderen, leidt wraakzucht tot onontkoombare verschrikkingen.

MA 25 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
TALKSHOW SCAPINO BALLET ROTTERDAM
Vorig seizoen werd de talkshow van onze vaste danspartner Scapino ervaren als 
een zeer geslaagde avond. Een avond waarin het beschouwen van dans cen-
traal staat, de kunstvorm waarin muziek, expressie en fantasie elkaar ontmoeten. 

DI 26 – TONEELSCHUUR – 20:00
ANNE & LISA - WELTSCHMERZ
Anne & Lisa doorgronden personages die niet bepaald vooraan stonden toen 
geluk werd uitgedeeld. Met snelle sketches en absurde situaties brengen ze op 
humoristische en muzikale wijze een ode aan de onvolmaaktheid van de wereld. 

DI 26 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
DICK SWAAB - THEATERCOLLEGE ONS 
CREATIEVE BREIN
Van zijn boek ‘Wij zijn ons brein’ zijn alleen al in Nederland meer dan 450.000 
exemplaren verkocht en is inmiddels in 15 landen verschenen. In 2016 ver-
scheen de opvolger ‘Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken’.

DI 26 – TONEELSCHUUR – 20:30 
DANS4DAAGSE | SUMMA 
Dansvoorstelling over het verlangen naar troost en stilte, op muziek van Arvo Pärt 
(Samir Calixto / Cello Octet / Korzo Producties).

WO 27 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
VRIJDAG & SANDIFORT - VOORLOPIG VOOR ALTIJD
In het schrijnende, hilarische en kwetsbare, supermuzikale en ongenadig grap-
pige programma trekt een karavaan aan beklagenswaardige typetjes voorbij.

WO 27 – TONEELSCHUUR – 20:30
ER ZAL IEMAND KOMEN
Een poëtische thriller van tekst en beweging, die je recht in het hart raakt. Een 
man en een vrouw hebben een afgelegen huis gekocht aan een fjord. Een plek 
waar ze samen alleen kunnen zijn. Maar waar zijn ze bang voor? 

DO 28 – TONEELSCHUUR – 20:00
CLUB CATHARSIS
Afgestompt door haar schijnbaar perfecte, maar lege bestaan gaat een vrouw op 
zoek naar nieuwe zingeving. Ze belandt in – een mysterieuze – CLUB CATHAR-
SIS, waar mensen intens leed omarmen in plaats van het te willen verdoven. 

TONEELSCHUUR – 20:00
WAT HET OOK WORDEN MAG - THEATERGROEP EGLENTIER
Een combinatie van theater, dans, zang en cabaret. Het publiek is getuige van 
een sociaal experiment, dat toch anders loopt dan iedereen verwacht. Want wat 
gebeurt er wanneer kinderen zelf mogen bepalen hoe ze onderwijs krijgen. 

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
MATROESJKA - BRAINWASH
Knotsgekke personages, vlijmscherpe sketches en prachtige liedjes op elektroni-
sche beats. De dames fileren nu niet alleen de actualiteit, maar maken ook korte 
metten met zichzelf. Verwacht ijzersterke liedjes en keiharde grappen. 

TONEELSCHUUR – 20:30
DECEMBERDAGEN
Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland Suriname 
verdeeld, maar ook sporen achtergelaten in dit gezin. Wrok en loyaliteit raken 
met elkaar in conflict. Is hun liefde sterk genoeg om dat te overwinnen?

TONEELSCHUUR – 20:00
WAT HET OOK WORDEN MAG - THEATERGROEP EGLENTIER
Een combinatie van theater, dans, zang en cabaret. Het publiek is getuige van 
een sociaal experiment, dat toch anders loopt dan iedereen verwacht. Want wat 
gebeurt er wanneer kinderen zelf mogen bepalen hoe ze onderwijs krijgen. 
STADSSCHOUWBURG – 20:15
THE RUGGEDS - BETWEEN US
Het zijn internationale toppers op het gebied van breakdance. In een mix van mu-
ziek, acrobatiek, humor en dans nemen The Ruggeds je mee in hun belevings-
wereld en vertellen ze over hun bijzondere vriendschap.

