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Op 30 september 2018 is het precies 100 jaar geleden dat Stadsschouwburg 
Haarlem werd geopend. Dat wordt groots gevierd. Als opmaat voor een knal-
lend feestseizoen neemt een keur aan Haarlemse artiesten, waaronder Erik 
van Muiswinkel, Brigitte Kaandorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse, Mylou 
Frencken, de Stadsschouwburg een week lang over met de feestelijke Bonte 
Gala Avond. Uiteraard zijn deze artiesten met hun eigen shows ook door het land 
te zien, maar dat ze samen op het podium staan onder regie van Patrick Stoof 
(tekstschrijver, regisseur, acteur, ook wel bekend uit de Telfort-reclames) is uniek. 

TIP

Ieder seizoen groeit het aantal deelne-
mers aan de succesvolle toneelkijkreek-
sen van de Toneelschuur, en het aantal 
series om uit te kiezen groeit mee! 
Toneelkijker worden is niet alleen een 
voordelige manier om veel naar theater 
te gaan, het is ook leuk om samen met 
medetheaterliefhebbers niet alledaagse 
voorstellingen te zien. Na de zomer starten 
er weer nieuwe reeksen met leuke extra’s, 
zorgvuldig geselecteerd door de program-
meurs. Voor de Toneelkijkreeks Toneelschuur 
eXclusief 2, start maandag 15 oktober aan-
staande,  zijn nog (laatste) kaarten te koop. U 
ontmoet acteurs, regisseurs, theatermakers en 
toneelexperts. Met de nodige achtergrondinfor-
matie op zak en interessante anekdotes over 
de schrijvers, de makers en het stuk wordt 
kijken naar toneel nog leuker! Kijk voor meer 
info op www.toneelschuur.nl 
 
 

THE WOMAN IN BLACK
VR 14, ZA 15, DO 20, VR 21, ZA 22, DO 27, VR 28 & Z0 30 SEPTEMBER 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 UUR
Miljoenen bezoekers zijn al getuige geweest van deze aangrijpende en angstaan-
jagende voorstelling. Als de jonge advocaat Arthur Kipps de opdracht krijgt om de 
begrafenis van Alice Drablow bij te wonen en haar nalatenschap uit te zoeken, 
heeft hij er geen enkel idee van dat achter de gesloten luiken van haar grote huis 
gruwelijke geheimen schuilgaan. Jaren later, als oudere man, is Arthur geobse-
deerd geraakt door het idee dat hij en zijn familie vervloekt zijn door de spook-
achtige vrouw in het zwart. In zijn poging het kwaad te bezweren, neemt hij een 
jonge acteur in de hand om samen met hem zijn ervaringen na te spelen. Maar 
als het verhaal zich ontvouwt begint de grens tussen werkelijkheid en herinnering 
onheilspellend te vervagen… 
 

ZATERDAG 8 & ZONDAG 9 SEPTEMBER - PHILHARMONIE
Tijdens Haarlem Cultuur Festival wordt de Philharmonie omgetoverd tot een 
Mini Parade en op zaterdagnacht is het een dampende jazz club. Twee dagen 
lang staan de deuren open voor jong en oud om cultuur te proeven: verrassen-
de acts, muziek, knutselen, yoga en nog veel meer. Bij de speciale festivalkassa 
komen weer leuke acties voorbij en verder maken de cultuurwaarzegger en 
campingtentjes deze parade compleet. Kom cultuur proeven, hopelijk smaakt 
het naar meer! www.theater-haarlem.nl 

MINI PARADE
KOM CULTUUR PROEVEN

RONDLEIDING OF DANSEND DOOR DE STRAAT TIJDENS  
HAARLEM CULTUUR FESTIVAL?
ZATERDAG 8 & ZONDAG 9 SEPTEMBER - HAARLEM CENTRUM 
Op 8 en 9 september gonst de stad van de culturele uitspattingen tijdens Haar-
lem Cultuur Festival. Geniet van prachtige exposities, theatrale voorproefjes, 
uitdagende workshops, rondleidingen en nog veel meer op het gebied van mu-
ziek, theater, literatuur, erfgoed, film, beeldende kunst en alles wat daar tussen 
zit. Met behulp van de speciale routes of jouw persoonlijke blokkenschema start 
jouw culturele ontdekkingstocht in no-time. Dus…volg jij een rondleiding of ga je 
dansend door de straat? haarlemcultuurfestival.nl 
 

THEATER / SEPTEMBER THEATER / SEPTEMBER

EXPOSITIES / SEPTEMBER

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL - 20:00 
COMEDY NIGHT @ CAPRERA
Op 1 september is het precies 70 jaar geleden dat de eerste voorstelling in Capre-
ra werd opgevoerd. Dat vieren we deze avond met een speciale lustrum avond, 
waarop je kunt genieten van de beste stand-up Comedians van dit moment.

DO 6 - TONEELSCHUUR - 20:00
DE GOD VAN DE SLACHTING – HET VOLK 
Twee echtparen komen bijeen om een klein akkefietje uit te praten. Op typisch 
Volkiaanse wijze ontaardt dit gegeven in chaos en een verbaal slagveld; en 
resteren aan het eind nog slechts zielige hoopjes mens.

WO 12 - TONEELSCHUUR - 20:30
DE VROUW, EEN STRUIKELTOCHT 
Muziektheatercollectief Lars Doberman liet zich inspireren door een jazzicoon, 
door een beruchte moordenaar en opent nu de jacht op de vrouw. Maar wat is een 
vrouw eigenlijk, vroegen de mannen zich af? Niet te vergelijken.

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15 
THE WOMAN IN BLACK - 
HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Het is een aangrijpende en angstaanjagende toneelvoorstelling; en het is de 
eerste voorstelling van het huisgezelschap van het Haarlemmerhout Theater.

DI 11 - TONEELSCHUUR - 20:30 
DE VROUW, EEN STRUIKELTOCHT 
Muziektheatercollectief Lars Doberman liet zich inspireren door een jazzicoon, 
door een beruchte moordenaar en opent nu de jacht op de vrouw. Maar wat is een 
vrouw eigenlijk, vroegen de mannen zich af? Niet te vergelijken. 

TONEELSCHUUR - 20:00
DE UR-TRIENNALE 2018
De UR-triënnale is een driejaarlijks theaterfestival waarin performancecollectief 
URLAND zichzelf uitnodigt om eigen werk kritisch te bekijken. In deze eerste 
avondvullende editie: het vroege werk van URLAND.

DI 4 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
DE FORMULE 1 SHOW
Al 25 jaar een leven in Formule 1. In deze nieuwe show vertelt Olav Mol samen 
met pitreporter Jack Plooij je álles over de hoogste klasse in de autosport.

WO 5 - TONEELSCHUUR - 20:00 
DE GOD VAN DE SLACHTING – HET VOLK 
Twee echtparen komen bijeen om een klein akkefietje uit te praten. Op typisch 
Volkiaanse wijze ontaardt dit gegeven in chaos en een verbaal slagveld; en 
resteren aan het eind nog slechts zielige hoopjes mens.

WO 12 - TONEELSCHUUR - 20:00 
VLIEGBOOT MOEDERSCHIP – HOTEL MODERN 
“Alles sterft of gaat kapot. Dit simpele gegeven inspireerde de groep tot zulke 
uiteenlopende theatrale en visuele uitspattingen, dat een ongekend originele 
voorstelling is ontstaan. De voorstelling won de VSCD Mimeprijs.

DO 13 - TONEELSCHUUR - 20:00
VLIEGBOOT MOEDERSCHIP – HOTEL MODERN 
“Alles sterft of gaat kapot. Dit simpele gegeven inspireerde de groep tot zulke 
uiteenlopende theatrale en visuele uitspattingen, dat een ongekend originele voor-
stelling is ontstaan. De voorstelling won de VSCD Mimeprijs.

