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THEATER / SEPTEMBER

THEATER / SEPTEMBER

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

DONDERDAG 20 SEPTEMBER
HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15

Op 1 september is het precies 70 jaar geleden dat de eerste voorstelling in Caprera 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.

HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15

UITVERKOCHT!

DI 4 T/M DO 6 SEPTEMBER

WO 5 - TONEELSCHUUR - 20:00

TIP

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.

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.

DO 6 - TONEELSCHUUR - 20:30

REVOLUTIONARY ROAD

Het veel geprezen Revolutionary Road fileert de droom van het gelukkige gezinsleven, en is in de ogen van velen een moderne klassieker. Een voorstelling over
ontsnappen, maar niet aan jezelf kunnen ontkomen; met top acteurs.

Op 30 september 2018 is het precies 100 jaar geleden dat Stadsschouwburg
Haarlem werd geopend. Dat wordt groots gevierd. Als opmaat voor een knallend 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.

VRIJDAG 7 SEPTEMBER

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.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15

TIP

ERIK VAN MUISWINKEL - DE OPLOSSING

DE VROUW, EEN STRUIKELTOCHT

WO 12 - TONEELSCHUUR - 20:00

VLIEGBOOT MOEDERSCHIP – HOTEL MODERN

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 13 - TONEELSCHUUR - 20:00

TIP

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 - 20:30

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.

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

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.

Miljoenen bezoekers zijn al getuige geweest van deze aangrijpende en angstaanjagende 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 geobsedeerd geraakt door het idee dat hij en zijn familie vervloekt zijn door de spookachtige 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…

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15

TIP

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

DE VROUW, EEN STRUIKELTOCHT

PREMIÈRE

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.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

DE UR-TRIENNALE 2018

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15

TIP

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.

MINI PARADE

KOM CULTUUR PROEVEN

ZATERDAG 8 & ZONDAG 9 SEPTEMBER - PHILHARMONIE

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15

PETER HEERSCHOP -

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: verrassende 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

TONEELSCHUUR
EXCLUSIEF 2

DE MINISTER VAN ENTHOUSIASME

Lol is een serieuze zaak. Peter Heerschop, zelfbenoemd Minister van Enthousiasme 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

TIP

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.

THEATERKIJKEN IN 7
EXCLUSIEVE AVONDEN

MA 17 T/M WO 19 SEPTEMBER

START 15 OKTOBER
TONEELSCHUUR
LAATSTE PLAATSEN!

Ieder seizoen groeit het aantal deelnemers aan de succesvolle toneelkijkreeksen 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 programmeurs. Voor de Toneelkijkreeks Toneelschuur
eXclusief 2, start maandag 15 oktober aanstaande, zijn nog (laatste) kaarten te koop. U
ontmoet acteurs, regisseurs, theatermakers en
toneelexperts. Met de nodige achtergrondinformatie 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

Volg ons: FACEBOOK.COM/HAARLEMXL

TRY OUT

SERIE DUBBELSPEL

Kijk tijdens het seizoen naar een serie voorstellingen, die speciaal zijn geselecteerd. Vanavond verzorgt Remco van Rijn van het Nationale Theater – ter
introductie – de unieke masterclass De kunst van het toneelkijken.

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

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 Djojokarso liet zich inspireren door zijn boek ‘Giovanni’s Room’ (1956).

WO 19 - TONEELSCHUUR - 20:30

HIN UND HER

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

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.

TRY OUT

TONEELSCHUUR - 20:30

TIP

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.

DOORLOPEND - MUSEUM HAARLEM - MA T/M ZO

GESCHIEDENIS VAN HAARLEM

De bloeiperiode van Haarlem: de Gouden Eeuw, toen Haarlem één van de machtigste en welvarendste steden van Holland was.

T/M 9 SEPT - JANSKERK - MA T/M VR - GRATIS

HAARLEM CULTUURFESTIVAL /

ZA 8 & ZO 9 SEPTEMBER

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

WO 26 - TONEELSCHUUR - 20:00

TIP

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.

TIP

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 Kaandorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse en Mylou Frencken. Vier het mee!
DANS

Danslokaal is een jaarlijks project van Conny Janssen Danst, dat talentvolle
makers nieuw werk laat ontwikkelen met de dansers van het Rotterdamse gezelschap. 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

T/M 9 SEP - DE VISHAL - DI T/M ZO

ZA 8 & ZO 9 – GROTE MARKT – 12:00 – 17:00

30 tentoonstellingen in één maand! Elke dag is er een nieuwe tentoonstelling te
zien, samengesteld uit door Vishal-bezoekers geselecteerd werk.