TONEELSCHUUR – 20:30
DECEMBERDAGEN
In Decemberdagen treffen een moeder en haar twee volwassen dochters elkaar 
in de aanloop naar kerst om het feest nog één keer samen te vieren in het ouder-
lijk huis. Als vanouds is er kerstbrood uit Suriname; toch is alles anders.

TIP

T/M 9 MRT 2020 – MUSEUM HAARLEM – DI T/ ZO
SCHALKWIJK BELICHT
Met de tentoonstelling Schalkwijk Belicht maakt u kennis met de geschiedenis 
van Schalkwijk, het huidige stadsdeel en zijn bewoners. Aan de hand van portret-
ten en objecten worden de verhalen van de wijk en bewoners verteld.

T/M 31 MRT 2020 – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO
EEN NIEUW HART
Het winkelcentrum Schalkwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de 20e  
eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een kloppend stadsdeelhart. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
MYLOU FRENCKEN & DORINE WIERSMA  
- WAAGSTUKKEN
Weggelopen mannen, aangebakken eieren, verloren kapitalen en lekke water-
bedden: geluk is Mylou & Dorine niet aan komen waaien. Maar de twee cabareti-
ères hebben de mouwen opgestroopt en de schouders eronder gezet.

TONEELSCHUUR – 20:00
WAT HET OOK WORDEN MAG - THEATERGROEP EGLENTIER
Een combinatie van theater, dans, zang en cabaret. Het publiek is getuige van 
een sociaal experiment, dat toch anders loopt dan iedereen verwacht. Want wat 
gebeurt er wanneer kinderen zelf mogen bepalen hoe ze onderwijs krijgen. 

STADSSCHOUWBURG – 16:00
NASRDIN DCHAR - JA
Na sterrenregens in de pers en een uitgelaten Haarlemse zaal nu voor iedereen 
die het gemist heeft: ‘JA’. Voorstelling over het liefdesleven van Nasrdin.  
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THE WOLFHOUND – 21:30
SARAH PEACOCK & MICHELLE MALONE 
Duo uit de USA, twee singer-songwriters op de gitaar. Spelen helende muziek. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
CHARLY LUSKE - THE STORY OF GEORGE MICHAEL
Je hoort hits als ‘Freedom’, ‘Faith’, ‘Careless Whisper’ en eerder materiaal van 
Wham! en worden anekdotes verteld over Michaels onstuimige leven.

PATRONAAT – 19:30 
DUNCAN LAURENCE
Met zijn nummer ‘Arcade’ won Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival. 

THE WOLFHOUND – 21:00

Akoestische blues/Americana, met twee gitaren en een bas + een zangeres.
JENNY WREN AND HER BORROWED WINGS

NIEUWE KERK – 20:30
JOSH RITTER (USA)
Prachtige luisterliedjes van de Amerikaanse singer-songwriter Josh Ritter. Ver-
wacht pure americana en folk, solo en akoestisch gebracht.

PODIA HEEMSTEDE | PODIUM OUDE KERK – 20:15 
THEATRAAL CONCERT: DE ZIN VAN VINTEUIL
Een brug tussen theater & muziek. Violiste Maria Milstein maakt met haar zus 
pianiste Nathalia Milstein en acteur Reinier Demeijer een voorstelling gebaseerd 
op teksten van Marcel Proust uit zijn roman Op zoek naar de verloren tijd. 

THE WOLFHOUND – 21:00
IRISH MUSIC SESSION
Maandelijkse Ierse muziek sessies en dat in een Ierse pub – The Wolfhound.

HET VEERKWARTIER – 16:00
LIVE OP ZONDAG | EARLY BIRDS
Liza (zangeres) & Sam (pianist) spelen covers. Tijd voor een feestje.

