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THEATER / FEBRUARI

ZATERDAG 3 FEBRUARI

ZATERDAG 10 FEBRUARI /

STADSSCHOUWBURG / HELE GEBOUW – 10:30

UIT HET NIETS KOMT IETS
TONEELSCHUUR – 20:00

Na een succestour langs volle zalen, lovende recensies en een nominatie voor
een Zwaan – de dansvakprijs van Nederland – komt de dansvoorstelling INSIDE
OUT uit 2015, van Conny Janssen Danst, terug in de theaters.

ZONDAG 11 FEBRUARI

GELUK – TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Nina Spijkers maakt samen met een club jonge acteurs de aanstekelijke muziektheatervoorstelling over onze obsessie voor geluk. Samen met de druk om gelukkig te zijn, groeit ook de berg aan mogelijkheden om dit geluk te bereiken.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:00

BLOEDBAD - THEATERGROEP MINOTAURUS

Twee echtparen ontmoeten elkaar voor het eerst omdat hun elfjarigen zoons
gevochten hebben. De ouders proberen het akkefietje in alle redelijkheid uit te
praten met elkaar. Er komt echter meer naar boven dan aanvankelijk gedacht…..

STADSSCHOUWBURG – 20:15
Hersenprofessor en bestsellerauteur Dick Swaab verzorgt dit college op zijn
geheel eigen stijl: stellig, betrokken, uitgesproken en spraakmakend. Met droge
grappen. Hij toont de interactie van hersenen met onze omgeving.

ZONDAG 4 FEBRUARI

BLOEDBAD - THEATERGROEP MINOTAURUS
Twee echtparen ontmoeten elkaar voor het eerst omdat hun elfjarigen zoons gevochten hebben. De ouders proberen het akkefietje in alle redelijkheid uit te praten
met elkaar. Er komt echter meer naar boven dan aanvankelijk gedacht…..

ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 FEBRUARI – HAARLEM E.O
Geluksroute is een ongedwongen uitwisseling van geluk die voor inspirerende
ontmoetingen en mooie ontdekkingen zorgt. De uitnodiging is simpel: Waar
word jij gelukkig van en wil je dat delen? Die uitnodiging is voor iedereen, dus
of je nu van yoga houdt of bellenblazen, van stilte of juist beweging, lekker
koken of juist nieuwe gerechten proeven, het kan allemaal. Want geluk delen
brengt altijd meer geluk teweeg. Er ontstaan nieuwe verbindingen waar Haarlem mooier van wordt! Kijk op de website www.geluksroute.nu om te zoeken
naar locaties waar je geluk kunt vinden of loop gewoon een rondje door de stad
en laat je verrassen.

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00

TIP

DE MANTEL VAN DE HEILIGE
BRIDGET VAN IERLAND

Op bijzondere plekken in de Stadsschouwburg brengt Braamtheater drie ijzersterke eenakters uit de Franse toneelliteratuur tot leven. Met eenakters van George
Courteline, Michel Tournier, Jean-Paul Sartre.

DINSDAG 13 FEBRUARI

RONDJE KUNST – RONDJE KLEINKUNST
Maak een rondje door de Nederlandse kleinkunstgeschiedenis en zet zelf een
eerste stap in de wereld van de kleinkunst. Maak kennis met deze mooie kunstvorm in een lezing en workshop in één.

DINSDAG 6 FEBRUARI

GELUK – TONEELSCHUUR PRODUCTIES

STADSSCHOUWBURG – 20:15

KING LEAR – HET ZUIDELIJK TONEEL & HET PALEIS

TIP

Met liefde voor Shakespeare, tien acteurs op het toneel en krachtige beeldtaal
wordt ‘King Lear’ naar de huidige situatie van de Europese Unie gehaald.

DONDERDAG 15 FEBRUARI

DANS

Cole Porter, een van de allergrootste Amerikaanse liedjesschrijvers. Hij had een
opvallende levensstijl, maar leidde ook een dubbelleven. Musicalster Paul Groot
speelt Cole Porter, Marjolein Keuning speelt zijn vrouw Linda.

VRIJDAG 16 FEBRUARI

DANS

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15

MARCO LOPES – MOEDT

TIP

Beeldende theatermaker met Portugees bloed en Haagse tongval. Moedt gaat
over de zoektocht van de man in deze tijd. Zijn we het als man even kwijt? Of
stellen we ons een beetje aan? En hoe zit het met de jonge generatie?

