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KINDEREN & JEUGD / zomer

Deze Koorbiënnale is er een met een gouden randje. Het festival is in 20 jaar 
uitgegroeid tot een internationaal gewaardeerde ‘hotspot’ dat de diversiteit en 
kleurrijkheid van vocale ensemble muziek laat zien. Geniet dit jaar van bekende 
muziekstukken die in een nieuw jasje worden gestoken, maak kennis met jong 
talent of laat je verrassen door vernieuwende crossovers. De bijzondere locaties 
vormen een belangrijk onderdeel van het festival. Van concerten in de natuur, 
naar ‘klassiekere’ optredens in de binnenstad tot een uitstapje naar Amsterdam 
voor een muzikaal avontuur. www.koorbiennale.nl 

TIP

ZATERDAG 15 JUNI – PHILHARMONIE – 20:15 UUR
Op deze avond deelt de internationale troupe van Theatre Hotel Courage hun 
passie en verhalen over de theatervorm waar hun zelfontwikkelde speelstijl op ge-
baseerd is: het rauwe Commedia dell’Arte. Het belooft een virtuoze en poëtische 
madness te worden, waar de vindingrijkheid van het overleven in onze wereld én 
op de speelvloer het verbindende thema is.  
Voor meer informatie en kaartverkoop, kijk op www.theater-haarlem.nl  

THEATRE HOTEL COURAGE
STORY NIGHTS: WHAT THE F IS  

COMMEDIA DELL'ARTE?

HAARLEMMERHOUT  
THEATERPRODUCTIES
DE POTVIS

DO 13, VR 14, ZA 15, DO 20, VR 21, ZA 22, ZO 23 JUNI 
HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 UUR ( Zo 23 – 14:00 uur )

De Potvis’ is een snedige komedie over de twee zussen Mia en Roos en hun 
moeder Ingrid, die worden geconfronteerd met de beperkte houdbaarheid van 
hun vertrouwde bestaan. Na lange tijd treffen zij elkaar weer in het ouderlijk 
huis aan zee om orde op zaken te stellen na de dood van hun vader. Moeder 
realiseert zich, nadat haar man vloekend, tierend en in bittere teleurstelling is 
heengegaan, dat haar leven aan haar voorbij is getrokken en gooit het roer om. 
Ondertussen sleurt zij haar dochters hierin mee; zij moeten wat van hun leven 
gaan maken! Als moeder dan bijna verdrinkt omdat ze een aangespoelde potvis 
terug in zee wil duwen, begrijpen de zussen dat het waarschijnlijk niet meer goed 
komt met haar. Uiteindelijk halen de vrouwen hun leven totaal overhoop. 

THEATER / JUNI, JULI & AUGUSTUS

EXPOSITIES / JUNI, JULI & AUGUSTUS

STADSSCHOUWBURG - 19:00 
HET LAND ACHTER DE REGENBOOG
Een aantal maanden bereiden de leerlingen van De Vos Dance Studio’s zich voor 
op de jaarlijks eindvoorstelling. In deze show komen vele dansvormen die deze 
school aanbieden voorbij, van salsa tot hiphop, van breakdance tot modern. 

DO 6 JUNI – TONEELSCHUUR – 20:30
REBOUND
Rebound is een hedendaagse urban dansvoorstelling van choreograaf/socioloog 
Alida Dors. Zes dansers en een live muzikant onderzoeken de thema’s ‘veerkracht’ 
en ‘identiteit’. Een voorstelling voor en over de doorzetters onder ons. 

DI 11 JUNI – TONEELSCHUUR – 20:00
KLEINTJE CABARET: ALLES IS WEL | HUN
Gefeliciteerd! U leeft nog en dat willen we graag met u vieren. Met HUN.

WO 5 JUNI – STADSSCHOUWBURG – 20:15
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
De met vier en vijf sterren ontvangen musical ‘The Bridges of Madison County’ van 
OpusOne vertelt over de hevige romance tussen huismoeder Francesca (Lone 
van Roosendaal) en de rondreizende fotograaf Robert (René van Kooten). 

WO 12 JUNI – TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERMOEDEN VAN POINCARE - TONEEL-
GROEP HET VOLK
Twee heren zijn ingesneeuwd in een Alpenchalet en daardoor gedwongen elkaar 
beter te leren kennen. De taal blijkt hierin een enorm obstakel. Met onder meer 
een spontane pas de deux, poëtische teksterupties houden zij het dragelijk.

TONEELSCHUUR – 19:30
SCHUURATELIER:ARGUSOGEN
Presentatie van vier weken onderzoek door schrijver Michiel Westbeek en regis-
seur Zen Roorda: Hoe kan een theatertekst op basis van improvisaties verder 
ontwikkeld worden? Het vindt plaats in de studio’s van Toneelschuur Producties. 

DO 6 JUNI – STADSSCHOUWBURG – 20:15   
PIETER DERKS | VOOR WAT HET WAARD IS
Pieter Derks gaat afrekenen. Het is uitverkocht – voor wat het waard is. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
DE WERELD VOLGENS JOHN - HET NATIONALE THEATER
Na ‘Race’ en ‘The Nation’ maakt Eric de Vroedt een spin-off van succesvoorstelling 
‘The Nation’: ‘De wereld volgens John’. Deze voorstelling wordt een opzwepende 
mix van stand-up comedy, muziek, video en zelfs dans.

DI 11 JUNI – TONEELSCHUUR – 20:00
HIT THEATER | HART HAARLEM
Elf scholen voor voortgezet onderwijs uit Haarlem en omgeving doen mee aan 
HIT. Zij strijden om de eerste plaats in de categorie Theater. Beoordeeld door een 
officiële jury. Laat je verrassen door het hoge niveau van jong talent!

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
EVA CRUTZEN | OPSLAAN ALS
Iedereen is het erover eens: om Eva Crutzen kun je niet meer heen. Met haar 
energieke verschijning, goede grappen en haar talent voor typetjes is ze een jonge 
ster aan het cabaretfirmament die met niemand te vergelijken is.

TONEELSCHUUR – 15:30
SCHUURATELIER: ARGUSOGEN
Presentatie van vier weken onderzoek door schrijver Michiel Westbeek en regis-
seur Zen Roorda: Hoe kan een theatertekst op basis van improvisaties verder 
ontwikkeld worden? Het vindt plaats in de studio’s van Toneelschuur Producties. 

DI 4 JUNI – TONEELSCHUUR – 20:00
KLEINTJE CABARET: BRONST
Na het behalen van de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival in 2014, 
debuteerde cabaretière, actrice en zangeres Yvonne van den Eerenbeemt met 
‘Sirene’. Haar tweede programma ‘Bronst’ gaat over dierlijke driften.

STADSSCHOUWBURG - 12:00 & 15:30 
HET LAND ACHTER DE REGENBOOG
Een aantal maanden bereiden de leerlingen van De Vos Dance Studio’s zich 
voor op de jaarlijks eindvoorstelling. In deze show komen vele dansvormen die 
deze school aanbieden voorbij, van salsa tot hiphop, van breakdance tot modern. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
VELDHUIS EN KEMPER | GELOOF ONS NOU MAAR
Zonder twijfel de meest persoonlijke voorstelling die ze tot nu toe maakten. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
VELDHUIS EN KEMPER | GELOOF ONS NOU MAAR
Zonder twijfel de meest persoonlijke voorstelling die ze tot nu toe maakten. 

WO 12 JUNI – STADSSCHOUWBURG – 20:15  
ARJEN LUBACH LIVE

Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan en er ook grappen te vertellen 
zijn die de televisiekijkers nooit zullen horen, keert hij terug in het theater. Alleen. 
Tijdens ‘Arjen Lubach LIVE’ is de comedian persoonlijker dan ooit.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
YOUP VAN ’T HEK | MET DE KENNIS VAN NU
Youp gaat praten over alles waar het volgens hem echt om gaat in het leven.