PATRONAAT – 20:30
THE MAFFICKS + SOLSTICE
Hun vrolijke muziek dendert met een rauw randje van het podium af.

PATRONAAT – 21.15
RUSSIAN VILLAGE BOYS (RUS)
Energieke mix van hardbass, rave, trap en drum&bass in combinatie met rap

PATRONAAT – 20:30
DE DIJK
Als Ze Er Niet Is’, ‘Ik Kan Het Niet Alleen’, ‘Mag Het Licht Uit’ – De Dijk

PATRONAAT – 20:30
THIJS BOONTJES DANS- & SHOWORKEST
Het is Nederlandstalige rock ‘n’ roll met een knipoog, het zijn doorwrochte liefdes-
liedjes met een lach en een traan. Thijs Boontjes, onthoud die naam.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
KATHRYN CLAIRE (TRIO)
Met haar viool en stem maakt Kathryn Claire verhalen en melodieën.   

PHILHARMONIE – 20:15 
ILSE DELANGE - NEW AMSTERDAM THEATERTOUR
Ilse heeft geen introductie nodig. Ze scoort hit na hit en is veel op tv. 

PATRONAAT – 20:30 
DE DIJK
Als Ze Er Niet Is’, ‘Ik Kan Het Niet Alleen’, ‘Mag Het Licht Uit’ – De Dijk

MUZIEK / NOVEMBER MUZIEK / NOVEMBER MUZIEK / NOVEMBER MUZIEK / NOVEMBER

STADSSCHOUWBURG – 20:15
KOMMIL FOO - OOGST
Een piano, een gitaar, een viool, hun karakterstemmen: meer hebben de broers 
Walschaerts niet nodig om hun publiek een memorabele avond te bezorgen.

DI 5 – PLETTERIJ – 20:00
TEGENLICHT MEET-UP: OVERLEVEN IN DE CHAOS
Nooit eerder leefde de mens in zo’n vrije, veilige en toegankelijke wereld als 
vandaag. Tegelijkertijd vraagt deze complexe wereld meer van ons, en voelt hij 
voor velen chaotisch aan. Zit de echte crisis in onszelf?

DI 12 – PLETTERIJ – 20:00
DEBAT: ENERGIETRANSITIE
De gemeente Haarlem wil in 2040 van het aardgas af. Dat is zeker voor het cen-
trum van Haarlem een complexe operatie, die de komende jaren stapsgewijs zal 
worden uitgevoerd. De eerste verkennende gesprekken zijn gestart.

WO 13 – PLETTERIJ – 20:00
DEBAT: TOERISME IN HAARLEM (1)
In twee debatten behandelen ze het toerisme in Haarlem. Een hot item. 

MA 11 – PATRONAAT – 20.00
DE GROTE HI-HA-HONDELUL VOETBAL SHOW #7
Deze Grote Hi-HA-Hondelul Voetbal show is uitverkocht! Ha Ha Hi Hi Lachuh. 

PHILHARMONIE – 20:15
NEDERLANDS KAMERORKEST 
MUZIEK VAN TWEE VRIENDEN
Haydns ‘Sinfonia Concertante’ is een waar feest op het podium: vier solo-instru-
menten - viool, cello, hobo en fagot - spelen om wie de mooiste melodie krijgt. De 
Noorse violist Henning Kraggerud maakt zijn debuut bij het orkest. 

HET VEERKWARTIER – 16:00
LIVE OP ZONDAG | SOUL SUPPER
Aanstekelijke soul muziek door twee zangeressen en een gitarist. Soul Supper! 

HET KWEEKCAFÉ – 14:30 – 17:00 – GRATIS 
KWEEKMUZIEK
Gerben Uilenbroek (piano) speelt intieme muziek van Hayden en Skriabin En 
later ook nog een optreden van De Buskers met pakkende pop- en rocksongs. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
SUZAN & FREEK - ALS HET AVOND IS
Suzan & Freek duiken de theaters in met een show die geheel in het teken staat 
van de weg die ze samen hebben afgelegd. Want het verhaal van dit muzikale duo 
is net een sprookje (nummer 1 met hun debuutsingle ‘Als Het Avond Is’).