TONEELSCHUUR - 20:30 
DE VROUW, EEN STRUIKELTOCHT 
Muziektheatercollectief Lars Doberman liet zich inspireren door een jazzicoon, 
door een beruchte moordenaar en opent nu de jacht op de vrouw. Maar wat is 
een vrouw eigenlijk, vroegen de mannen zich af? Niet te vergelijken.

DO 6 - TONEELSCHUUR - 20:30 
REVOLUTIONARY ROAD
Het veel geprezen Revolutionary Road fileert de droom van het gelukkige gezins-
leven, en is in de ogen van velen een moderne klassieker. Een voorstelling over 
ontsnappen, maar niet aan jezelf kunnen ontkomen; met top acteurs. 

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15
ERIK VAN MUISWINKEL - DE OPLOSSING
In De Oplossing probeert cabaretier Erik van Muiswinkel de ramen en deuren van 
zijn leven open te gooien. Maar lukt hem dat ook? Zijn Oplossing: terug naar de 
basis, opnieuw nadenken en huiswerk maken.  

TONEELSCHUUR - 20:30
REVOLUTIONARY ROAD
Het veel geprezen Revolutionary Road fileert de droom van het gelukkige gezins-
leven, en is in de ogen van velen een moderne klassieker. Een voorstelling over 
ontsnappen, maar niet aan jezelf kunnen ontkomen; met top acteurs.

TONEELSCHUUR - 20:00
DE GOD VAN DE SLACHTING – HET VOLK 
Twee echtparen komen bijeen om een klein akkefietje uit te praten. Op typisch 
Volkiaanse wijze ontaardt dit gegeven in chaos en een verbaal slagveld; en reste-
ren aan het eind nog slechts zielige hoopjes mens.

DO 13 - TONEELSCHUUR - 20:30
DE VROUW, EEN STRUIKELTOCHT 
Muziektheatercollectief Lars Doberman liet zich inspireren door een jazzicoon, 
door een beruchte moordenaar en opent nu de jacht op de vrouw. Maar wat is een 
vrouw eigenlijk, vroegen de mannen zich af? Niet te vergelijken.

TONEELSCHUUR - 20:00
DE UR-TRIENNALE 2018
De UR-triënnale is een driejaarlijks theaterfestival waarin performancecollectief 
URLAND zichzelf uitnodigt om eigen werk kritisch te bekijken. In deze eerste 
avondvullende editie: het vroege werk van URLAND.

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15 
THE WOMAN IN BLACK - 
HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Het is een aangrijpende en angstaanjagende toneelvoorstelling; en het is de eer-
ste voorstelling van het huisgezelschap van het Haarlemmerhout Theater.

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15
THE WOMAN IN BLACK - 
HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Het is een aangrijpende en angstaanjagende toneelvoorstelling; en het is de eer-
ste voorstelling van het huisgezelschap van het Haarlemmerhout Theater.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15
PETER HEERSCHOP - 
DE MINISTER VAN ENTHOUSIASME
Lol is een serieuze zaak. Peter Heerschop, zelfbenoemd Minister van Enthousi-
asme licht zelf zijn komende regeringsperiode toe: “Ik wil dit jaar eerst een jaar het 
land in om mensen uit te leggen hoe je heel anders kunt kijken naar de dingen”.

TONEELSCHUUR - 20:30
DE VROUW, EEN STRUIKELTOCHT 
Muziektheatercollectief Lars Doberman liet zich inspireren door een jazzicoon, 
door een beruchte moordenaar en opent nu de jacht op de vrouw. Maar wat is een 
vrouw eigenlijk, vroegen de mannen zich af? Niet te vergelijken.

DI 18 - TONEELSCHUUR - 20:00
KLEINTJE CABARET: VIBRATO!
Kruis een Noorse ingenieur met een Nederlandse muzikant, mix dat met balkan, 
klassiek, folk en tango - en je hebt Maartje & Kine, hét virtuoze popcomedy-duo 
van Nederland. Afgelopen zomer speelden ze nog succesvol op Lowlands

MA 17 - TONEELSCHUUR - 20:00
SERIE DUBBELSPEL
Kijk tijdens het seizoen naar een serie voorstellingen, die speciaal zijn gese-
lecteerd. Vanavond verzorgt Remco van Rijn van het Nationale Theater – ter 
introductie – de unieke masterclass De kunst van het toneelkijken. 

DI 18 - TONEELSCHUUR - 20:30 
GIOVANNI’S ROOM
Als een van de belangrijkste schrijvers in de twintigste eeuw stelde James Baldwin 
belangrijke raciale en seksuele misstanden aan de kaak. Choreograaf Ryan Djo-
jokarso liet zich inspireren door zijn boek ‘Giovanni’s Room’ (1956).

WO 19 - TONEELSCHUUR - 20:30
HIN UND HER
De gezelschappen ‘t Barre Land en Tijdelijke Samenscholing bundelen hun krach-
ten om de politieke klucht Hin und her voor het eerst in Nederland op de planken 
te zetten. Over de uitzichtloze en absurde positie van de staatloze. 

ZA 1 T/M ZO 9 – DE TOVERKNOL
JUNO’S DROMEN
Het meisje Juno heeft vragen, veel vragen! Juno vraagt zich af hoe het is om een 
vogel of de zon te zijn…

ZA 8 – 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 9 – 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 9 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 13:30
VET KINDERCABARET - HET VIJFDE COUPLET! (6+) 
Het vertrouwde recept: vet grappige sketches en liedjes over herkenbare 
situaties waar kinderen en ouders samen hard om kunnen lachen. 

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

WO 12 T/M ZO 14 – DE TOVERKNOL
LIES WIL PIRAAT WORDEN
Lies heeft een boek gevonden over hoe je een stoere piraat kan worden. Het boek 
is in een geheime taal geschreven door piraat Klaas Buitenbeentje. Lies gaat op 
zoek naar piraat Klaas Buitenbeentje om van hem te leren hoe je een stoere, dap-
pere piraat kan worden...

ZO 16 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 
DE MOOISTE VIS VAN DE ZEE (2+) 
Kids Comedian en Meesterverteller Wijnand Stomp wekt elk verhaal op unieke 
wijze tot leven: Dit keer is hij in het prentenboek De mooiste vis van de zee gedo-
ken. Dompel onder in de wonderlijke onderwaterwereld.

T/M 9 SEP - DE VISHAL - DI T/M ZO
HET WITTE GORDIJN
30 tentoonstellingen in één maand! Elke dag is er een nieuwe tentoonstelling te 
zien, samengesteld uit door Vishal-bezoekers geselecteerd werk.

T/M 9 SEP - ABC ARCHITECTUURCENTRUM - DI T/M ZO
ZWEMMEN IN EUROPA
Foto’s gemaakt door Henk Sloos van de meest bijzondere zwemplekken en -baden

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

DOORLOPEND - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO 
HET FENOMEEN HALS
Tegelijk met de jubileumtentoonstelling een nieuwe, permanente dynamische pre-
sentatie: Het fenomeen Hals. Een inkijk in de fascinerende wereld van Frans Hals.
DOORLOPEND - MUSEUM DE CRUQIUS - ELKE ZO 13:00 & 14:30
LIVING HISTORY
Deze voorstellingen zijn ‘theatrale rondleidingen’ door het museum. Via een ver-
haal, verteld door Nicolaus Cruquius (1678-1754).

T/M 1 SEP 2019 - HET DOLHUYS - DI T/M ZO
TEKEN VAN LEVEN
De tentoonstelling ‘Teken van leven’ toont origineel werk van Francine Oomen en 
Maaike Hartjes uit hun autobiografische graphic novels.