DO 13 JUNI – TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERMOEDEN VAN POINCARE - TONEELGROEP 
HET VOLK
Twee heren zijn ingesneeuwd in een Alpenchalet en daardoor gedwongen elkaar 
beter te leren kennen. De taal blijkt hierin een enorm obstakel. Met onder meer een 
spontane pas de deux, poëtische teksterupties houden zij het dragelijk.

DO 13 JUNI – HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Een snedige komedie over de twee zussen en hun moeder. Na lange tijd treffen 
zij elkaar weer om orde op zaken te stellen na de dood van hun vader. Moeder 
realiseert zich haar leven aan haar voorbij is getrokken en gooit het roer om.

DO 13 JUNI – TONEELSCHUUR – 20:30
ENS | NOG EÉN DAN
ENS viert dat zij bijna vijf jaar bestaat met een reeks voorstellingen. ENS - Nog 
Één Dan is een post-moderne dansvoorstelling waar de danseressen vastzitten en 
een muzikale tocht doormaken. Dansen op sterke post-rock & metal muziek  

DO 13 JUNI – STADSSCHOUWBURG – 20:15  
ARJEN LUBACH LIVE
Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan en er ook grappen te vertellen 
zijn die de televisiekijkers nooit zullen horen, keert hij terug in het theater. Alleen. 
Tijdens ‘Arjen Lubach LIVE’ is de comedian persoonlijker dan ooit.

TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERMOEDEN VAN POINCARE - 
TONEELGROEP HET VOLK
Twee heren zijn ingesneeuwd in een Alpenchalet en daardoor gedwongen elkaar 
beter te leren kennen. De taal blijkt hierin een enorm obstakel. Met onder meer een 
spontane pas de deux, poëtische teksterupties houden zij het dragelijk.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Een snedige komedie over de twee zussen en hun moeder. Na lange tijd treffen 
zij elkaar weer om orde op zaken te stellen na de dood van hun vader. Moeder 
realiseert zich haar leven aan haar voorbij is getrokken en gooit het roer om.

ZA 1 JUN – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00
ELS & WOUT 6+
Kom luisteren naar een magische theatrale vertelling over de ongelofelijke en 
onvolledige geschiedenis van de buitenplaats Elswout en haar illustere bewoners. 
Wie waren Du Moulin, de weduwe Borski en mevrouw het Heertje? 

ZO 2 JUN – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00
ELS & WOUT 6+
Kom luisteren naar een magische theatrale vertelling over de ongelofelijke en on-
volledige geschiedenis van de buitenplaats Elswout en haar illustere bewoners. 
Wie waren Du Moulin, de weduwe Borski en mevrouw het Heertje? 

WO 5 JUN – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 0+
KNUFFELVERHALEN
Terwijl de kleinsten op schoot zitten ‘verspint’ meesterverteller Wijnand Stomp 
nieuwe ‘Knuffel verhalen’ sprookjes voor zijn jonge luisteraars.

ZA 8 JUN – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 0+
MONKIE
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar en dan …..

ZO 9 JUN – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 2+
KLEIN DUIMPJE
In het theater van Wijnand Stomp een voorstelling van Klein Duimpje.

MA 10 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 0+
SPRING & JUMP
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 14 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 2+ 
EEN IJSBEER IN DE TROPEN
Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschots weg uit zijn witte wereld. Hij komt in een 
land waar alles groen is. Toch wil hij graag terug naar huis. Zijn nieuwe vriend 
Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op…

T/M 23 JUN – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO
THE WORLD OF K
‘The world of K., or the prophecy of the excesses of modern bureaucracy’ is 
gebaseerd op het boek Der Prozess van Franz Kafka (1883-1924).

T/M 23 JUNI – ZANDVOORTS MUSEUM – DI T/M ZO 
ADA BREEDVELD
Ada experimenteert met kleuren, materialen en verschillende thema’s. Een tijd-
schrift waarin de betekenis van het woord surrealisme wordt uitgelegd geeft haar 
werk een richting tot “de zogenaamde vrije wereld”. 

DOORLOPEND – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO
GESCHIEDENIS VAN HAARLEM
Deze tentoonstelling is een presentatie van de geschiedenis van Haarlem en Zuid-
Kennemerland. De nadruk ligt op de bloeiperiode van Haarlem: de Gouden Eeuw, 
toen Haarlem een van de machtigste en welvarendste steden van Holland was.

DOORLOPEND – FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO 
HET FENOMEEN HALS
Tegelijk met de jubileumtentoonstelling een nieuwe, permanente dynamische pre-
sentatie: Het fenomeen Hals. Een inkijk in de fascinerende wereld van Frans Hals.

DOORLOPEND – MUSEUM DE CRUQIUS – ELKE ZO 13.00 & 14.30
LIVING HISTORY
Deze voorstellingen zijn ‘theatrale rondleidingen’ door het museum. Via een verhaal, 
verteld door Nicolaus Cruquius (1678-1754).

T/M 1 JULI 2022 – FRANS HALS MUSEUM | HOF – DI T/M ZO
HAARLEMSE HELDEN. ANDERE MEESTERS. 
De andere ‘helden’ (ipv Frans Hals) uit de eigen verzameling van Het Frans Hals 
Museum komen voor het voetlicht: Hendrick Goltzius, Karel van Mander, Jan 
Porcellis, Salomon van Ruysdael, Nicolaes Berchem en nog vele anderen.

T/M 16 JUN - FRANS HALS MUSEUM | HAL - DI T/M ZO 
RUIS! FRANS HALS, ANDERS 
Met het werk van Frans Hals als inspiratie schept Ruis! – Frans Hals, Anders een 
beeld van de mens als een veelzijdig wezen dat grenzen vastlegt.

T/M 16 JUN - FRANS HALS MUSEUM | HOF - DI T/M ZO 
MUSEUM IN BLOEI
Dertig jaar geleden startte een bevlogen team van de Vrienden van het Frans 
Hals Museum met het decoreren van het Frans Hals Museum met prachtige 
boeketten. Een nieuw tentoonstellingsformat was geboren.

T/M  30 JUN – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO
WIE ONTWERPT DE METAVERSE?
Een bijzondere expositie over de Virtual Reality (VR). Er wordt VR-werk getoond 
van jonge getalenteerde internationaal werkende makers uit verschillende disci-
plines, zoals productontwerp, architectuur en hedendaagse kunst.

T/M  30 JUN – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO
VAN DEN EIJNDE: HERONTDEKT
Het bijzondere werk van beeldhouwer Hendrik van den Eijnde wordt uitgebreid 
belicht in de tentoonstelling  ‘Herontdekt’. Van den Eijnde was een Nederlandse 
beeldhouwer, meubelontwerper, graficus en tekenaar. 

T/M 24 SEP – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO
HAARLEM FILMSTAD
Een voor velen onbekende geschiedenis wordt in beeld gebracht. Want wie weet 
nog dat Haarlem honderd jaar geleden even het middelpunt was van de Neder-
landse filmwereld? Met o.a. Filmfabriek Hollandia bij het Spaarne. 

T/M 26 OKT – KATHEDRAAL MUSEUM ST. BAVO – DI T/M ZA 
150 MAAL DE KATHEDRAAL
Het KathedraalMuseum toont een unieke verzameling: bijna 150 historische 
ansichtkaarten uit de periode 1900-heden, die alle de kathedraal tonen.