PATRONAAT – 20:00
DJRUM LIVE
Djrum Live vermengt zijn (jazz) piano met de meer dansbare muziekstromen 
waarin hij zich ook zo thuis voelt: jungle, techno, garage en drum&bass. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
SEAN TAYLOR (UK) 
Hij is een ‘late night’ mix van Tom Waits, Leonard Cohen en Jack Kerouac

PLETTERIJ – 16:00
JAZZX: HALF EASY TRIO
Mix van Bulgaarse folklore, klassieke muziek en vele subgenres van jazz.

PATRONAAT – 19:30
LAMB (UK)
Het Engelse triphopduo Lamb brak in ‘97 door met de prachtige single Górecki.

PATRONAAT – 19:30 
HET SPIJT ME NIET’ TOUR
Tabitha bestormde de hitlijsten met de nummer #1 hit ‘Hij Is Van Mij’.

PHILHARMONIE – 14:30
MESSA DA REQUIEM – VERDI
Het 73-jarige Concertkoor Haarlem brengt samen met KCOV Excelsior uit Am-
sterdam een unieke uitvoering van het Requiem (1868) van Verdi op het speciaal 
hiervoor uitgebouwde podium van de Grote Zaal. 

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

STAPPEN & DANCE / NOVEMBER

VR 1 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
HELLO FRIDAY
Verwacht de beste party-hits van house tot hip-hop tot meezingers, en zo …

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

VR 1 – PATRONAAT – 21:30 – 03:00
FRANK & NICK REUNIE #11
Gezellig feest. Reken op wat gekkigheid, zoals een guilty pleasure karaoke.

ZA 2 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 – GRATIS
CENTR
Verwacht - vanouds - de meest groovy houseplaten en rollende techno beukers. 

ZA 2 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
HAPPY FEELINGS DJ TEAM
Het vrolijkste feestje brengt je confetti, ballonnen en gezellige mensen!

OVERIGE / NOVEMBER

THE WOLFHOUND – 21:00
TOM HOLLISTON 
Deze singer-songwriter, gitarist, punkrocker, komt van oorsprong uit Canada.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:15
AMSTERDAM PIANO TRIO - INDRINGENDE VER-
TELLINGEN
Ze hebben een bedachtzaam en beladen duo van Ravel in petto, een mysterieus 
trio van Beethoven en bladzijden vol melancholie van Liszt.

PATRONAAT – 19:30
GHOST-NOTE (USA)
De muziek en optredens van Ghost-Note doen denken aan grootheden als James 
Brown en Sly & The Family Stone, aangevuld met moderne klanken uit de afro-
beat, hip-hop, psychedelica, wereldmuziek en meer…

PATRONAAT – 20:00
ZUCO 103 (20 JAAR)
De aartsvaders van de Brazilectro en de wegbereiders van de Tropical Bass.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
ALAIN CLARK
Een uniek en intiem solo optreden van Alain Clark met nieuwe songs, de be-
kende hits en verhalen die je een kijkje van dichtbij achter de schermen geven.

PATRONAAT – 20.15
NEW PURPLE CELEBRATION (UK)
Energieke Prince show uit UK, New Purple Celebration; voor het eerst in NL. 

PATRONAAT – 20:00
C.W. STONEKING (AUS)
Traditionele blues- en jazzmuziek van de jaren twintig en dertig gecombineerd 
met exotica, hillbilly, gospel, blues, country en Caribische muziek.  

STADSSCHOUWBURG – 20:15
R&B OLDSKOOL HITS | PART TWO
John Williams presenteert Part Two, want deel 1 was een ongekend succes. 
Het belooft opnieuw een heerlijk Old Skool feestje te worden, met Salt-n-Pepa, 
Jodeci, Boyz II Men, En Vogue, SWV en Blackstreet op de playlist.