T/M 9 SEPT - JANSKERK - MA T/M VR - GRATIS
700 JAAR BEWAARD - TENTOONSTELLING OVER DE JANSKERK
De oudste in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven kerk van Haarlem is dit 
jaar 700 jaar oud. Een tentoonstelling waarin te zien is welke veranderingen de 
kerk heeft doorgemaakt. Wie kwamen er en wat vond er plaats.

T/M 9 SEPT - TEYLERS MUSEUM - DI T/M ZO 
DIEPZEEGEHEIMEN 
De natuurhistorische bibliotheek van Teylers Museum bezit bijzondere boeken 
over de fascinerende zoektocht naar leven in de diepzee. Maak kennis met de 
fragmentarische inzichten uit rariteitenkabinetten. 

T/M 1 OKT - ABC ARCHITECTUURCENTRUM - DI T/M ZO
9X HAARLEMS
Wat drijft een negental Haarlemse architecten die een collegiale en vriendschap-
pelijk band hebben, te doen wat ze doen? 

T/M 9 SEP - ABC ARCHITECTUURCENTRUM - DI T/M ZO
DROGE VOETEN
Portretten van waterveiligheid. Voor het project DROGE VOETEN zijn drie Haar-
lemse fotografen op pad gegaan. 

T/M 16 SEPT - FRANS HALS MUSEUM | HAL - DI T/M ZO
RENDEZ-VOUS MET FRANS HALS 
Ter ere van de opening van het vernieuwde Frans Hals Museum staat in 
Rendez-Vous met Frans Hals de ontmoeting tussen ‘huismeester’ Frans Hals en 
hedendaagse kunstenaars en Oude Meester-kenners centraal. 

T/M 16 SEPT - HOOFDWACHT, GROTE MARKT 17 - ZA & ZO
DIRCK VOLCKERTSZOON COORNHERT  GRATIS
‘Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590): leven, werk en denkbeelden van 
een strijdbare Haarlemse humanist’

T/M 30 SEPT - FRANS HALS MUSEUM | HOF - DI T/M ZO
RENDEZ-VOUS MET FRANS HALS 
In deze tentoonstelling staat de ontmoeting tussen ‘huismeester’ Frans Hals en 
hedendaagse kunstenaars en Oude Meester-kenners centraal. 

T/M 30 SEPT - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO 
ONBEGRENSDE TUINEN
Tijdens de jaarlijkse bloemenpresentatie in het Museum kijkt kunstenaar Birthe 
Leemeijer op een nieuwe manier naar de Nederlandse bloembollencultuur.

T/M 30 SEPT - FRANS HALS MUSEUM | HOF - DI T/M ZO 
FRANS HALS 2.0
Ontwerpplannen voor een toekomstbestendig museum. Het vernieuwde Frans 
Hals Museum is één museum op twee locaties met een programma in drie sma-
ken: oude kunst, hedendaagse kunst en een ‘fusion’- de cocktail van beide.

ZA 22 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 
FLODDERTJE (3+) 
In deze theatrale vertelling met ritmische rijmpjes en luisterrijke liedjes laat 
Wijnand Stomp als Mister Anansi het jonge publiek kennismaken met Floddertje 
van Annie MG Schmidt. Samen met Fladdertje, zijn vrolijke roze vogelvriend.

ZO 23 – HET VERHALENHUIS – 15:00 – GRATIS 
ADELOEDELADELAAR (4+) 
Jeugdtheater De Rode Maan speelt: De Adeloedeladelaar. Op het strand woont 
een meisje met haar tovervriendje in een strandhuisje. Ze maken van alles mee 
samen. Dat kan ook niet anders want een van de twee kan toveren. 

VR 28 – 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.

ZA 29 – 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.

ZO 30 – TONEELSCHUUR – 15:00
ROBOTJE - NTJONG / HET NATIONALE THEATER  (6+)
Robotje is uniek, grappig en onhandig. Hij lijkt zo op een echt mens dat je het 
verschil bijna niet ziet. Als Robotje voor het eerst een mens ontmoet, staat zijn 
hele wereld op de kop. Kan een robot eigenlijk wel emoties voelen? 

T/M 20 OKT - KUNST CENTRUM HAARLEM - DI T/M ZA 
KLEUR ROYAAL
De helderheid van kleur, lijn en compositie zijn bepalend in het werk van Marinus 
Fuit (1934, Koog aan de Zaan) waarin idee en vorm op een wonderlijke manier 
samenvallen. Tentoonstelling met schetsjes, originelen en grafiek. 

T/M 28 OKT - ZANDVOORTS MUSEUM - MA T/M ZA  
VAN ZANDVOORT NAAR LE MANS - NEDERLANDSE 
HELDEN IN DE 24 UUR. 
Ieder jaar ten tijde van de Historische Grand Prix besteedt het Zandvoorts Mu-
seum aandacht aan de historie van het circuit van Zandvoort. 

T/M 31 OKT - NIEUWE BAVO, LEIDSEVAART 146 - DI T/M ZA
GELOOF IN BEELD – MARI ANDRIESSEN
Een speciale tentoonstelling en boek over het leven en werk van de Haarlemse 
kunstenaar Mari Andriessen (1897-1979)

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
Een traditioneel schilder die altijd trouw blijft aan zijn streven om de zichtbare 
wereld herkenbaar weer te geven. Een talentvol portretschilder. 

T/M 13 JAN 2019 - FRANS HALS MUSEUM - 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.

7 SEP 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.

TIP

SEPTEMBER

2018

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER

ZO 23, MA 24, WO 26, DO 27 & VR 28 SEPTEMBER 
STADSSCHOUWBURG HAARLEM – 20:15 UUR 

HAARLEM CULTUURFESTIVAL  / 
Onderstaand een greep uit het gevarieerde programma. Het volledige 
programma is beschikbaar via de website www. haarlemcultuurfestival.nl 
 
ZA 8 & ZO 9 – PHILHARMONIE | BLAUWE ZAAL – 12:00 – 17:00 
TEKENEN MET KUNSTENAAR HANS BOSSMANN
Dit weekend nodigt kunstenaar Hans Bossmann je uit om te komen tekenen. 

ZA 8 & ZO 9 – TEYLERS MUSEUM – 11:00 – 17:00 
VERWONDER JE IN TEYLERS MUSEUM (4+)
Stap over de drempel van Teylers Museum en verwonder je over de schoonheid 
van het oudste Museum van Nederland. De toegang is dit weekend gratis. 
ZA 8 & ZO 9 – GROTE MARKT – 12:00 – 17:00 
THEATERGROEP EGLENTIER DOET AMPZING (8+)
De spelers van Theatergroep Eglentier spelen de karakters van het Ampzing 
Genootschap.

ZA 8 & ZO 9 – RONDOM GROTE MARKT – 12:00 – 16:00 
LIEFDESBRIEVEN
In Liefdesbrieven van zien we twee mensen die vanaf hun eerste briefjes op de 
basisschool verzeild raken in een briefwisseling. 
ZA 8 & ZO 9 – GARAGE VAN DE TONEELSCHUUR – ELK UUR
DE VERVELENDE BUS (4+)
De Stadsschouwburg en Toneelschuur presenteren De Vervelende Bus, een 
filmisch en muzikaal spektakel waarin fantasie en tijd de hoofdrol spelen.
ZA 8 & ZO 9 – PHILHARMONIE – 3X PER DAG
LIEFDESCOLLEGE VAN RENATE REIJNDERS
Renate strooit met hilarische feitjes en bruikbare trucs en ze geeft flirttips, nuttige 
lesjes in eerste indruk en handige hulpjes bij oogcontact. 
ZA 8 – HART HAARLEM – 12:00–17:00 
OPEN DAG BIJ HART
Ontdek je talent en creativiteit: workshops, theater, dans en zang, schilderen en 
tekenen. En speel op de muziekinstrumenten van de Muziekschool. 