ZO 16 JUN – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 13:30
VADERDAG SPECIAL: DE WAANZINNIGE BOOMHUT (5+)
Andy en Terry zijn gevraagd om een theaterstuk over hun waanzinnige boomhut 
te maken. Dat is nog niet zo makkelijk, want waar haal je nou zo snel vliegende 
katten, een limonadefontein, een apeninvasie en een reuzengorilla vandaan? 

WO 19 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
POP EN PANNENKOEK (0+)
Pop en pannenkoek. Wijnand Stomp maakt overal een leuk verhaal van.

ZA, ZO, WO T/M 26 JUN – DE TOVERKNOL – 10:30 & 12:15 & 14:00 
SNEEUWWITJE EN DE KLEINE MENSJES (1+)
Een eigenzinnige, humoristische bewerking op dit wereldberoemde sprookje van 
de gebroeders Grimm. Sneeuwwitje was zo mooi dat haar stiefmoeder jaloers 
werd en haar weggestuurde uit het koninkrijk…  en dan? 

VR 28 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 0+
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…

ZA 29 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
ZEEMEERMONSTER (2+)
Wie is het Zeemeermonster? Oei, oei. Ga het zien in dit intieme theater 

ZOMER - JUN / JUL / AUG

2019

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER

VR 28 JUNI T/M ZO 7 JULI IN HAARLEM EN AMSTERDAM

VR 28 T/M ZO 30 JUNI – LICHTFABRIEK TERREIN – GRATIS
Eten op Rolletjes is voor het vierde jaar terug in Haarlem! Het leukste foodtruck 
festival van Nederland. Hier kun je je laten verrassen door de lekkerste hapjes 
die worden bereidt in keukens op wielen en ondertussen geniet je van live mu-
ziek en theater. Voor kinderen is er een poppentheater en zij kunnen zich laten 
schminken. Het openluchtrestaurant is op vrijdag van 16:00 tot 23:00 geopend. 
Op zaterdag zijn ze open van 13:00 tot 23:00 uur en op zondag van 13:00 tot 
22:00 uur. Meer informatie is te vinden op: www.etenoprolletjes.nl 

TIP

DUBBELONCERT
FRENNA & POSTMEN

ZO 4 AUGUSTUS – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30 UUR
Als frontman van SFB had Frenna de Nederlandse urban scene al veroverd, 
maar hij dropt nu ook solo de ene hit na de andere. Waaronder Walk Away in 
samenwerking met Ghanese ster Mugeez, en natuurlijk de mega hit Verleden 
Tijd in samenwerking met Lil’ Kleine. In Caprera is hij te horen met zijn band 777. 
De Rotterdamse hiphop- en reggaeformatie Postmen brak eind jaren negentig 
door met Documents, het eerste Nederlandse hiphopalbum dat de platina status 
(100.000 verkochte exemplaren) bereikte. Het muzikale brein achter Postmen is al 
twintig jaar rapper, schrijver en producer Remon Stotijn a.k.a. The Anonymous Mis. 
Verwacht vanavond de klassiekers, maar ook werk van Stotijns nieuwe plaat Love 
Me or Love Me Not!  

TIP

TIP

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Een snedige komedie over de twee zussen en hun moeder. Na lange tijd treffen 
zij elkaar weer om orde op zaken te stellen na de dood van hun vader. Moeder 
realiseert zich haar leven aan haar voorbij is getrokken en gooit het roer om.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
YOUP VAN ’T HEK | MET DE KENNIS VAN NU
Youp gaat praten over alles waar het volgens hem echt om gaat in het leven.

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 16:00 - 20:30 
ZOMERTRIO
Een verhaal van Nederlandse bodem; een sprookje, maar wat voor een! En een 
verhaal over het ontstaan van de bij ... en nog meer. Afronding met maaltijd in de 
tuin. Met Gerda Hoogendijk, Marjan Schoenmaker en Taletta Bierens

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Een snedige komedie over de twee zussen en hun moeder. Na lange tijd treffen 
zij elkaar weer om orde op zaken te stellen na de dood van hun vader. Moeder 
realiseert zich haar leven aan haar voorbij is getrokken en gooit het roer om.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Een snedige komedie over de twee zussen en hun moeder. Na lange tijd treffen 
zij elkaar weer om orde op zaken te stellen na de dood van hun vader. Moeder 
realiseert zich haar leven aan haar voorbij is getrokken en gooit het roer om.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Een snedige komedie over de twee zussen en hun moeder. Na lange tijd treffen 
zij elkaar weer om orde op zaken te stellen na de dood van hun vader. Moeder 
realiseert zich haar leven aan haar voorbij is getrokken en gooit het roer om.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Een snedige komedie over de twee zussen en hun moeder. Na lange tijd treffen 
zij elkaar weer om orde op zaken te stellen na de dood van hun vader. Moeder 
realiseert zich haar leven aan haar voorbij is getrokken en gooit het roer om.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
THEO MAASSEN
Een hilarische monoloog over de opkomst en ondergang van de witte man.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
THEO MAASSEN
Een hilarische monoloog over de opkomst en ondergang van de witte man.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
COMEDY NIGHT 
Comedy Night bestaat uit de grootste talenten van Comedytrain. Met deze spe-
ciale avond de alom geprezen: Sanne Wallis de Vries, Jan Jaap van der Wal en 
Johan Goossens, die een opkomend talent als voorprogramma meenemen.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30 
COMEDY NIGHT 
Comedy Night bestaat uit de grootste talenten van Comedytrain. Met deze speci-
ale avond de alom geprezen: Roué Verveer, René van Meurs en Glodi Lugungu, 
die een opkomend talent als voorprogramma meenemen. 

AVONTUURLIJK VOCAAL FESTIVAL 
OP TOPNIVEAU

KOORBIËNNALE 10

DI 16 JUL – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00
DE GRUFFALO (3+)
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug tot 
op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! Mmm lekker hapje is dat. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
STORY NIGHTS - WHAT THE F IS COMMEDIA 
DELL’ARTE?
Katrien van Beurden trok jarenlang de wereld rond met een tas maskers om het 
rauwe Commedia dell’Arte uit haar context te halen. Zij herontdekte het rauwe 
Commedia waar zoveel misverstand over is: What the F is Commedia dell’Arte?

TIP

T/M 27 AUG – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO
BLOEIENDE BOLLEN
Tentoonstelling over de hoogtijdagen van de Haarlemse bollenindustrie. Met aan-
dacht voor kwekerijen, bollenschuren en bloemententoonstellingen uit de periode 
1800-1950. Deze expositie is een ode aan een wereldberoemde industrie.

T/M 22 SEPTEMBER – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO  
REMBRANDTS WERELD 
In dit Rembrandt-jaar toont het museum uit eigen collectie een selectie van de 
mooiste etsen en tekeningen van de meester en zijn leerlingen en vrienden.

4 MEI T/M 2 JUN – DE VISHAL – DI T/M ZO 
REFLECTING
Duo-tentoonstelling van Alice Brasser en Ellen Kooi met schilderijen en fotografie. 
Het landschap is alom aanwezig in hun beider werk. Het streven om die in de 
alledaagse omgeving te situeren is iets wat ze in elkaars werk herkennen.

ETEN OP ROLLETJES

8 JUNI T/M 7 JULI – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS 
JEANNE OOSTING PRIJS
Tentoonstelling in het kader van de jaarlijkse prijs voor schilder- en aquarelleer-
kunst, toegekend door de Jeanne Oosting Stichting. 

WO 17 JUL – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00 & 13:00 
DE GRUFFALO (3+)
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug tot 
op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! Mmm lekker hapje is dat. 

29 JUN 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.

13 JULI T/M 11 AUG – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS
SO FAR SO CLOSE
Groepstentoonstelling So Far So Close, waarin de nadruk ligt op kunstenaars 
van niet-Nederlandse afkomst: kunstenaars die hier werken en de wijze waarop 
ze zich verhouden tot hun omgeving. So Far So Good.