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 Kaandorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse en Mylou Frencken. Vier het mee!
DANS

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 gezelschap. Het resultaat is een verrassende dansavond met drie nieuwe werken.

VRIJDAG 28 SEPTEMBER

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

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

ZA 8 & ZO 9 – PHILHARMONIE – 3X PER DAG

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.

Renate strooit met hilarische feitjes en bruikbare trucs en ze geeft flirttips, nuttige
lesjes in eerste indruk en handige hulpjes bij oogcontact.

T/M 16 SEPT - HOOFDWACHT, GROTE MARKT 17 - ZA & ZO
DIRCK VOLCKERTSZOON COORNHERT GRATIS

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.
UITVERKOCHT!

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 Kaandorp, 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 waarneming en verhaal. Kun je in het donker meer zien dan in het licht?

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

TIP

‘Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590): leven, werk en denkbeelden van
een strijdbare Haarlemse humanist’

Ontdek je talent en creativiteit: workshops, theater, dans en zang, schilderen en
tekenen. En speel op de muziekinstrumenten van de Muziekschool.

T/M 30 SEPT - FRANS HALS MUSEUM | HOF - DI T/M ZO

ZA 8 – HOF20 – 12:00 –16:00

In deze tentoonstelling staat de ontmoeting tussen ‘huismeester’ Frans Hals en
hedendaagse kunstenaars en Oude Meester-kenners centraal.

Duo Stuifzand treed voor deze gelegenheid op compleet met ritmesectie én
blazers! Twijfel je nog of Nederlandse taal kan swingen?

T/M 30 SEPT - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO

OPEN DAG BIJ HART

STUIFZAND JAZZ

RENDEZ-VOUS MET FRANS HALS

TIP

ONBEGRENSDE TUINEN

ZA 8 – CIRCUS HAKIM – ELK UUR

Tijdens de jaarlijkse bloemenpresentatie in het Museum kijkt kunstenaar Birthe
Leemeijer op een nieuwe manier naar de Nederlandse bloembollencultuur.

In deze voorstelling zoekt de heks nog één ingrediënt voor haar soepje: een
kabouter! Ze gaat op pad in het bos en…

T/M 30 SEPT - FRANS HALS MUSEUM | HOF - DI T/M ZO

ZO 9 – TONEELSCHUUR - 10:00 & 11:15

Ontwerpplannen voor een toekomstbestendig museum. Het vernieuwde Frans
Hals Museum is één museum op twee locaties met een programma in drie smaken: oude kunst, hedendaagse kunst en een ‘fusion’- de cocktail van beide.

VOORPROEFJE: HUN

FRANS HALS 2.0

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?

ZO 9 – PHILHARMONIE – 13:00

PREVIEW - 8+

VOORPROEFJE: JUDAS - DE HOLLEEDERS DICHTBIJ

T/M 1 OKT - ABC ARCHITECTUURCENTRUM - DI T/M ZO

9X HAARLEMS

Wat drijft een negental Haarlemse architecten die een collegiale en vriendschappelijk band hebben, te doen wat ze doen?

Theatermaker Jelle Kuiper vertelt over de totstandkoming van de voorstelling.

T/M 20 OKT - KUNST CENTRUM HAARLEM - DI T/M ZA

KINDEREN & JEUGD / SEPTEMBER

ZA 1 T/M ZO 9 – DE TOVERKNOL

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

JUNO’S DROMEN

ZO 2 - VEERPLAS - 12:00 - 20:00

BUITENGEWOON KINDERFESTIVAL (4 TOT 12 JAAR)

VAN ZANDVOORT NAAR LE MANS - NEDERLANDSE

HELDEN IN DE 24 UUR.

Ieder jaar ten tijde van de Historische Grand Prix besteedt het Zandvoorts Museum 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

TIP

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.

Een speciale tentoonstelling en boek over het leven en werk van de Haarlemse
kunstenaar Mari Andriessen (1897-1979)

ZA 8 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

T/M 1 JAN 2019 - HET DOLHUYS - DI /M ZO

EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+)

TIP

ZORGEN VOOR DE ZIEL

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…

“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.

ZO 9 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 13:30

T/M 7 JAN 2019 - MUSEUM HAARLEM - DI T/M ZO

Het vertrouwde recept: vet grappige sketches en liedjes over herkenbare
situaties waar kinderen en ouders samen hard om kunnen lachen.