ZA 8 – HOF20 – 12:00 –16:00 
STUIFZAND JAZZ
Duo Stuifzand treed voor deze gelegenheid op compleet met ritmesectie én 
blazers! Twijfel je nog of Nederlandse taal kan swingen? 
ZA 8 – CIRCUS HAKIM – ELK UUR
VOORPROEFJE: HUN
In deze voorstelling zoekt de heks nog één ingrediënt voor haar soepje: een 
kabouter! Ze gaat op pad in het bos en…
ZO 9 – TONEELSCHUUR - 10:00 & 11:15
DE KNETTERGEKKE WERELD ACHTER HET RAAM 
Ze zijn nog niet geboren, maar ze hebben er wel zin in. In die knettergekke wereld 
achter het raam. Waar wil je geboren worden, welke huidskleur wil je hebben? 

TIP

TIP

TIP

TONEELSCHUUR - 20:30
HIN UND HER
De gezelschappen ‘t Barre Land en Tijdelijke Samenscholing bundelen hun 
krachten om de politieke klucht Hin und her voor het eerst in Nederland op de 
planken te zetten. Over de uitzichtloze en absurde positie van de staatloze.

TONEELSCHUUR - 20:00
HET DEBUUT
Inmiddels niet meer weg te denken uit het theaterlandschap: Het Debuut vormt 
de schakel tussen opleiding en praktijk, makers en publiek, talent en theaters. 
Jonge theatermakers die met lef en scherpzinnigheid hun werk tonen. 

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15
THE WOMAN IN BLACK -  
HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES 
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Het is een aangrijpende en angstaanjagende toneelvoorstelling; en het is de 
eerste voorstelling van het huisgezelschap van het Haarlemmerhout Theater.

TONEELSCHUUR - 20:30
HET LIJDEN VAN DE JONGE WERTHER
Eline Arbo, nieuwe maakster bij Toneelschuur Producties, bewerkt voor deze 
eerste voorstelling zelf de klassieke roman van Johann Wolfgang von Goethe, 
waarin Werther vecht voor zijn ideale liefde. En zij daagt je uit na te denken.

TONEELSCHUUR - 20:00
HET DEBUUT
Inmiddels niet meer weg te denken uit het theaterlandschap: Het Debuut vormt 
de schakel tussen opleiding en praktijk, makers en publiek, talent en theaters. 
Jonge theatermakers die met lef en scherpzinnigheid hun werk tonen.

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15
THE WOMAN IN BLACK - 
HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES 
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Het is een aangrijpende en angstaanjagende toneelvoorstelling; en het is de 
eerste voorstelling van het huisgezelschap van het Haarlemmerhout Theater.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15
ARIE & SYLVESTER - WIE?!
In deze ‘BEST OF’ show komen Arie en Silvester nog eenmaal langs in het 
theater. Alle onvergetelijke acts worden afgestoft, voorzien van een nieuwe jas en 
keihard door je strot geduwd! De twee heren gaan als vanouds te keer.

TONEELSCHUUR - 20:30
HET LIJDEN VAN DE JONGE WERTHER
Eline Arbo, nieuwe maakster bij Toneelschuur Producties, bewerkt voor deze 
eerste voorstelling zelf de klassieke roman van Johann Wolfgang von Goethe, 
waarin Werther vecht voor zijn ideale liefde. En zij daagt je uit na te denken.

STADSSCHOUWBURG - 20:15
BONTE GALA AVOND
Op 30 september 2018 is het precies 100 jaar geleden dat Stadsschouwburg 
Haarlem werd geopend. Dat heugelijke feit wordt natuurlijk groots gevierd met 
een keur aan Haarlemse artiesten, waaronder Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaan-
dorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse en Mylou Frencken. Vier het mee!

MA 24 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
BONTE GALA AVOND
Op 30 september 2018 is het precies 100 jaar geleden dat Stadsschouwburg 
Haarlem werd geopend. Dat heugelijke feit wordt natuurlijk groots gevierd met 
een keur aan Haarlemse artiesten, waaronder Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaan-
dorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse en Mylou Frencken. Vier het mee!

WO 26 - TONEELSCHUUR - 20:00 
GOLDEN PALACE 
In het komische, maar zeker ook ontroerende ‘WO-MAN’ leren twee talentvolle 
poweractrices de man in zichzelf te accepteren. Ze hebben namelijk last van 
gender-stress: diep in hun binnenste sluimert een ontembare mannelijke kracht.

WO 26 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
BONTE GALA AVOND
Op 30 september 2018 is het precies 100 jaar geleden dat Stadsschouwburg 
Haarlem werd geopend. Dat heugelijke feit wordt natuurlijk groots gevierd met 
een keur aan Haarlemse artiesten, waaronder Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaan-
dorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse en Mylou Frencken. Vier het mee!

WO 26 - TONEELSCHUUR - 20:30
DANSLOKAAL 6 ON TOUR
Danslokaal is een jaarlijks project van Conny Janssen Danst, dat talentvolle 
makers nieuw werk laat ontwikkelen met de dansers van het Rotterdamse gezel-
schap. Het resultaat is een verrassende dansavond met drie nieuwe werken. 

DO 27 - TONEELSCHUUR - 20:00
GOLDEN PALACE 
In het komische, maar zeker ook ontroerende ‘WO-MAN’ leren twee talentvolle 
poweractrices de man in zichzelf te accepteren. Ze hebben namelijk last van 
gender-stress: diep in hun binnenste sluimert een ontembare mannelijke kracht. 

DO 27 - HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15
THE WOMAN IN BLACK -  
HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES 
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Het is een aangrijpende en angstaanjagende toneelvoorstelling; en het is de 
eerste voorstelling van het huisgezelschap van het Haarlemmerhout Theater.

DO 27 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
BONTE GALA AVOND
Op 30 september 2018 is het precies 100 jaar geleden dat Stadsschouwburg 
Haarlem werd geopend. Dat heugelijke feit wordt natuurlijk groots gevierd met 
een keur aan Haarlemse artiesten, waaronder Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaan-
dorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse en Mylou Frencken. Vier het mee!

DO 27 - TONEELSCHUUR - 20:30
DANSLOKAAL 6 ON TOUR
Danslokaal is een jaarlijks project van Conny Janssen Danst, dat talentvolle 
makers nieuw werk laat ontwikkelen met de dansers van het Rotterdamse gezel-
schap. Het resultaat is een verrassende dansavond met drie nieuwe werken. 

VR 28 - TONEELSCHUUR - 20:00
GOLDEN PALACE 
In het komische, maar zeker ook ontroerende ‘WO-MAN’ leren twee talentvolle 
poweractrices de man in zichzelf te accepteren. Ze hebben namelijk last van 
gender-stress: diep in hun binnenste sluimert een ontembare mannelijke kracht. 

VR 28 - HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15
THE WOMAN IN BLACK -  
HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES 
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Het is een aangrijpende en angstaanjagende toneelvoorstelling; en het is de 
eerste voorstelling van het huisgezelschap van het Haarlemmerhout Theater.

VR 28 - THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15
YOUP VAN ‘T HEK - MET DE KENNIS VAN NU
Met de kennis van nu. Dit is een van de meest gebezigde termen. Vooral van 
blunderende politici, die hiermee iets recht proberen te praten. Bij Youp ligt dat 
anders. Volgens hem hoort blunderen namelijk bij het leven.

VR 28 - STADSSCHOUWBURG - 20:15 
BONTE GALA AVOND
Op 30 september 2018 is het precies 100 jaar geleden dat Stadsschouwburg 
Haarlem werd geopend. Dat heugelijke feit wordt natuurlijk groots gevierd met 
een keur aan Haarlemse artiesten, waaronder Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaan-
dorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse en Mylou Frencken. Vier het mee!