KINDEREN & JEUGD / zomer

DO 18 JUL – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00 & 13:00
DE GRUFFALO (3+)
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug tot 
op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! Mmm lekker hapje is dat. 

VR 19 JUL – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00 & 13:00 
OVER EEN KLEINE MOL (2+)
Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept 
wordt. Kak! Wat dat! Wie heeft er op zijn hoofd gepoept? Wie o wie?

ZA 20 JUL – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00 & 13:00 
OVER EEN KLEINE MOL (2+)
Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept 
wordt. Kak! Wat dat! Wie heeft er op zijn hoofd gepoept? Wie o wie?

ZO 21 JUL – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00 & 13:00 
OVER EEN KLEINE MOL (2+)
Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept 
wordt. Kak! Wat dat! Wie heeft er op zijn hoofd gepoept? Wie o wie?

ZO 18 AUG – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00
DE SPROOKJES REVUE (3+)
Met humorvolle muzikale bewerkingen van bekende sprookjes veroverde ‘Het 
Kleine Theater’ de afgelopen 5 jaar de harten van veel Amsterdamse gezinnen. 
Ze zijn hard op weg om deze koers door te zetten in de rest van Nederland. 

17 AUG T/M 15 SEPT – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS
IK ONTMOET JOU HIER IN DEZE HAL
Een tentoonstelling van vier atelierkunstenaars die een geheel eigen figuratieve, 
mimetische, antropomorfe beeldtaal hebben ontwikkeld, met een fascinatie voor 
kleur, transparantie en gelaagdheid.  

Unieke carte blanche voor Freek de Jonge. Op vrijdag 20 juni 1969 
speelden Bram Vermeulen en Freek de Jonge, op uitnodiging van 
toenmalig directeur Peter Lohr, in Stadsschouwburg Haarlem hun 
programma Neerlands Hoop In Bange Dagen. Donderdag 20 juni 2019 
is dat precies 50 jaar geleden en viert Freek de Jonge zijn 50-jarig 
jubileum als podiumkunstenaar. Dat was voor de Stadsschouwburg 
Haarlem de aanleiding deze grote kunstenaar die een belangrijke artis-
tieke stempel heeft gedrukt op het Nederlandse cabaret, uit te nodigen 
voor een uniek eerbetoon. 

VR 14 JUN – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
FREEK KRIJGT ‘LES’ VAN BRIGITTE KAANDORP
Wat gebeurt er als de oude meester – Freek de Jonge – een omgekeerde mas-
terclass krijgt? Van een jongere collega, een vrouw die ook nog eens de diva van 
het Nederlandse cabaret genoemd wordt: Brigitte Kaandorp.

ZA 15 JUN – STADSSCHOUWBURG – 20:15  
DE SUPPOOST 
Omdat hij 50 jaar geleden in de Haarlemse Stadsschouwburg in première ging 
met Neerlands Hoop in Bange Dagen, leek het Freek mooi om de landelijke 
première van zijn nieuwe show De Suppoost opnieuw in Haarlem te houden.

ZO 16 JUN – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:00  
FREEK DE JONGE EN JAN BROKKEN IN 
“Ik ken hem al heel lang. Hij heeft mij ooit geïnterviewd en ik ben een groot 
liefhebber van zijn werk. We zijn allebei domineeszonen en we hebben zo onze 
ideeën over het bestaan,” vertelt Freek de Jonge. 

DI 18 JUN – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
GESPREK
Freek de Jonge maakt voor deze avond een selectie uit zijn rijke oeuvre en het 
publiek mag vooraf in het Haarlems Dagblad kiezen. “Een stuk of twaalf zoek ik 
er uit en dan hoor ik wel welke het worden,” aldus Freek.

WO 19 JUN - PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15   
DE GROTE VERHALEN 
Freek de spotlight op Hella. Niet alleen zijn vrouw, maar ook een enorm kunstzin-
nige partner in crime die haar talent in dienst van het zijne stelt.

DO 20 JUN – STADSSCHOUWBURG – 20:15
FREEK ONTMOET HELLA
Neerlands Hoop zetten de Nederlandse kleinkunst op stelten en denderden met 
sneltreinvaart de Nederlandse theaters binnen. Een ode aan het oeuvre van tien 
jaar rock ’n roll cabaret met liedjes, conferences en anekdotes.

ZA 22 JUN  - PHILHARMONIE – 20:15
NEERLANDS HOOP IN BANGE 
DAGEN 20 juni 1969 - 20 juni 2019
Een swingende en vooral muzikale avond waarop Freek 
zijn bekendste nummers zingt met een groot orkest onder 
leiding van Reyer Zwart. 

VR 28 JUN – PHILHARMONIE – 20:30 
OPENINGSCONCERT KOORBIËNNALE
De Internationale Koorbiënnale pakt elke editie groots uit met het openingsconcert. 
In dit jubileumjaar gebeurt dat met liefst drie vooraanstaande ensembles die oud en 
nieuw met elkaar verenigen.

DE WEEK VAN FREEKDE WEEK VAN FREEK

DE WEEK VAN FREEKDE WEEK VAN FREEK

ZA 29 JUN – DIVERSE HAARLEMSE HOFJES – 12:00 – 17:00
HOFJESCONCERTEN
Er reizen meer dan vijftig a capella ensembles en amateurzangers uit het hele land 
af naar de Haarlemse binnenstad om hun zangkunsten in een van de binnenhofjes 
te laten horen. Wandel van hofje naar hofje en laat je verrassen.
ZA 29 JUN – GROTE OF ST. BAVOKERK – 15:00 
NORDIC STARS DEEL 1  
(Eric Ericson Chamber Choir & Norwegian Soloists Choir)
Finland, Denemarken, Zweden en Noorwegen staan bekent om hun hoogstaande 
kwaliteitskoren. Samen brengen de ensembles meer dan 50 werken van een kleine 
30 componisten - van Bach tot Pärt en van Da Victoria tot Schönberg. 
ZA 29 JUN – GROTE OF ST. BAVOKERK – 20:15
NORDIC STARS DEEL 2 (Helsinki Chamber Choir & Ars Nova Copenhagen) 
Finland, Denemarken, Zweden en Noorwegen staan bekent om hun hoogstaande 
kwaliteitskoren. Samen brengen de ensembles meer dan 50 werken van een kleine 
30 componisten - van Bach tot Pärt en van Da Victoria tot Schönberg.

ZO 30 JUN – PHILHARMONIE | HELE GEBOUW – 10:00 – 17:00
KWARTETTENDAG
De Koorbiënnale hecht veel waarde aan het belang van samen leren. Er kunnen 
twaalf ensembles met een a capella repertoire deelnemen.
ZO 30 JUN – NIEUWE KERK – 17:30 
HEMELS UURTJE: WISHFUL SINGING EN HAYO BOEREMA
Van schitterende engelenzang tot duistere orgelklanken: het komt allemaal voorbij in 
Angels & Demons door Wishful Singing en Hayo Boerema.
WO 3 JUL – TONEELSCHUUR – 20:30 
ANIARA: FRAGMENTS OF TIME AND SPACE
Na het indrukwekkende human requiem (2015) en Anthracite Fields (2017) schrijft 
de Koorbiënnale opnieuw geschiedenis door de Europese première te presenteren 
van één van de meest ambitieuze experimenten in geënsceneerde koormuziek.
DO 4 JUL – TONEELSCHUUR – 16:00 & 20:30
ANIARA: FRAGMENTS OF TIME AND SPACE
Na het indrukwekkende human requiem (2015) en Anthracite Fields (2017) schrijft 
de Koorbiënnale opnieuw geschiedenis door de Europese première te presenteren 
van één van de meest ambitieuze experimenten in geënsceneerde koormuziek.
DO 4 JUL – NIEUWE KERK – 17:30 
HEMELS UURTJE: VOCES8
Een een prachtige plek in Haarlem en de strak getimede stemmen van het Britse 
ensemble Voces8. Het zijn perfecte ingrediënten voor een Hemels Uurtje, waarin 
Voces8 carte blanche krijgt om hun beste werken te laten horen.