PATRONAAT – 20:30
AVERY*SUNSHINE (USA)
Dit dynamische duo uit de USA speelt authentieke soul en r&b zonder poespas.

HART CAFÉ | KLEINE HOUTWEG 18 – 21:00 – GRATIS 
GREEN SPARKLE
Green Sparkle, de band van drummer Kim Weemhoff, legt zich toe op het muzi-
kaal verbouwen en herdefiniëren van bekende popliedjes. Na een concertante set 
door de band worden muzikanten van harte uitgenodigd om mee te spelen.

PATRONAAT – 19:30 
DAVINA MICHELLE - ‘SKYWARD CLUBTOUR’
‘Talent van het Jaar,’ ‘Hit van het Jaar,’ en ‘Muziekmoment van het Jaar’ 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
QUATUOR AROD - SALZBURG EN WENEN IN HUIS
Bij het Quatuor Arod spat het talent van het podium. De vier jonge Franse 
strijkers verbleven als gastkwartet in de Elisabeth Kapel in Brussel en sleepten 
kamermuziekprijzen in de wacht in Kopenhagen, Parijs en München.

ZO 17 – SPAARNE/CENTRUM – 13:00
INTOCHT SINTERKLAAS
Het zal weer gezellig worden met zingende, dansende en vrolijke Pieten. Nadat de 
Sint voet aan land heeft gezet stapt hij op de rug van Amerigo.

DO 21 – PATRONAAT – 20:00
LAMOER #6
In deze 6e editie van de literaire live show Lamoer gaat presentator Ronald 
Kerstma in gesprek met schrijfster Alma Mathijsen. Onderzoeksjournalist Jelmer 
Mommers van de Correspondent geeft een mini-college over ons klimaat. 

DI 19 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
MASTERCLASS FRANCINE HOUBEN (MECANOO)
Het ABC Architectuurcentrum Haarlem bestaat dit jaar 30 jaar. Het centrum viert 
dat met een bijzondere masterclasses door een Nederlandse toparchitect.

ZO 17 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:00
BOEM PAUKESLAG!
POËZIEFESTIVAL DE ZINGENDE ZAAG
Het festival wordt geopend door de Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, waarna 
een stoet van maar liefst 30 toonaangevende Nederlandse en Vlaamse dichters, 
kunstenaars, acteurs en muzikanten hun opwachting maakt. 

VR 8 – PATRONAAT – 23:30 – 04:00
NOODUITGANG
Voor de beste house en techno, en met headliners Justin Timmers en Ziza.

ZA 9 – HET VEERKWARTIER – 19:00
90’S HIPHOP PARTY 
Haal je Kangol hoedjes, gouden kettingen en baggy kleding uit de kast en dans 
mee op de grootste 90’s hits. Deze avond wordt er een statement neergezet.

Alan Purves ontmoet Nelson Cascais. Een optreden van (inter)nationale wereldtop 
van (jazz) improvisatoren. Verwacht muziek van het moment

PLETTERIJ – 20:30 
DUO MARK LOTZ

THE WOLFHOUND – 21:30
DANIKA AND THE JEB 
Lekkere dynamische Americana, uplifting en soulful, met veel plezier gespeeld

PATRONAAT – 19:30
MICK HARVEY & JP SHILO FEAT. STEVE SHELLEY
Mick Harvey van Bad Seeds (Nick Cave) bundelt deze avond zijn krachten.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
MICHAEL PRINS - IS THIS THE END OF US
Voor zijn nieuwe album werkt Michael samen met o.a. vakgenoot Douwe Bob. 

DOOPSGEZINDE KERK | FRANKESTRAAT 24 – 20:15 
DOULCE MÉMOIRE - ZADALA MAMKA
Meeslepende koorklanken uit Midden-Europa! Muziek van Bartók, Ligeti, Kodály, 
Martinů, Janáček en minder bekende componisten: Tučapský, Sugár en Lajtha.