VR 28 - TONEELSCHUUR - 20:30 
HEADROOM
In Headroom nemen theatermakers Boogaerdt/VanderSchoot en Erik Whien je 
mee op een visuele reis door de duisternis, op zoek naar de ruimte tussen waar-
neming en verhaal. Kun je in het donker meer zien dan in het licht? 

8 SEP T/M 29 OKT - MUSEUM HAARLEM - DI T/M ZO 
100 JAAR STADSSCHOUWBURG HAARLEM
In de expositie maak je kennis met de geschiedenis van de schouwburg in 
diverse tijdsperioden. Ter ere van het 100 jarige bestaan van de schouwburg. 

15 SEP T/M 14 OKT - DE VISHAL - DI T/M ZO
DE ZWARTE MADONNA EN DE TROOST
Tentoonstelling in samenwerking met de Grote of St. Bavo Kerk. Met werk van: 
o.a Tijl Orlando Frijns, Arthur Kempenaar, Annaleen Louwens, Sjoerd Buisman, 
Alexandra Engelfriet, Alet Pilon, Maarten Spruyt, Thera Hillenaar, Ting Gong

ZO 9 – PHILHARMONIE – 13:00 
VOORPROEFJE: JUDAS - DE HOLLEEDERS DICHTBIJ 
Theatermaker Jelle Kuiper vertelt over de totstandkoming van de voorstelling. 

PREVIEW - 8+

29 SEP 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 hedendaag-
se 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

5 OKT T/M 6 JAN 2019 - TEYLERS MUSEUM - DI T/M ZO 
LEONARDO DA VINCI
De eerste grote Nederlandse tentoonstelling van echte tekeningen van Da Vinci. 
Leonardo da Vinci (1452-1519), de Renaissance-kunstenaar, was een van de 
eersten die zich bezighield met de expressie van emoties. 

TONEELSCHUUR - 20:00
GOLDEN PALACE 
In het komische, maar zeker ook ontroerende ‘WO-MAN’ leren twee talentvolle 
poweractrices de man in zichzelf te accepteren. Ze hebben namelijk last van 
gender-stress: diep in hun binnenste sluimert een ontembare mannelijke kracht. 

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15
LOUISE KORTHALS - ALLES IS ER
In 2011 won ze het Amsterdams Kleinkunst Festival, voor haar eerste avondvul-
lende cabaretprogramma Vlieguur ontving ze de Neerlands Hoop en opvolger 
Zonder Voor behoud werd opnieuw met een sterrenregen ontvangen. 

TONEELSCHUUR - 20:30
HEADROOM
In Headroom nemen theatermakers Boogaerdt/VanderSchoot en Erik Whien je 
mee op een visuele reis door de duisternis, op zoek naar de ruimte tussen waar-
neming en verhaal. Kun je in het donker meer zien dan in het licht?

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15
THE WOMAN IN BLACK - HAARLEMMERHOUT  
THEATERPRODUCTIES 
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Het is een aangrijpende en angstaanjagende toneelvoorstelling; en het is de 
eerste voorstelling van het huisgezelschap van het Haarlemmerhout Theater.

ZA 8 & ZO 9 SEPTEMBER

ZO 2 - VEERPLAS - 12:00 - 20:00
BUITENGEWOON KINDERFESTIVAL (4 TOT 12 JAAR)
Haarlems eerste echte kinderfestival!! En ouders mogen ook mee... Een creatief, 
actief en speels festival. Met DJ's, foodtrucks, spelletjes, workshops en andere 
leuke activiteiten. 

BONTE GALA AVOND

TONEELSCHUUR 
EXCLUSIEF 2
THEATERKIJKEN IN 7  
EXCLUSIEVE AVONDEN
START 15 OKTOBER 
TONEELSCHUUR 
LAATSTE PLAATSEN!

DONDERDAG 20 SEPTEMBERZATERDAG 1 SEPTEMBER

DI 4 T/M DO 6 SEPTEMBER

VRIJDAG 7 SEPTEMBER

VRIJDAG 21 SEPTEMBER

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

ZONDAG 23 SEPTEMBER

MA 24 T/M DO 27 SEPTEMBER

VRIJDAG 28 SEPTEMBER

DI 11 T/M DO 13 SEPTEMBER

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

MA 17 T/M WO 19 SEPTEMBER

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

ZAONDAG 30 SEPTEMBER
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TRY OUT

TRY OUT

TRY OUT

PREMIÈRE

UITVERKOCHT!

UITVERKOCHT!

DANS

DANS

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



RAPA NUI | BLOEMENDAAL AAN ZEE - 20:30 
GALLOWSTREET ON THE BEACH @ RAPA NUI
Brass, hiphop, swingende afrobeats funk en een ongeremde energie en oneindig 
speelplezier: dat is natuurlijk Gallowstreet! Maar ook DJ’s om de avond op te 
warmen, een food market en een gezellig dansfeestje achteraf.

THE WOLFHOUND - 21:00 - GRATIS
JOY MILLS AND TOM PARKER 
Een Americana duo met mix van roots, rock-’n-roll, folk en country.

PATRONAAT - 20:30 
THE REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND (USA)
Rauwe, muzikale en vermakelijke blues, folk en country freak show 

VEERPLAS - 14:00 - 23:00 
2GENERATIONS INVITES
Edwin Evers Band en Pete Philly op openluchtconcert bij de Haarlemse Veerplas. 
Daarnaast staan DJ’s Amir Charles en Barry Brand op de line-up en wordt de 
avond spectaculair afgesloten.

VR 31 AUG - OPENLUCHTTHEATER CAPRERA - 20:30
OHM, HET GELUID VAN HET UNIVERSUM
Een lang gekoesterde wens van Marcel Veenendaal (leadzanger van DI-rect) gaat 
met dit project in vervulling. Het Gelders Orkest, Marcel Veenendaal en arrangeur/
componist Tom Trapp vinden elkaar in een uniek project & samenwerking. 

THE WOLFHOUND - 21:30 - GRATIS 

Een rauwe mengeling van stijlen van Pop, Blues, Jazz tot Altrock
JASMINA SOLARIS AND SUPPORT

GROTE OF ST. BAVOKERK - 20:15
STADSORGELCONCERTEN 2018
Peter Van de Velde speelt werken van o.a. Mozart en Mendelssohn.

GROTE OF ST. BAVOKERK - 19:00 
STADSORGELCONCERTEN 2018
Anton Pauw & Anneke van Haaften (viool) spelen werken van J.S. Bach

VEERKWARTIER - 14:00 - 23:00 - GRATIS
MEEGENIETEN - HET TERRAS VAN DE EDWIN EVERS BAND
Meegenieten op ons terras van de Edwin Evers Band

RAECKS CAFÉ - 16:00 - GRATIS
JAZZ OP ZONDAG
Met Ruud de Vries (tenor-sax), Hans Ruigrok (bas), Sven Rozier (drums), Cajan 
Witmer (piano)

HET VEERKWARTIER - 16:00 - 18:00 
LIVE OP ZONDAG: JERRY CAN
Jerrycan speelt de minder voorspelbare nummers uit de jaren 80 tot nu, van REM 
tot Depeche Mode en van Fleetwood Mac tot Sabya.

PATRONAAT - 20:15 
KLIKO PRESENTS: ARCHIE AND THE BUNKERS (USA)
Het Amerikaanse garage rock’n roll duo staat bekend om hun energieke optre-
dens, met duidelijke invloeden van jazz orgel grootheden.

DE VOLKSLUST - 13:00 
JAZZY SUNDAY LUNCH MET SASKIA LAROO!
Kom genieten van goed eten, drinken en live jazz van Saskia Laroo; zij staat 
bekent als de ‘Lady Miles Davis of Europe’. Reserveren gewenst. 