ZA 6 JUL – SCHALKWIJK – 17:00 
THE PUBLIC DOMAIN (NEDERLANDSE PREMIÈRE)
Eén plein, één muziekstuk, uitgevoerd door heel veel zangers. Ga ertussen staan en 
je krijgt gegarandeerd kippenvel. Dit is je kans, want het bijzondere stuk The Public 
Domain komt na New York, Berlijn en Londen naar Nederland.

VR 5 JUL – NIEUWE KERK – 17:30 
HEMELS UURTJE: CHET NUNETA
Chet Nuneta onderzoekt en vertolkt de polyfone vocale muziek, zoals die op vele 
plekken in de wereld is ontstaan. Het thema migratie loopt daarbij als een rode draad 
door deze poëtische, dansante en ritmisch sterke voorstelling. 

VR 5 JUL – GROTE OF ST. BAVOKERK – 21:00 
VOCES8 EN CODARTS DANS
Het Britse ensemble zingt o.a. delen van het album Winter en wordt daarbij begeleid 
door viool, altviool en harp. Wat dit optreden zo bijzonder maakt: de muzikanten en 
zangers vormen een geheel met 29 dansers van Codarts Rotterdam.

ZA 6 JUL – PHILHARMONIE | VAN BEINUM ZAAL – 10:00 
MASTERCLASS DOOR VOCES8
De zangers van Voces8 willen iedereen aanmoedigen om te zingen.

ZO 7 JUL – PHILHARMONIE – 16:00 
SLOTCONCERT: ROSSINI - PETITE MESSE SOLENNELLE
Onze held Rossini was al decennia gestopt met componeren, toen hij besloot toch 
nog een keer een mis te schrijven. Niet om uit te voeren in de kerk, maar te laten 
horen in de negentiende-eeuwse salons van Parijs 
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KLATERKLANKEN
Concertwandeling met topmusici 
op Elswout
ZA 20 & ZO 21 JULI – LANDGOED ELSWOUT
 
Klaterklanken is dit jaar een tweedaags festival. In 2017 was 
de eerste editie van Klaterklanken. Het succes van het festival 
kwam onder meer door de combinatie van de ongedwongen 
miniconcerten op verrassende locaties midden in de natuur. 
Net zoals in 2017 en 2018 geven de musici ook dit jaar hun 
muzikale visie op de romantische klaterende beekjes, de 
onverwachte follies, de fluitende vogels, de statige gebouwen 
en de geheimzinnige bosschages op dit sprookjesachtige 
landgoed. Klaterklanken is er voor de doorgewinterde klass-
ieke muziekliefhebber maar ook de prille klassieke fans als 
gezinnen met jonge kinderen.  
 
Voor meer informatie en kaarten: www.klaterklanken.nl
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PATRONAAT – 20:00
DEAD BOYS (USA)
Legendarische punkband rond Cheetah Chrome en Johnny Blitz.  
Exclusieve NLshow.

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS  
LIVE OP ZONDAG | WOOD’N GOLDFISH
Een vijfkoppige band die zijn invloeden haalt uit de Country- en Folkmuziek.

WO 5 JUN – WOODSTOCK’69 | BLOEMENDAAL AAN ZEE – 17.00 

‘Welcome To Jamrock’. Patronaat, Woodstock’69 en Reggae Movement presen-
teren op de reggae legende (zoon van Bob Marley) Damian “Jr. Gong” Marley op 
het strand. Tot op de dag zet hij de legacy van zijn vader voort.

DAMIAN “JR. GONG” MARLEY (JAM)

DI 11 JUNI – PLETTERIJ – 20:30 – GRATIS 
FRANK STOLWIJK EN MICHEL DUIJVES
Frank heeft een ruige tenorsaxofoonsound. En Michel speelt de klarinet.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
CALEFAX EN ERIC VLOEIMANS | DIDO & AENEAZZ
Het veelzijdige rietkwintet Calefax en trompetvirtuoos Eric Vloeimans brengen 
een gloednieuwe en swingende versie van Purcells beroemde barokopera Dido 
and Aeneas. De luisteraar wordt meegevoerd door het mythische verhaal. 

WO 19 JUNI – PATRONAAT – 19:00
TWELVE FOOT NINJA (AUS)
De fusion metal geweldenaars van Twelve Foot Ninja komen terug naar Haarlem.

PATRONAAT – 21:00
JARROD DICKENSON (USA)
Verhalenverteller uit Texas maakt prachtige americana, folk en roots liedjes. 

DI 18 JUNI – PATRONAAT – 20.30
SCOTT H. BIRAM (USA)
Een Amerikaanse blues, punk, country, heavy metal muzikant en producer.

WO 12 JUNI – PATRONAAT – 20:30
JOAN AS POLICE WOMAN (USA | PERFORMING SOLO)
Ze heeft een indrukwekkende staat van dienst. Dit jaar verschijnt via PIAS een 
collectie van haar beste nummers van de afgelopen 15 jaar, ‘Anthology’. 

HAARLEMMERHOUT – 18:00 – 00:00 – GRATIS
HOUTNACHT
Houtnacht is het festival op de vooravond van het Houtfestival. Het festival brengt 
een veelzijdige programmering, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op vaak onder-
belichte stijlen; en aan opkomende talenten uit de regio.

MA 3 JUN – PLETTERIJ – 20:30
ANDERSON-BENNINK-GLERUM-VAN KEMENADE 
QUARTET
De vlaggendragers van de moderne jazz in Nederland – internationaal erkend.

MA 10 JUNI – PLETTERIJ – 20:30
MUZIEK IN DE ZEILEN MET MORJAK
Morjak is het Russisch voor zeeman. Nederlandstalige zeezigeuner bluespunk

DO 13 JUNI – PATRONAAT – 20:00
GYO KRETZ 
Deze jonge Haarlemse singer-songwriter is met oude blues, soul en rock muziek 
opgegroeid. Toch is de inmiddels in Amsterdam wonende singer-songwriter flink 
ontwikkeld naarmate hij rnb, futurebass en hiphop ontdekte. 

DI 18 JUNI – PATRONAAT – 20:00
THE DWARVES (USA)
Punk rock legendes spelen al 30 jaar garage, hardcore en punk. Snoeihard.

MUZIEK / JUNI, JULI & AUGUSTUS MUZIEK / JUNI, JULI & AUGUSTUS MUZIEK / JUNI, JULI & AUGUSTUS

WO 26 JUNI – PATRONAAT – 20:00
FEVER 333 (USA)
Op innovatieve wijze mixt het powertrio verpulverende gitaren met rauwe beats.

T/M 31 JULI – KATHEDRALE BASILIEK SINT BAVO
KLIM NAAR HET LICHT
De omvangrijke restauratie van de kathedraal is bijna voltooid en hij is mooier 
dan ooit! Om dit te vieren kan je op bijna 60 meter hoogte via een spectaculaire 
brug van toren naar toren lopen. Met een prachtig uitzicht over Haarlem.

VR 7 T/M ZA 8 JUNI – RAAMGRACHT – 16:00 (VR) – 11:00 (ZA) 
LUILAKMARKT
De beroemde Luilakmarkt is een potjes- en plantenmarkt die op vrijdag begint om 
en de hele nacht doorloopt tot de volgende ochtend circa 11.00 uur. Naast bloe-
men, planten en tuinaccessoires wordt ook de inwendige mens goed bediend.