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

VET KINDERCABARET - HET VIJFDE COUPLET! (6+)

TIP

ZO 9 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

SIMON DE HEER - SCHILDERACHTIG BLOEMENDAAL

T/M 13 JAN 2019 - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO

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…

WO 12 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

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

KNUFFELVERHALEN (0+)

WO 12 T/M ZO 14 – DE TOVERKNOL

BONTE GALA AVOND

RENDEZ-VOUS MET FRANS HALS

ZA 8 – HART HAARLEM – 12:00–17:00

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.

YOUP VAN ‘T HEK - MET DE KENNIS VAN NU

DROGE VOETEN

Portretten van waterveiligheid. Voor het project DROGE VOETEN zijn drie Haarlemse fotografen op pad gegaan.

T/M 16 SEPT - FRANS HALS MUSEUM | HAL - DI T/M ZO

Terwijl de kleinsten op schoot zitten ‘verspint’ meesterverteller Wijnand Stomp
nieuwe ‘Knuffel verhalen’ sprookjes voor zijn jonge luisteraars.

TRY OUT

T/M 9 SEP - ABC ARCHITECTUURCENTRUM - DI T/M ZO

DE VERVELENDE BUS (4+)

THE WOMAN IN BLACK -

VR 28 - STADSSCHOUWBURG - 20:15

ZWEMMEN IN EUROPA

Foto’s gemaakt door Henk Sloos van de meest bijzondere zwemplekken en -baden

EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+)

VR 28 - TONEELSCHUUR - 20:00

HET WITTE GORDIJN

T/M 9 SEP - ABC ARCHITECTUURCENTRUM - DI T/M ZO

De spelers van Theatergroep Eglentier spelen de karakters van het Ampzing
Genootschap.

Het meisje Juno heeft vragen, veel vragen! Juno vraagt zich af hoe het is om een
vogel of de zon te zijn…

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.

T/M 9 SEPT - TEYLERS MUSEUM - DI T/M ZO

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.

MA 24 - STADSSCHOUWBURG - 20:15

BONTE GALA AVOND

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.

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.

LIEFDESCOLLEGE VAN RENATE REIJNDERS

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 Kaandorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse en Mylou Frencken. Vier het mee!

700 JAAR BEWAARD - TENTOONSTELLING OVER DE JANSKERK

DIEPZEEGEHEIMEN

ZA 8 & ZO 9 – PHILHARMONIE | BLAUWE ZAAL – 12:00 – 17:00

De Stadsschouwburg en Toneelschuur presenteren De Vervelende Bus, een
filmisch en muzikaal spektakel waarin fantasie en tijd de hoofdrol spelen.

MA 24 T/M DO 27 SEPTEMBER

TIP

De tentoonstelling ‘Teken van leven’ toont origineel werk van Francine Oomen en
Maaike Hartjes uit hun autobiografische graphic novels.

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 Kaandorp, Veldhuis & Kemper, Jan J. Pieterse en Mylou Frencken. Vier het mee!

DO 27 - TONEELSCHUUR - 20:30

HET FENOMEEN HALS

Tegelijk met de jubileumtentoonstelling een nieuwe, permanente dynamische presentatie: Het fenomeen Hals. Een inkijk in de fascinerende wereld van Frans Hals.

LIVING HISTORY

THEATERGROEP EGLENTIER DOET AMPZING (8+)

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.

DANSLOKAAL 6 ON TOUR

DOORLOPEND - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO

Deze voorstellingen zijn ‘theatrale rondleidingen’ door het museum. Via een verhaal, verteld door Nicolaus Cruquius (1678-1754).

Onderstaand een greep uit het gevarieerde programma. Het volledige
programma is beschikbaar via de website www. haarlemcultuurfestival.nl

THE WOMAN IN BLACK -

HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES

WO 26 - TONEELSCHUUR - 20:30

EXPOSITIES / SEPTEMBER
DOORLOPEND - MUSEUM DE CRUQIUS - ELKE ZO 13:00 & 14:30

HET DEBUUT

VR 28 - THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15

TIP

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.

TEKEN VAN LEVEN

HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES

MA 17 - TONEELSCHUUR - 20:00

THE WOMAN IN BLACK - HAARLEMMERHOUT

THEATERPRODUCTIES

TONEELSCHUUR - 20:00

THE WOMAN IN BLACK -

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.

ZAONDAG 30 SEPTEMBER

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15

TIP

ROBOTJE - NTJONG / HET NATIONALE THEATER (6+)

T/M 1 SEP 2019 - HET DOLHUYS - DI T/M ZO

HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES

TONEELSCHUUR - 20:00

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?