PATRONAAT - 20:00 
PIERCE BROTHERS (AUS)
De energie spat van het podium af bij deze tweeling broers uit Australië.

WOODSTOCK69, BLOEMENDAAL AAN ZEE - 17:00 
FRANZ FERDINAND (SCO)
Het schotse Franz Ferdinand staat al meer dan vijftien jaar garant voor een 
dosis alt rock in de (Europese) hitlijsten. Één ding is zeker, de zandkorrels bij 
Woodstock69 zullen na deze show nooit meer hetzelfde zijn. 

PATRONAAT - 19:30 
JAYA THE CAT
Deze Amsterdamse partypunkers zijn te omschrijven als een muzikale cocktail van 
gelijke delen reggae, punk en ska, een beetje electronica.

HET VEERKWARTIER - 16:00 
LIVE OP ZONDAG MARNIX
Hij ontwikkelde een nieuwe stijl: Psychedelische Flamenco, een mix van Spaanse 
technieken met normale coupletten en refreinen zoals we die van popmuziek ken-
nen. Een filmisch optreden die je naar de kusten van de Middellandse Zee

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA - 13:00
MATANGI QUARTET XL
Een cello onder een boom, een altviool tussen de varens, Indiase viool en tabla in 
het gras en een strijkkwartet op het podium. Tijdens het Voorspel vinden er mini-
concerten plaats in het wandelpark van Caprera.

GROTE OF ST. BAVOKERK - 20:15 
STADSORGELCONCERTEN 2018
Piet Hulsbos, Klaas Koelewijn, Dick Koomans, Yu Nagayama, Junko Sakakibara, 
Naoko Shimizu & Jaap Stork spelen Bach en Orgelbüchlein 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL - 20:00
MUSIC & LIGHTS NIGHTS
Een locatiefestival dat plaatsvindt in het bos rondom het openluchttheater. Met ver-
schillende optredens op verrassende plekken in het wandelpark en openluchtthe-
ater, terwijl onderweg spannende lichtsculpturen en projecties te zien zijn. Magisch 
en betoverend. Met o.a. Remy van Kesteren en Tim Knol. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL - 20:00
MUSIC & LIGHTS NIGHTS
Een locatiefestival dat plaatsvindt in het bos rondom het openluchttheater. Met ver-
schillende optredens op verrassende plekken in het wandelpark en openluchtthe-
ater, terwijl onderweg spannende lichtsculpturen en projecties te zien zijn. Magisch 
en betoverend. Met o.a. Remy van Kesteren en Tim Knol. 

MUZIEK / SEPTEMBER MUZIEK / SEPTEMBER MUZIEK / SEPTEMBER

HET VEERKWARTIER - 18:00 - 22:00 
DE TUINKAMER VAN JAAP
De formule is eerst lekker eten met onbekenden aan lange tafels en dan luisteren 
naar een optreden of kijken naar een voorstelling.

RAECKS CAFÉ - 16:00 - GRATIS
JAZZ OP ZONDAG
Met Roberto Haliffi (drums), Mark van der Feen (piano), Peter Bjornlid (bas), 
Special guest: David George (trompet)

VR 31 AUG & ZA 1 SEP – CIRCUS HAKIM – 12:00 – 22:30 
NESTIVAL
Een nieuw Haarlems evenement: Nestival. op ontdekkingstocht naar onver-
moede culturele en maatschappelijke bedrijvigheid en zijn hart ophalen aan 
workshops, (street-) food, muziek, film en/of (kinder-) theater.

ZO 2 – MOLENPLAS – HELE DAG
SCHALKWIJK AAN ZEE FESTIVAL
Het wordt een gezellige, culturele dag voor jong en oud bomvol livemuziek, thea-
ter, lekker eten en andere leuke activiteiten!

DO 6 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 20:30
LEONARDO DA VINCI - EXPRESSIE EN EMOTIE
Teylers Museum organiseert in het najaar van 2018 een grote tentoonstelling over 
Leonardo da Vinci. In deze lezing geeft Michiel Plomp, hoofdconservator van het 
museum, een inleiding op deze tentoonstelling.

ZA 1 – HAARLEMMER KWEEKTUIN – 10:00 – 15:00 – GRATIS
BIOMARKT 
Je kunt er terecht voor allerlei biologische, glutenvrije of duurzaam geproduceerde 
producten. Bij mooi weer lekker picknicken.

GROTE MARKT - 20:00
HAARLEMSE CULTUURNACHT
Een nacht zoals je ‘m nog nooit hebt beleefd! Cultuur, muziek, kunst, dans en 
meer.. In één nacht ontdekken wat Haarlem aan kunst en cultuur te bieden heeft? 
Meer dan 100 blaasmusici en slagwerkers maken vanuit ramen en balkons op de 
Grote Markt (om 20:00 uur) een unieke en spectaculaire compositie. 

PATRONAAT - 19:30 
ILSE DELANGE
Na vijf jaar komt Ilse DeLange dit jaar met nieuw solowerk. Dus….

GROTE OF ST. BAVOKERK - 20:15 
STADSORGELCONCERTEN 2018
Matthias Havinga speelt o.a. Pärt - Annum per annum, maar ook werk van Bach

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL - 20:30
JUNGLE BY NIGHT
Van Oriëntaalse funk tot krautrock en van house tot Ethiopique. Al deze invloeden 
worden door de blender gehaald met als resultaat een uniek geluid! Soms intens, 
dan weer broeierig, maar de dansvloer lonkt altijd. 

PATRONAAT - 20:00 
YORICK VAN NORDEN
Yorick van Norden presenteert zijn tweede studioalbum in zijn ‘hometown’.

PATRONAAT - 20:30 
GRUPPO SPORTIVO
Het legendarische muziekgezelschap Gruppo Sportivo treedt weer op! 

PLETTERIJ - 20:30 - GRATIS 
IMPRO SESSIE MET ADA RAVE
Ada Rave is een Argentijnse saxofonist, die improviseert en componeert. 

RAECKS CAFÉ - 16:00 - GRATIS
JAZZ OP ZONDAG
Met Bernadette Bal (alt-en sopraan-sax), Cajan Witmer (piano), Willem Smid 
(drums), Thomas Andersen (bas)

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA - 20:30
JETT REBEL
In Nederland kon men de afgelopen 3 jaar niet om Jett Rebel heen. Hij is extrava-
gant, volkomen zichzelf en doet álles voor de muziek. 

CIRCUS HAKIM - 21:00 
HAARLEMSE BLUES CLUB | KAT RIGGINS (USA)
Kat Riggins komt uit Miami, Florida wordt ook wel de ‘Babydoll of the Blues’ ge-
noemd. Zij wordt aangevuld met de Nederlandse band The Fuzzy Licks.

THE WOLFHOUND - 21:30 - GRATIS
DAVE MUNNELLY & FRIENDS 
De Ierse trekzakvirtuoos Dave Munnelly speelt met zijn vrienden

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL - 15:00  
MY TURN OF PHRASE - BLUE DEW 
My Turn of Phrase is een voorstelling met het mooiste repertoire van Pim Leutholff, 
zanger/gitarist die al vanaf het begin van Blue Dew bekend staat om zijn bijzon-
dere (Ierse) stem en gitaarbegeleiding.  

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE - 15:00
CATHELIJNE NOORLAND & FRIENDS
Cathelijne Noorland is programmeur van de Oude Kerk sinds 2017. Podia 
Heemstede heeft Cathelijne gevraagd één van die concerten zelf in te komen vul-
len. Zij is namelijk naast programmeur bovenal pianiste!

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL - 20:30
NICK & SIMON – AANGENAAM
Nick & Simon zouden Nick & Simon niet zijn als ze hun grote hits niet zouden 
spelen, dus ook deze komen uitgebreid aan bod.