ZO 9 JUNI – BEIJNESHAL – 11:00 – 17:00 
PLATENBEURS HAARLEM
Ben je op zoek naar oude platen en/of cd’s; kom naar de Beijneshal.

MA 17 JUNI – PLETTERIJ – 20:30
NADARA GYPSY BAND
Nadara Gypsy Band speelt roma-muziek met Hongaarse en Roemeense invloeden.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00
DARIA VAN DEN BERCKEN
Gevierd om haar verhalende en poëtische muzikantschap en frisse aanpak, heeft 
pianiste Daria van den Bercken zich genesteld in de top van de Nederlandse pia-
nowereld. Daria’s Händel en Mozart albums voor Sony Classical werden bejubeld 
in de internationale pers: ‘mix van vreugde en lichtheid’

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS  
LIVE OP ZONDAG | HANS ELZINGA
Avontuurlijke gitaarmuziek en ook fluit. Soms hemels, dan weer heel aards. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
3JS – WAT EEN AVOND
Dit voorjaar tijdens hun eerste uitverkochte clubtour in het land werd nog eens 
overduidelijk hoe veelzijdig hun Nederlandstalige repertoire is. Rock, Blues, Reg-
gae, Folk, Feest… het komt allemaal voorbij.

PATRONAAT – 19:00
COMPLEXITY PRESENTS: O.A. CULT LEADER (USA)
De metallica hardcore band Cult Leader komt voor een exclusieve NL show.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:00 
DIVERTIMENTO LUSTRUMCONCERT
De strijkorkesten van Divertimento staan garant voor plezierig samenspel en het 
verbinden van generaties. Het jeugdorkest speelt echter zonder dirigent. Ze spelen 
werken van Mozart, Anderson en een Hongaarse dans van Brahms.

DO 20 JUNI – PATRONAAT – 20:30
PEER
Energieke indierock met aanstekelijke britpop door het viertal van PEER! 

DO 20 JUNI – PATRONAAT – 20:00
THE LEGENDARY SHACK SHAKERS (USA)
Punkbluesrockers mixen Texaanse polka, delta blues, rockabilly en gothicrock.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
3JS – WAT EEN AVOND
Dit voorjaar tijdens hun eerste uitverkochte clubtour in het land werd nog eens 
overduidelijk hoe veelzijdig hun Nederlandstalige repertoire is. Rock, Blues, Reg-
gae, Folk, Feest… het komt allemaal voorbij.
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STAPPEN & DANCE / JUNI, JULI & AUGUSTUS

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

ZA 8 JUNI – PATRONAAT – 21.00 – 03.00
40UP
Dansfeest met opzwepende muziek en unieke videobeelden. Voor 40 plussers. 

ZA 8 JUNI – VEERPLAS – 13:00 – 23:00 
VEERPLAS FESTIVAL 
Het intieme, creatieve en veelzijdige dancefestival in Haarlem met DJ’s, live-acts, 
feest, zon, strand, de leukste mensen, gekkigheid, techno, house, hitjes, guilty 
pleasures, foodtrucks en nog veel meer: zaterdag 8 juni 2019!

OVERIGE / JUNI, JULI & AUGUSTUS

VERHALENHUIS HAARLEM – 15:00 
WADE IN THE WATER, AN AMERICAN REFLECTION
Haarlem Voices streeft ernaar een uitvoering neer te zetten die als afspiegeling 
geldt voor de prachtige Amerikaanse (muziek) cultuur met haar rijke historie. Met 
een diversiteit aan (onbekende) componisten, muziek vanuit verschillende tradities 
zoals de slavernij, maar ook Appalachen Mountains e.a. Spirituals.  

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS  
LIVE OP ZONDAG | KY.
Deze Amsterdamse artiest vertaalt zijn gevoelens naar meeslepende liedjes.

DO 13 JUNI – PATRONAAT – 20:30
VINTAGE TROUBLE (USA)
Een mix van rock, soul en blues onder de bezielende leiding van Ty Taylor.

HAARLEMMERHOUT – 16:00 – 00:00 – GRATIS 
HOUTFESTIVAL
Alweer de 34ste editie van het meest kleurrijke en wereldse muziekfestival van de 
stad: het Houtfestival. Hier kun je weer genieten van optredens van muzikanten, 
theatermakers en beeldend kunstenaars uit alle windstreken. 

DO 27 JUNI – PATRONAAT – 20.00
RICK DE LEEUW & BAND
Met ‘Zonder Omweg’ keert Rick de Leeuw terug naar de frontlinie van de Neder-
landstalige rockmuziek. De plaat bevat elf songs over heimwee, seks, wreedheid 
en verlangen. Soms duister, dan weer uitbundig, altijd intens. 

KWEEKCAFÉ – 14:30 – GRATIS
KWEEKMUZIEK |  VRIENDEN VAN MUTARE EN   
  CLOSE HARLEM
Als afsluiting van de tentoonstelling Haarlem Circulair en Duurzaam, spelen Vrien-
den van Mutare (o.a. Eric van Drunen Littel, Ed O’Sulivan en Rebeca Wateku). 
Aansluitend laat vocalgroep Close Harlem prachtige akoestische klanken horen 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
XAVIER RUDD
Hij zingt over onderwerpen die in zijn dagelijkse leven belangrijk zijn

MA 1 JULI – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
XAVIER RUDD
De Australische Xavier Rudd stond jarenlang bekend als kampvuurkoning die 
succesvol als one-man-band optrad, zittend, omringd door zijn collectie van dig-
deridoos, gitaren en percussie. Met authentieke mellow riffs en dansbare liedjes.
WO 3 JULI – PATRONAAT – 19:30
CORROSION OF CONFORMITY (USA)
Deze legendarische stoner rockband komt de pannen van het dak spelen. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 18:00
JAZZ NIGHT MET HET METROPOLE ORKEST
het internationaal bekroonde Metropole Orkest je, in verschillende bezettingen, 
op  wervelende concerten. 

NIEUWE GRACHT – 16:00 – 23:00 – GRATIS 
SPAARNESTAD CONCERT
Tijdens de vierde editie van het Spaarne Concert treden Haarlemse en nationale 
artiesten treden samen op. Met het Kennemer Jeugd Orkest, New Harlem De-
luxe, een Lennaert Nijgh tribute door Astrid Nijgh en tot slot Roel van Velzen. 

MA 10 JUNI – GROTE MARKT – 11:00 – 17:00 – GRATIS
HAARLEM DRAAIT DOOR!
Op Tweede Pinksterdag vindt in de Haarlemse binnenstad de 12e editie plaats 
van het unieke internationale draaiorgelevenement.

ZO 16 JUNI – HAARLEMMERHOUT – 16:00 – 00:00 – GRATIS 
HOUTFESTIVAL
Alweer de 34ste editie van het meest kleurrijke en wereldse muziekfestival van de 
stad: het Houtfestival. Hier kun je weer genieten van optredens van muzikanten, 
theatermakers en beeldend kunstenaars uit alle windstreken. 

ZA 15 JUNI –TENNISPAD 2 | SCHALKWIJK – 12:00 – 21:00 – GRATIS 
ECOFEST
Tijdens het festival zal een chef kok prachtige gerechten serveren – geheel vege-
tarisch. Verder zijn workshops en activiteiten van verschillende ecoprojecten. En 
er zal live-muziek zijn om de trommelvliezen te verwennen.

VR 21 JUNI – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 | 16+
LASTIG XL EXAMENFEEST
Dit zal de grootste editie tot nu toe worden; met een dikke line-up + live act. 

Het Haarlems Bach Ensemble speelt werk van …. J.S. Bach: Cantate en meer.