TAVERNE DE WAAG – 20:30
DAVÓG RYNNE ‘GANGANI’(IRL) & BOXIN’ THE VOX 
“We brengen ‘onze’ Ierse liedjes en muziek uit Nederland terug naar Ierland.”

PLETTERIJ – 20:30
LES SUPER ÉTOILES DE PARTOUT!
Stampende Koerdische dansen, omfloerste Syrische ballades en lekkere grooves.

THE WOLFHOUND – 23:00
HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR
Twee lokale bandjes gaan – underground – de strijd met elkaar aan.

PHILHARMONIE – 11:00
YOGA IN CONCERT - ZEN GUITARS
In deze editie verzorgen gitarist Jan Kuiper, yogadocente Yvonne de Hoop en 
gitarist Digmon Roovers (The Five Great Guitars) een inspirerende totaalervaring 
met muziek, yoga, meditatie, mindfulness en ademhaling. 

PATRONAAT – 15.45
SUNDAY SESSIONS: THE BILLY JOEL EXPERIENCE
Billy Joel behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis.

HET VEERKWARTIER – 16:00
JAZZ OP ZONDAG MET NIELS TAUSK
De Haarlemse gitarist Erik Sinnige nodigt Niels Tausk voor zijn swing trio.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
EDGELARKS (UK) 
Phil en Hannah stappen in de voetsporen van de oude troubadourtraditie.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
STEEF DE JONG - LP PRESENTATIE
Samen met een groep muzikale vrienden brengt hij zijn liederen in een voorstel-
ling die zich het beste laat omschrijven als een theatraal concert. 

ZA 9 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
DE DANSHAL
De dj’s serveren de lekkerste dancehall, soca en reggaetunes.

PHILHARMONIE – 20:15
UUR VAN HET ORGEL: HET ORGEL & DE VLEUGEL
U hoort Bert van den Brink aan de vleugel, Jos van der Kooy aan het orgel. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
ELISABETH HETHERINGTON
De Canadese sopraan Elisabeth Hetherington sloot onlangs haar bachelor in 
Voice Performance aan de universiteit van Toronto’s muziekfaculteit af.

HET VEERKWARTIER – 18:00
MAESTRO MIKEL & DE EINZEL GANG
Hiphop, Rap, danweerjazzydanweerpoppydanweerboombapvibes, live  

PATRONAAT – 20.00
ROB ACDA AWARD 2019-2020 - VOORRONDE 1
Een muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem e.o. 

ZO 24 – PATRONAAT – 12:00 – 17:00
KLEDINGHAL
DÉ TWEEDEHANDS KLEDINGMARKT 
Patronaat komt met de leukste 2dehands kleding, schoenen en accessoires.

DI 26 – PLETTERIJ – 20:00
DEBAT: TOERISME IN HAARLEM (2)
In twee debatten behandelen ze het toerisme in Haarlem. Een hot item. 

THE WOLFHOUND – 21:00
HAARLEM JAZZ UNDERGROUND
Lekkere jazz wordt opgevolgd door een verrassende jam; all that jazz is back.

THE WOLFHOUND – 21:00
LITTLE BOOGIE & THOMAS TOUSSAINT 
Dit duo speelt de blues. Ze zingen beide (rauw) en één ook mondharmonica 

ZANG & VRIENDSCHAP | JANSSTRAAT 74 – 15:00 & 20:00
RUMOURS - SENTIMENTAL JOURNEY
In dit Woodstock herinneringsjaar maakt Rumours een Sentimental Journey.