THE WOLFHOUND - 21:00 - GRATIS
IRISH MUSIC SESSION
De maandelijkse Ierse muziek sessies, waar anders dan in The Wolfhound

THE WOLFHOUND - 21:30 - GRATIS
THE BLUES SWAMPERS
Een mix van swampyblues ‘with a spoonful of sugar on the side’.

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

STAPPEN & DANCE / SEPTEMBER

STAPPEN & DANCE / SEPTEMBER

ZA 8 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 
VUNZIGE DEUNTJES
Het bekende recept bestaande uit de vunzigste Hip-Hop, R&B en Dancehall! 

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

ZA 1 – PATRONAAT – 21:00U - 04:00 – GRATIS  
023TECHNO
023TECHNO bestaat 1 jaar en dat verdient een feestje! Een techno feestje.

ZA 15 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 
AM:KLUB
De DJ’s zorgen altijd voor een rare doch dansbare mix van underground hits, lek-
kere gitaarplaten -en rockende dansvloerknallers. 

ZA 22 – DE HAVEN VAN ZANDVOORT – 19:30 – 00:00 
DISCO & DANCE STRANDFEEST LETZ PARTY
Disco & Classics Party. Dansfeest speciaal voor 30up, 40up en 50up

ZA 15 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 
TANTE JOKE KARAOKE BAND
Op weg naar karaoke wereldverovering, komt Tante Joke Karaoke Band terug

ZA 8 – PATRONAAT – 23:00 – 02:00 – GRATIS   
HAARLEM CULTUURNACHT AFTERPARTY
De afterparty van de Haarlemse Cultuurnacht vindt plaats in Patronaat! Na het ont-
dekken van alle cultuur in de stad  is het tijd om alle nieuwe inzichten en indrukken 
even te laten bezinken met een koud drankje en de beste muziek.

OVERIGE / SEPTEMBER

OVERIGE / SEPTEMBER

PATRONAAT - 20.00 
JEFFREY FOUCAULT & BAND (USA)
Een van de boeiendste Amerikaanse singer-songwriters. Balladerend tussen blues 
en country. Een echte authentieke verhalenverteller met een natuurlijke autoriteit 
en een stem tusen Chris Rea en Chris Whitley.

RAECKS CAFÉ - 16:00 - GRATIS
JAZZ OP ZONDAG
Met Kathe van de Hurk (zang), Erik Mensink (drums), Jasper Swank (piano)

PATRONAAT - 20:30 
GRANDMASTER FLASH (USA)
Één van de pioniers van de hiphop komt met zijn show Hip Hop, People, Places 
and Things naar H’lem. Come on en get down met de Grandmaster in Patronaat!

THE WOLFHOUND - 21:30 - GRATIS 
LAGUNITAS PRESENTS SKY WALLACE
Briljante Canadese singer-songwriter op tournee met Lagunitas-brouwerijen
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HET LICHTHUIS | VERGIERDEWEG 456 - 20:00 
RAKESH CHAURASHIA & SANDIP BHATTACHARY 
Rakesh Chaurasia is magistraal fluitist op de Indiase bamboefluit, de bansuri. De 
ritmische begeleiding op de tabla is in handen van Sandip Bhattacharya.

GROTE OF ST. BAVOKERK - 20:15
STADSORGELCONCERTEN 2018
Willem Hörmann speelt o.a. Nieland - Toccata; Intermezzo en ook iets van Bach

PATRONAAT - 20:00 
JACK AND THE WEATHERMAN
Een beetje pop, een vleugje folk en een toefje reggae. En echt Haarlems.

PATRONAAT - 19:30 
DANISH DEMOLITION TOUR’
De enige echte Danish Demolition komt naar Haarlem! Vier verschillende top-
bands uit de stal van het Deense creatieve metalcollectief Prime Collective.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL - 20:15 
NEDERLANDSE BACHVERENIGING
In Bachs ‘Brandenburgse concerten’ klinken de meest bijzondere combinaties 
van instrumenten. Het orkest van de Nederlandse Bachvereniging geeft ze ten 
beste met hun nieuwe ‘chef’, concertmeester Shunske Sato.

THE WOLFHOUND - 21:00 - GRATIS
SINGER-SONGWRITER SHOWCASE WITH  
ELIZABETH CORNISH 
Britse singer-songwriter. Haar catharsisummers lopen schaamteloos over met 
rauwe emotie. Ze zijn tegelijkertijd fragiel en krachtig, en hoewel ze het donkere 
en pijnlijke onderwerp aanraken, zijn ze nooit melancholisch.

PATRONAAT - 19:30 
PUNKROCK RUINED MY LIFE FEST: SUBHUMANS
De zevende(!) editie van Punkrock Ruined My Life Fest is een feit! Punk. Rock.

STADSSCHOUWBURG VELSEN - 20:15
RAGÚS
Passie en vuur: in de Ierse oer-taal Gaelic zeggen ze dan Ragús! Zij zijn de 
absolute parel uit de Ierse dans- en muziektraditie.

PLETTERIJ - 20:30
EX 39 JAAR PRE FESTIVAL
The Ex bestaat binnenkort 40 jaar. Met als gastmusici de saxofonist KristofferAl-
berts, Zewditu Yohannes, een ‘Azmari’ zangeres uit Ethiopia

PATRONAAT - 20:30 
A MEMORIAL ELECTRIC CO. TRIBUTE  
TO JASON MOLINA
Ruim vijf jaar na het overlijden van Jason Molina presenteert Patronaat ‘Songs: 
Molina - A Memorial Electric Co. - tribute to jason Molina’.

 THE WOLFHOUND - 21:30 - GRATIS 
THE GUITAR DUO 
Live muziek met gave gitaarklanken van dit in Amsterdam gevestigde duo

HET LICHTHUIS | VERGIERDEWEG 456 - 15:00
PANDIT ALOK LAHIRI &  PARTHASARATHI 
MUKHERJEE 
Muzikale grootheid maestro Alok Lahiri behoort tot de meest vooraanstaande 
klassieke musici van India. De betoverende klanken van zijn sarod worden bege-
leid door tabla-meester Parthasarathi Mukherjee.

PLETTERIJ - 16:00
JAZZX: DUO CONVERSATIONS
Muzikale reis met harmonieuze samenspel van gitaar en contrabas.

RAECKS CAFÉ - 16:00 - GRATIS
JAZZ OP ZONDAG
Met Wouter Kiers (tenor-sax), Walther de Graff (gitaar), Hans Ruigrok (bas), 
Maarten Kruijswijk (drums) 
 

DO 6 – HET VEERKWARTIER – 21:30
FILM AAN HET WATER: THE SQUARE
Superieure satire over museumcurator Christian (Bang), wiens comfortabele 
bestaan volledig op zijn kop wordt gezet als hij op straat van zijn portemonnee 
beroofd wordt en vervolgens de ene slechte beslissing na de andere neemt. 

ZA 8 – GROTE MARKT – 20:00
HAARLEMSE CULTUURNACHT
Een nacht zoals je ‘m nog nooit hebt beleefd! Cultuur, muziek, kunst, dans en 
meer.. In één nacht ontdekken wat Haarlem aan kunst en cultuur te bieden heeft? 
Meer dan 100 blaasmusici en slagwerkers maken vanuit ramen en balkons op de 
Grote Markt (om 20:00 uur) een unieke en spectaculaire compositie

ZA 8 & ZO 9 – HAARLEM CENTRUM
HET KORENLINT
Haarlem telt 60 koren in allerlei genres en soorten en maten. Tijdens het Korenlint 
laten de koren elk in twee optredens van 20 minuten horen wat ze in hun mars 
hebben. Georganiseerd door de Federatie Haarlemse Koren.

ZA 8 & ZO 9 – HAARLEM E.O. 
OPEN MONUMENTENDAGEN
In Haarlem zetten meer dan 65 monumenten hun deuren open voor het publiek. 
De Open Monumentendagen zijn ieder jaar dé kans om een plek te bezoeken 
waar je normaal niet zo snel komt. 