DOOPSGEZINDE KERK – 17:00 
BACH IN DE BINNENSTAD 

REMONSTRANTSE KERK -PRINS HENDRIKSTRAAT 2 – 20:00 
HAARLEMS KLEIN KOOR - SFEREN
Een theatraal concert: Drie totaal uiteenlopende stukken staan op het program-
ma: de Liebesliederwalzer op. 52 van Johannes Brahms, de Psalmensymfonie 
van Igor Strawinsky en The Ballad of Magna Carta van Kurt Weill.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00
YOGACONCERT
Buiten adem? Tollend hoofd? Redding is nabij, want ensemble Wishful Singing 
gaat in Caprera verrassen met de kracht van yoga. Luister tegelijk naar vijf super-
relaxte zangeressen én naar je eigen lijf, en ervaar wat muziek kan doen. 

VR 12 JUL – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
DIGGY DEX & KENNY B: DUBBELCONCERT
Op deze avond spelen Kenny B en Diggy Dex een dubbelconcert.

PATRONAAT – 19:00 – 06:00
KLIKO FEST 2019
Eén keer per jaar staat het hele pand van Patronaat geheel in het teken van Kliko 
Fest! Kliko Fest is Patronaat’s indoor fest voor garage, punk, rock ’n roll, trash, 
blues, surf, noise, beat en meer. De hele nacht door keihard gaan.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
DE DIJK
Van Amerikaanse rock, rhythm-‘n-blues en soul tot Franse chansons.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
DE DIJK
Van Amerikaanse rock, rhythm-‘n-blues en soul tot Franse chansons. 

ZA 20 & ZO 21 JUL – LANDGOED ELSWOUT – 10:00 – 18:00
KLATERKLANKEN
Wat de musici gaan spelen is een verrassing, want de wegen van de natuur en 
de inspiratie van de musici zijn namelijk ondoorgrondelijk. Verwacht geen afge-
ronde concerten maar twinkelende en inspirerend muziekfragmenten uit de rijke 
klassieke muziekgeschiedenis. Dit alles in de natuur op het prachtige Elswout.

PATRONAAT – 20:00
LEVELLERS (UK)
Deze Britse folk rock band heeft in de afgelopen decennia maar liefst 14 top 40 
singles en 8 top 40 albums afgeleverd in de UK, incl. de hit ‘Zeitgeist’. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
DI-RECT
Zij zijn uitgegroeid tot een van de succesvolste rockbands van Nederland.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30 
DUBBELONCERT: FRENNA & POSTMEN
Als frontman van SFB had Frenna de Nederlandse urban scene al veroverd, maar 
hij dropt nu ook solo de ene hit na de andere. Samen de Rotterdamse hiphop- en 
reggaeformatie Postmen die eind jaren negentig doorbraken met Documents. 

ZA 6 JULI - VILLA WESTEND | VELSERBROEK - 16:00 – 23:59
2GENERATIONS - BEACH EDITION 2019
2Generations Beach Edition heeft dit jaar Kid Creole & the Coconuts met voltal-
lige Liveband weten te contracteren. Daarnaast niemand minder dan Mister 
Plastic Dreams: DJ Robin ‘Jaydee’ Albers, Joel Borelli & Friends en vele andere. 
E-tickets verkrijgbaar via www.2Generations.nl 

DI 6 AUG – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
FATHER JOHN MISTY (USA) + JOSE GONZALEZ (SWE)
Vol overgave zingt hij zijn rijk gearrangeerde nummers met scherpzinnige tek-
sten. Verwacht van Father John Misty een geluid van indierock met invloeden uit 
traditionele folkmuziek. Hij speelt samen met folkzanger José González.
DO 8 AUG – RAPA NUI | BLOEMENDAAL AAN ZEE – 20:30
THE BLACK SEEDS (NZ)
Wereldwijd bekend met hun zonovergoten mix van reggae, dub, funk en soul. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA  – 20:30
HAEVN (EXTRA CONCERT)
Van het maken van filmmuziek naar uitverkochte popconcerten. Met hun cinema-
tische en meeslepende melodieën en warme stemgeluid neemt het Nederlands 
muziekduo HAEVN je mee in een oneindig droomlandschap. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
HAEVN
Van het maken van filmmuziek naar uitverkochte popconcerten. 

VR 28 T/M ZO 30 JUN – LICHTFABRIEK TERREIN – 16:00 – 23:00 
ETEN OP ROLLETJES HAARLEM
Er staan 30 foodtrucks met een aanbod om je vingers bij af te likken. Van authen-
tiek Vietnamees streetfood van Bahn Mi en prijswinnende pulled pork sandwi-
ches van Smokey Goodness tot de wereldberoemde biefstukken van Loetje.
ZA 29 JUNI – ZAANENPARK – 14:00 – 23:00
ZOMER IN DE ZAANEN
Tijdens Zomer in de Zaanen kunnen alle grote en kleine buurtbewoners van 
Haarlem-Noord komen genieten van muziek, doe-activiteiten en culinaire hoog-
standjes. En dat alles onder de noemer ‘Voor de buurt, door de buurt’. 

DI 28 MEI T/M DI 1 OKTOBER 
GROTE OF ST. BAVOKERK - 20:15  

STADSORGELCONCERTEN 2019
Haarlem is wereldwijd bekend als orgelstad. De stad bezit 
twee toporgels met een monumentale status: het Christian 
Müllerorgel in de St. Bavokerk op de Grote Markt en het 
Cavaillé-Coll-orgel in de Philharmonie Haarlem. Van 28 mei tot 
en met 1 oktober worden op de dinsdagavond en in juli en au-
gustus ook op de donderdagmiddag concerten gegeven door 
stadsorganist Jos van der Kooy en door gerenommeerde 
organisten uit binnen- en buitenland. 

PATRONAAT – 19:30
THY ART IS MURDER (AUS)
Thy Art Is Murder is misschien wel de beste deathcore band van dit moment. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
WENDE
Haar project MENS is, waarvan de laatste shows in april gespeeld worden in 
Carré en Paradiso, een even rauw als spraakmakend tijdsbeeld met bloedspan-
nende electrobeats en openhartige, breekbare liedjes.

DI 13 AUG – PATRONAAT – 19:30
PRONG (USA)
De New Yorkse groove metalband speelt hun legendarische plaat ‘Cleansing’.

WO 14 AUG T/M ZO 18 AUG – HAARLEM CENTRUM – GRATIS  
HAARLEM JAZZ & MORE
Haarlem Jazz & More is een uniek meerdaags evenement in de binnenstad van 
Haarlem. Met elk jaar weer topartiesten. Naast het hoofdpodium op de Grote 
Markt zijn er podia op de Oude Groenmarkt en het Klokhuisplein. Daarnaast zijn 
er ook bijzondere concerten in de Pletterij en in de Grote of St. Bavokerk. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS
De Middelburgse singer-songwriter, bekend om zijn ‘eigen’ Americana sound.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
VAN DIK HOUT
Destijds ontketenden ze met ‘Stil In Mij’ een hausse in de Nederlandstalige mu-
ziek en ook nu nog is Van Dik Hout een bepalende factor in de Nederpop.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
RONNIE FLEX & DEUXPERIENCE
Ronnie Flex – Ronell Langston Plasschaert – is de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot het artistiek imponerende, boeiende en uitgesproken boegbeeld van een 
ongekend succesvolle generatie hiphopartiesten. Met al vele hits op zijn naam.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
EDWIN EVERS BAND
Deze band garant voor een avond gevuld met hits van hun muzikale helden.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
EDWIN EVERS BAND
Deze band garant voor een avond gevuld met hits van hun muzikale helden.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
TAMINO (B)
De carrière van de zanger, gitarist en pianist uit Antwerpen schiet met flinke vaart 
vooruit. Met zijn meeslepende duistere nummers, waarin soms Arabische invloe-
den terug te horen zijn, kreeg hij vorige zomers vele festivals stil.