PATRONAAT – 20:00
HARDE PAPPIES: TADS THOTS + YUNG GODS
Rappers Tads Thots en YUNG GODS spelen een gloedhete show in Patronaat 

PHILHARMONIE – 20:15
GERSHWIN CELEBRATION TOUR
De typisch Amerikaanse muziek van George Gershwin wordt na 100 jaar in een 
eigentijdse jas gestoken. De prachtige stem van Fay Claassen voegt zich bij het 
fascinerende Matangi Kwartet en het veelzijdige Millennium Jazz Orchestra

ZA 9 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 – GRATIS
SOLIDE GROEF: NACHTBRAKER
Het is grimmig en koud, het clubseizoen is weer van start! Go, go nachtbrakers.

ZA 9 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
TANTE JOKE KARAOKE BAND
Claim die eeuwige glorie en hordes groupies: de karaoke-wereld is de jouwe! 

VR 15 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
STILLE DISCO
De hele nacht kiezen tussen drie kanalen feest (met de koptelefoon op).

ZA 16 – PATRONAAT – 22:00 – 03:00
80’S VERANTWOORD
De DJ’s zoeken de grens op tussen topplaten en (corny) jaren ‘80 hitjes. 

ZA 16 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
VAMOS!
Ballonnen, slingers, good vibes en de lekkerste guilty pleasure platen. 

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
SPIJKERS II
Met het theatrale concert Spijkers II zet Joost Spijkers, één van de Ashton 
Brothers, een tweede stap in zijn zoektocht als zanger. Een combinatie van poëti-
sche liedteksten en een mengeling van jazz, balkan, pop, rock en fado.

TAVERNE DE WAAG – 20:30
RAMSES SHAFFY AVOND DOOR FREDIE KUIPER
Fredie Kuiper is autodidact en schrijft en zingt het Nederlandstalig lied.

PATRONAAT – 22.30 – GRATIS
REGGAE CAFÉ: TOMMY TORNADO & THE 
Album Release van het 3e album van de Haarlemse saxofonist Tommy Tornado. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30
BACH VIRTUOOS EN ZANGERIG
Natuurlijk mag in de serie Bach Cyclus de Nederlandse Bachvereniging niet 
ontbreken, het ensemble dat van Bach zijn levenswerk heeft gemaakt.

OUDE KERK | HEEMSTEDE – 15:00 
ECOS DE LAS ALAMEDAS
Vocaal Ensemble Sola Re Sonare speelt op gedichten van Federico Garcia Lorca. 

PHILHARMONIE – 15:00
ROMANTISCH CONCERT
Geniet van de sprankelende symfonie van George Bizet en Beethovens ouver-
ture Prometheus. Uitgevoerd door Melle de Vries & Symfonieorkest Haerlem.

HET VEERKWARTIER – 16:00 
LIVE OP ZONDAG | ‘LILLY WAS HERE
Dit duo speelt jazz … en popliedjes. Lekker in het gehoor, lekker easy.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS 
THE MILE ROSES(UK)
Kate Bramley, Simon Haworth & Kari Macleod zijn drie singer-songwriters.

PATRONAAT – 19:30
SPANISH LOVE SONGS (USA)
Bij optredens van de uit LA afkomstige punkrockband spat de energie ervan af.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:00
GENERATIONS - HELP MIJN DOCHTER ZINGT OPERA
Theaterconcert combineert het beste van klassiekers uit musicals en opera. Met 
musicalster Janke Dekker en haar klassiek geschoolde dochter Amy Egbers.

PATRONAAT – 20:15
BIG ONE - THE PINK FLOYD SHOW (ITA)
Big One (ITA) wordt beschouwd als de beste Pink Floyd tribute band in Europa.

PATRONAAT – 19:30
“AFTER THE LANDSLIDE TOUR” - MATT SIMONS (USA)
Hij scoorde vele hits en zijn catchy poppy tracks hebben een hoog meezing 
gehalte.

PATRONAAT – 20:00
ALTIN GÜN
Dansbare Turkse psychedelische folk grooves - met dampende en sexy riffs!

HART CAFÉ | KLEINE HOUTWEG 18 – 21:00 – GRATIS
TRIO JÖP
De leden van JÖP zijn drie musici met een doel. Deze samensmelting van crea-
tieve geesten vormt een eenduidige stem, een frisse kleur in de Nederlandse jazz 
spectrum. Na het concert is er ruimte voor een jamsessie.