ZA 8 & ZO 9 – HAARLEM CENTRUM 
HAARLEM CULTUUR FESTIVAL
Haarlem Cultuur Festival is dé opening van het culturele seizoen in Haarlem. 
Twee dagen lang gonst de stad van de optredens, films, workshops en exposities 
op het gebied van theater, dans, beeldende kunst, muziek, literatuur en alles wat 
daartussen zit.

ZA 8 & ZO 9 – PHILHARMONIE 
HAARLEM CULTUUR FESTIVAL – MINI-PARADE 
De Grote Foyer omgetoverd tot een mini-Parade met in de Grote Zaal de theater-
camping. De matjes kunnen worden uitgerold voor een yogales, het schmink- en 
knutselteam staat weer klaar of volg een dans- of circusworkshop.

ZO 9 – TONEELSCHUUR CAFÉ – 16:00 – 18:00 – GRATIS 
DE SCHUURSHOW
De Schuurshow is 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.  

ZO 9 – CAFÉ KOOPS – 14:00 – 16:00 – GRATIS 
HAARLEMSE DICHTLIJN
Aftrap van het culturele seizoen met  klinkende poëzienamen als: Sho’leh 
Rezaza-deh, Gerardo Insua Teijeiro, Markiezin Marthe van Bronkhorst e.a., en 
een intemez-zo van singer/songwriter Paul Baarn

WO 12 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
LA LA LAND – CINEMA CAPRERA
Romantische musicalfilm in het openluchttheater. La La Land is een moderne 
variant op de klassieke Hollywood musical en een ode aan iedereen die durft te 
dromen, en won maar liefst zes Oscars.

DO 13 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
INTO THE WILD – CINEMA CAPRERA
Avonturenfilm gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De 22-jarige, pas afge-
studeerde Christopher McCandless laat zijn familie en veelbelovende toekomst 
achter zich, op zoek naar avontuur. Zonder materiële bezittingen.

VR 14 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
THE RED TURTLE – CINEMA CAPRERA
Magisch-realistische animatie film. Een man spoelt aan op onbewoond tropisch 
eiland en doet wanhopige pogingen daar weg te komen. Maar telkens als hij wil 
ontsnappen, wordt hij tegengehouden door een enorme rode zeeschildpad.

VR 14 T/M ZO 16 – EXPO HAARLEMMERMEER | VIJFHUIZEN
HORSE EVENT
Het belooft drie geweldige dagen te worden voor elke paardenliefhebber.

ZA 15 – PLETTERIJ – 19:00
WERELDKEUKEN EVENT
Laat u verrassen door een heerlijk drie gangen menu gekookt door Nieuwe Haar-
lemmers. Zij koken als vrijwilliger de favoriete gerechten uit hun moederland.

ZO 16 – SPAARNE 
HAARLEM CITY SWIM TO FIGHT CANCER
Honderden deelnemers springen in het Spaarne in tijdens de tweede editie van 
Swim to Fight Cancer Haarlem! Niet alleen vanwege het sportieve element maar 
vooral om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. 

ZO 16 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30 
HONDENLOT – KLEIN CAPRERA
Lezing: De Emotionele Belevingswereld van Honden door Liselot Boersma

DO 20 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
ANN DEMEESTER – KLEIN CAPRERA
Oude en hedendaagse kunst lijken soms mijlenver van elkaar verwijderd te lig-
gen. Dat ze echter vaak met elkaar flirten en dat die liefdesverhouding soms zelfs 
tot een huwelijk leidt, licht Ann Demeester toe in haar lezing.

ZO 23 – VILLA VIJF33 | VIJFHUIZEN – 10:00 – 17:00 
THEMADAG HERFST
Het wordt een dag die gevuld is met het ervaren van je zintuigen! Met muziek, 
meditatie en healing. In de vorm van workshops, lezingen, samenzijn, elkaar 
ontmoeten, rituelen, tradities EN een heerlijke vegetarische lunch.

ZA 22 – 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.

ZA 22 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 
80’S VERANTWOORD
Herontdek dé credible knallers van de jaren ’80. Doe Maar, The Cure en zo.

VR 28 – PATRONAAT – 23:00 – 05:00 
SPEKTRUM XL
Lekker dansfeestje met de drum & bass legendes High Contrast (UK).

ZA 29 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
90’S NOW
Dance, rock, pop, hiphop, R&B, happy hardcore, alles komt voorbij! 

ZA 29 – PATRONAAT – 00:00 - 05:00
HET RESERVAAT: EGBERT (LIVE)
Met weinig verhullende songtitels als Zaag en Lachgas weet je wat je kunt ver-
wachten met een avondje Egbert(live), juist: het hardere beukwerk.  

ZO 23 – HET VERHALENHUIS – 12:00 – 17:00 
OPEN HUIS
U kunt gratis binnenlopen en lekker kijken, luisteren of meedoen aan alle work-
shops, films, concerten, en een jeugdtheatervoorstelling!

DI 25 – 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. Na de maaltijd zijn er 
plaatsen gereserveerd voor een theater- of dansvoorstelling of film.

DI 25 – BAR WOLKERS – 20:00 – 22:00 – GRATIS 
OPEN PODIUM – HAARLEMSE DICHTLIJN
Maandelijks open podium voor beginnende en ervaren dichters met als speciale 
gast: Jos van Hest en troubadour/liedjeszanger Paul Marselje.

WO 26 – PLETTERIJ – 20:00 
TEGENLICHT MEET UP “DE OPKOMST VAN 
NIEUW RECHTS”
In deze aflevering gaan schrijvers en denkers van verschillende politieke signa-
tuur met elkaar in gesprek en debat over deze nieuwe politieke golf.

DO 27 – HET VERHALENHUIS – 20:00 
MODERNE KUNST EN SPIRITUALITEIT
Lezing behandelt de kunst in de jaren tot aan de eerste wereldoorlog.

ZO 30 – HAARLEM/GROTE MARKT 
VITAMINSTORE HALVE VAN HAARLEM
Alweer de 34e editie van de Vitaminstore Halve van Haarlem. De Halve van 
Haarlem is een hardloopevenement in Haarlem e.o. en wordt georganiseerd door 
Stichting SportSupport Kennemerland. 
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VRIJDAG 31 AUGUSTUS

ZATERDAG 1 SEPTEMER

ZONDAG 2 SEPTEMER

DINSDAG 4 SEPTEMER

WOENSDAG 5 SEPTEMER

DONDERDAG 6 SEPTEMER

VRIJDAG 7 SEPTEMER

ZATERDAG 8 SEPTEMER

DINSDAG 11 SEPTEMER

ZONDAG 9 SEPTEMER

DONDERDAG 13 SEPTEMER

ZATERDAG 8 SEPTEMER / VERVOLG

ZATERDAG 15 SEPTEMER

VRIJDAG 14 SEPTEMER

ZONDAG 16 SEPTEMER

DINSDAG 18 SEPTEMER

VRIJDAG 21 SEPTEMER

ZATERDAG 22 SEPTEMER

ZONDAG 23 SEPTEMER

DINSDAG 25 SEPTEMER

WOENSDAG 26 SEPTEMER

DONDERDAG 27 SEPTEMER

ZONDAG 23 SEPTEMER / VERVOLG

VRIJDAG 28 SEPTEMER

ZONDAG 30 SEPTEMER

ZATERDAG 29 SEPTEMER
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Meer informatie: www:nickysplace:nl of bel 06 - 4104 15 09

WWW:NICKYSPLACE:NL
 
• Spirituele beurs in Noord-Holland
• Spiritueel café in Noord-Holland
• Avond mediumschap bij u thuis

2018

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER