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

BONTE GALA AVOND

DE UR-TRIENNALE 2018

In Headroom nemen theatermakers Boogaerdt/VanderSchoot en Erik Whien je
mee op een visuele reis door de duisternis, op zoek naar de ruimte tussen waarneming en verhaal. Kun je in het donker meer zien dan in het licht?

HET LIJDEN VAN DE JONGE WERTHER

WO 26 - STADSSCHOUWBURG - 20:15

TONEELSCHUUR - 20:00

KNUFFELVERHALEN (0+)

ZO 30 – TONEELSCHUUR – 15:00

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.

ARIE & SYLVESTER - WIE?!

ZA 29 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

TONEELSCHUUR - 20:30

TONEELSCHUUR - 20:30

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE - 20:15

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.

Terwijl de kleinsten op schoot zitten ‘verspint’ meesterverteller Wijnand Stomp
nieuwe ‘Knuffel verhalen’ sprookjes voor zijn jonge luisteraars.

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.

BONTE GALA AVOND

DE VROUW, EEN STRUIKELTOCHT

VR 14, ZA 15, DO 20, VR 21, ZA 22, DO 27, VR 28 & Z0 30 SEPTEMBER
HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 UUR

THE WOMAN IN BLACK -

VR 28 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

In 2011 won ze het Amsterdams Kleinkunst Festival, voor haar eerste avondvullende cabaretprogramma Vlieguur ontving ze de Neerlands Hoop en opvolger
Zonder Voor behoud werd opnieuw met een sterrenregen ontvangen.

HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES

STADSSCHOUWBURG - 20:15

WO 12 - TONEELSCHUUR - 20:30

TIP THE WOMAN IN BLACK

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15

ZONDAG 23 SEPTEMBER

“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.

Op 8 en 9 september gonst de stad van de culturele uitspattingen tijdens Haarlem Cultuur Festival. Geniet van prachtige exposities, theatrale voorproefjes,
uitdagende workshops, rondleidingen en nog veel meer op het gebied van muziek, 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

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.

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.

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.

ZATERDAG 8 & ZONDAG 9 SEPTEMBER - HAARLEM CENTRUM

TIP

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

HAARLEM CULTUUR FESTIVAL?

TONEELSCHUUR - 20:00

TONEELSCHUUR - 20:30

DI 11 T/M DO 13 SEPTEMBER

RONDLEIDING OF DANSEND DOOR DE STRAAT TIJDENS

VRIJDAG 21 SEPTEMBER

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15

REVOLUTIONARY ROAD

TIP

LOUISE KORTHALS - ALLES IS ER

HEADROOM

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.

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.

Het veel geprezen Revolutionary Road fileert de droom van het gelukkige gezinsleven, en is in de ogen van velen een moderne klassieker. Een voorstelling over
ontsnappen, maar niet aan jezelf kunnen ontkomen; met top acteurs.

TIP

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.

HIN UND HER

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.

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

THE WOMAN IN BLACK -

TONEELSCHUUR - 20:30

DE FORMULE 1 SHOW

BONTE GALA AVOND

GOLDEN PALACE

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL - 20:00

DI 4 - STADSSCHOUWBURG - 20:15

TIP

KINDEREN & JEUGD / SEPTEMBER

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.

COMEDY NIGHT @ CAPRERA

SEPTEMBER

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
TONEELSCHUUR - 20:00

TIP

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.

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, dappere piraat kan worden...

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.

ZO 16 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

15 SEP T/M 14 OKT - DE VISHAL - DI T/M ZO

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 gedoken. Dompel onder in de wonderlijke onderwaterwereld.

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

DE MOOISTE VIS VAN DE ZEE (2+)

DE ZWARTE MADONNA EN DE TROOST

TIP

ZA 22 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

29 SEP T/M 27 JAN 2019 - FRANS HALS MUSEUM | HAL - DI T/M ZO

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.

De tentoonstelling Ruis! Frans Hals, Anders brengt kunstwerken van hedendaagse kunstenaars samen die op een vergelijkbare manier spelen met de portretkunst
en deze bevragen. In het spoor van de destijds tegendraadse opvattingen van
Hals toont de tentoonstelling een uitbundig en uiteenlopend beeld van de mens

RUIS! FRANS HALS, ANDERS

FLODDERTJE (3+)

ZO 23 – HET VERHALENHUIS – 15:00 – GRATIS

ADELOEDELADELAAR (4+)

TIP

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.

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.

Volg ons: FACEBOOK.COM/HAARLEMXL