PATRONAAT – 20:00
EILEN JEWELL (USA)
Eilen Jewell mag zich tot beste binnen het Americana genre berekenen. 

PHILHARMONIE – 20:15
NBE - THE UNKNOWN CHAPLIN
Het Nederlands Blazers Ensemble heeft zes korte (stomme) films van Charlie 
Chaplin geselecteerd en zes componisten gevraagd om daar muziek bij te maken.  

STADSSCHOUWBURG – 20:15
PERCOSSA - DOUBLE BILL
Ze zijn de beste slagwerkgroep van de Benelux met prachtige voorstellingen vol 
energiek drumvuurwerk, humoristisch muziektheater en halsbrekende acts.

THE WOLFHOUND – 22:00
LIQUID BLUE
Blues-Rock met stevige rockcovers, melodieuze bluesballads en shuffleblues.

PATRONAAT – 20:00
TIM KNOL & THE BLUE GRASS BOOGIEMEN
Tim Knol & Blue Grass Boogiemen spelen vooral eigen, speciaal voor deze 
samenwerking door hen geschreven nummers tijdens hun optredens.  

PODIA HEEMSTEDE | PODIUM OUDE KERK – 20:15 
DOMINIC SELDIS & JAMES PEARSON 
Seldis en Pearson brengen u een heerlijke avond vol muziek en humor.

PLETTERIJ – 20:30
BUISONIC
Gitaarband met eclectische composities en vermetele improvisaties!

THE WOLFHOUND – 22:30
THE MAFFICKS ACOUSTIC
Akoestische set van populaire post-punk pop-locals; maak je borst maar nat 

ZA 23 – HET SEINWEZEN – 19:30
SPIRIT DANCE
Lekker dansen op je blote voeten met ‘bewuste’ mensen. Global beats.

ZA 23 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
SINGLEFEESTJE
Kies je favoriete single en geef hem af bij de DJ. Die draait hem dan…of niet?

DO 28 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
MANGELMOES
Waan je als paradijsvogel in dit hysterisch feest! Van house tot meezingers.

VR 29 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
RELEASE: INDUSTRIALYZER (LIVE)
Release; een nieuw concept voor een feest vol elektronische techno muziek 
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HET HUISJE VOL VERHALEN

MAAND AGENDA

•  •  •  •  •  •  NOVEMBER 2019  •  •  •  •  •  
ZA 2 10:00 DE MOOISTE VIS VAN DE ZEE
    2 - 102 JAAR
ZO 3 15:00 DOORNROOSJE   
    2 - 102 JAAR
WO  6 10:00 SPRING & JUMP   
    0 - 102 JAAR
ZO 10 15:00 MONKIE VIERT SINT MAARTEN 
    0 - 100 JAAR
ZA 16 10:00 BELLE EN HET BEEST  
    2 - 102 JAAR
ZA 23 10:00 KNUFFELVERHALEN  
    0 - 100 JAAR
ZO 24 15:00 EEN IJSBEER IN DE TROPEN  
    2 - 102 JAAR
WO 27 10:00 SPRING & JUMP   
    0 - 102 JAAR
ZA 30 10:00 MONKIE     
    0 - 100 JAAR

WWW.THEATERELSWOUT.NL

Facebook.com/HaarlemXL

Instagram.com/HaarlemXL

WIJ ZOEKEN EEN  
SCHRIJVERSTALENT 

 
HEB JE ZIN OM LEUKE  

BERICHTEN EN ARTIKELEN 
VOOR DE HAARLEMXL FACEBOOK 

PAGINA TE SCHIJVEN?
KOM ONS DAN HELPEN ALS  

VRIJWILLIGER!
 

Lijkt het je wat of wil je meer weten?  
Stuur je reactie naar: info@haarlemxl.nl