PHILHARMONIE – 17:30
MAESTRO
Maestro viert haar jubileum! Voor de 5e keer wordt het succesvolle tv-programma 
van de AVROTROS opgenomen in de Philharmonie.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
FRANK BOEIJEN
Hoe zou de Nederlandstalige popmuziek eruit zien zonder Frank Boeijen?  

DI 13 AUG – PATRONAAT – 21:30 – 02:30 – GRATIS 
REGGAE CAFE: GENERAL JABBA
General Jabbah zorgt voor een heerlijke stoot rocksteady en reggae. + dj’s.  

WO 14, DO 15, VR 16, ZA 17 AUG - CLUB RUIS - 00:00 - 05:00
AFTERPARTY VAN HAARLEM JAZZ & MORE
Heb je nog niet genoeg van Haarlem Jazz & More? Het feest gaat verder in Club 
Ruis met verrassende DJ’s.

ZA 24 AUG - SEINWEZEN - 19:30 – 23:30
SPIRIT DANCE
Lekker dansen op blote voeten en de bewuste dansgemeenschap ontmoeten.

ZO 30 JUNI – GROTE MARKT & GROTE KERK 
BOEKENMARKT
Antiquarische boekenmarkt. Ongeveer 60 handelaren uit het hele land verzorgen 
een ruim aanbod van interessante boeken op de Grote Markt en in de Bavo.

VR 5 JULI – HAARLEM CENTRUM – 18:00 
ZORGSPECIALIST GRACHTENLOOP
Haarlem staat weer sportief op zijn kop, want dan vindt de 25e editie van de 
Grachtenloop plaats. De gezelligste midzomeravondloop van Nederland! Het 
parcours loopt door het prachtige oude centrum en langs de grachten en singels.

WO 17 T/M ZA 20 JULI – HAARLEMMERHOUT – GRATIS 
PARKSESSIES
Een multidisciplinair kunstfestival, waar diverse kunsten uit de Haarlemse musea, 
theaters en poppodia getrokken worden en de dialoog aangaan met de openbare 
ruimte. Opkomende talenten en verborgen (sub)culturen krijgen een podium.
ZA 20 & ZO 21 JULI – LANDGOED ELSWOUT – 10:00 – 18:00
KLATERKLANKEN
Verwacht geen afgeronde concerten maar twinkelende muziekfragmenten uit de 
rijke klassieke muziekgeschiedenis. Dit alles op het prachtige Elswout.

1 T/M 4 AUG – GROTE MARKT 
HAARLEM CULINAIR | JUBILEUM EDITIE
Alweer de 25ste editie! De Grote Markt vormt het toneel van een ongekend 
culinair spektakel, met bijzondere optredens van internationale allure. Haarlem 
zal nog lang sterretjes zien van al het gastronomische geweld. Lekker.  

14 T/M 18 AUG – HAARLEM CENTRUM – GRATIS  
HAARLEM JAZZ & MORE
Haarlem Jazz & More is een uniek meerdaags evenement in de binnenstad van 
Haarlem. Met elk jaar weer topartiesten. Naast het hoofdpodium op de Grote 
Markt zijn er podia op de Oude Groenmarkt en het Klokhuisplein. Daarnaast zijn 
er ook bijzondere concerten in de Pletterij en in de Grote of St. Bavokerk.  

VR 23 T/M ZO 25 AUG – KENAUPARK 
PROEFPARK HAARLEM
In het Kenaupark moet je zijn voor hét nazomerfestival met foodtrucks in de 
hoofdrol. Een food line-up van zo’n 30 rijdende keukens maken gezamenlijk het 
beste street-, soul- en comfortfood wat er op dit moment te krijgen is in NL.

ZA 24 T/M ZA 31 AUG – HAARLEM  
HAARLEMSE MUGGENRONDE
Je hebt er vast al eens over gehoord, de Haarlemse Muggenronde. Al bijna 60 
jaar hét wielerspektakel voor de jeugd van Haarlem en omstreken. Kinderen 
rijden een week lang verschillende wedstrijden. 

Jong talent in de spotlights  
Elke zomer organiseert Holland Music Sessions een Summer Academy. Meer 
dan 100 jonge muzikale talenten van over de hele wereld krijgen dan les van grote 
leermeesters.  Zij volgen masterclasses en geven optredens. Wat zij leren passen 
zij direct toe in de praktijk. Op een 25-tal verschillende locaties in Noord-Holland 
worden concerten gegeven, waaronder ook in Haarlem en Bloemendaal.  
Info en toegangskaarten: www. tihms.com/concerten. 
 
WO 24 JUL  Luthersekerk | Witte Herenstraat 22 – 20:30 
DO 1 AUG Dorpskerk | Kerkplein 20 | Bloemendaal – 20:30
WO 7 AUG Luthersekerk | Witte Herenstraat 22 – 20:30
DO 15 AUG Dorpskerk | Kerkplein 20 | Bloemendaal – 20:30
WO 21 AUG Luthersekerk | Witte Herenstraat 22 – 20:30 
ZO 25 AUG Dorpskerk | Kerkplein 20 | Bloemendaal – 15:30 (familieconcert)

4 MEI T/M 28 SEPTEMBER 
KATHEDRALE BASILIEK ST. -BAVO  - 15:00 - GRATIS 

ZATERDAGMIDDAGCONCERTEN
Dit jaar alweer de 46ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het 
Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten met afwisselende 
programma’s gaan door tot en met de laatste zaterdag van septem-
ber. De concerten beginnen om 15 uur (behalve het concert op 22 
juni dat 20:15 uur begint), en duren ongeveer één uur. Dit seizoen 
wordt er speciale aandacht besteed aan twee thema’s: compone-
rende organisten, waarbij sommige organisten eigen werken spelen, 
maar anderen composities van een bevriende collega-organist, en 
het andere thema behandelt Eugène Gigout en Charles-Marie Widor, 
twee symfonische, Parijse orgelmeesters. 

STAPPEN & DANCE / JUNI, JULI & AUGUSTUS

ZATERDAG 1 JUNI

ZONDAG 2 JUNI

MA 3 T/M WO 5 JUNI

ZONDAG 9 JUNI

MA 10 T/M DO 13 JUNI

VRIJDAG 14 JUNI

ZATERDAG 15 JUNI

ZONDAG 16 JUNI

MA 17 T/M DO 20 JUNI

VRIJDAG 21 JUNI

ZATERDAG 22 JUNI

ZONDAG 23 JUNI

WO 26 T/M DO 27 JUNI

ZONDAG 30 JUNI

MA 1 T/M WO 3 JULI

ZONDAG 7 JULI

VRIJDAG 12 JULI

ZATERDAG 13 JULI

ZONDAG 14 JULI

ZATERDAG 20 JULI

VRIJDAG 2 AUGUSTUS

ZATERDAG 3 AUGUSTUS

ZONDAG 4 AUGUSTUS

DI 6 T/M DO 8 AUGUSTUS

VRIJDAG 9 AUGUSTUS

ZATERDAG 10 AUGUSTUS

ZONDAG 11 AUGUSTUS

DI 13 T/M WO 14 AUGUSTUS

VRIJDAG 16 AUGUSTUS

ZATERDAG 17 AUGUSTUS

DONDERDAG 22 AUGUSTUS

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

ZONDAG 25 AUGUSTUS

DONDERDAG 29 AUGUSTUS

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

HOLLAND MUSIC SESSIONS

VRIJDAG 5 JULI

ZATERDAG 6 JULI
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