Nina Spijkers maakt samen met een club jonge acteurs de aanstekelijke muziektheatervoorstelling over onze obsessie voor geluk. Samen met de druk om
gelukkig te zijn, groeit ook de berg aan mogelijkheden om dit geluk te bereiken.

VERHALENHUIS HAARLEM – 20:00

PREMIÈRE

SONGS THAT MATTER

Eigen composities van Joshua Aaron worden afgewisseld met intrigerende verhalen van op reis, verteld door Melanie Leeflang. Ondersteund door een klein orkest
vormt zich samen een dynamisch en meeslepend geheel.
UITVERKOCHT!

DANS

INSIDE OUT - CONNY JANSSEN DANST
Na een succestour langs volle zalen, lovende recensies en een nominatie voor
een Zwaan – de dansvakprijs van Nederland – komt de dansvoorstelling INSIDE
OUT uit 2015, van Conny Janssen Danst, terug in de theaters.

ZATERDAG 10 FEBRUARI

TONEELSCHUUR – 19:15

TONEELSCHUUR EXCLUSIEF 2:

EIGENTIJDS EN EIGENWIJS
Toneelschuur eXclusief 2 is een serie met zes voorstellingen van spraakmakende
theatermakers. Makers met een zeer persoonlijke kijk op de wereld van vandaag en
daardoor mooie, veelzeggende voorstellingen maken.

Volg ons: FACEBOOK.COM/HAARLEMXL

TONEELSCHUUR – 20:00

ZO 4 MRT – VERHALENHUIS HAARLEM – 15.00 – 6+

THEATER KWADRAAT - DURF!
DURF! gaat over positief omgaan met elkaar met als hoofdthema “pesten”, de
kracht en moed die kinderen in zichzelf kunnen vinden om verandering aan te
brengen in lastige situaties.

EXPOSITIES / FEBRUARI
HET FENOMEEN HALS
Tegelijk met de jubileumtentoonstelling een nieuwe, permanente dynamische presentatie: 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).

DOORLOPEND – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO

Begin 2017 zijn acht Haarlemse amateurfotografen In The Picture gestart. Het
project is een initiatief van het Vrijwilligerscentrum Haarlem e.o. (VWC) met als
doel het in beeld brengen van vrijwilligerswerk in de regio

TOT 11 FEBRUARI – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO

TONEELSCHUUR – 20:30

ORFEO, EEN DRAMA VAN KARTON
– GROOTS EN MEESLEPEND

TOT 11 FEB – VISHAL – DI T/M ZO

Sprankelende en grappige operette in verrassende kartonnen pop-up decors

NOBODY ON THE ROAD

VR 2 MAART – TONEELSCHUUR – 20:30

Dit is de eerste keer dat Eli Content (Vevey, 1943) en Merijn Bolink (Amsterdam,
1967) samen een tentoonstelling maken.

ORFEO, EEN DRAMA VAN KARTON
– GROOTS EN MEESLEPEND

TOT 11 MRT – DE HALLEN HAARLEM – DI T/M ZO

Sprankelende en grappige operette in verrassende kartonnen pop-up decors

A GLOBAL TABLE

ZA 3 MAART – TONEELSCHUUR – 20:30

We willen weten wat we eten. Ook kunstenaars hebben in het afgelopen decennium steeds meer interesse ontwikkeld in de sociaaleconomische kant van
voedselproductie en consumptie.

UITVERKOCHT!

KINDER-JEUGD AGENDA / FEBRUARI

TOT 18 MRT - FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO

DE KUNST VAN HET LACHEN. HUMOR IN DE
GOUDEN EEUW

Wie kan er mooier vertellen dan Wijnand Stomp over de mooiste vis in de zee

HOE LICHT KAN EEN WOLK ZIJN?

HABIB

ZO 11 – PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 14:30 – 8+

TIP

ANANSI IN LOVE

MOZES
Helmert Woudenberg vervolgt zijn prachtige reeks solo’s met het verhaal van de
man die met zijn volk op zoek ging naar een betere toekomst. Hij vertelt hoe het
Joodse volk in Egypte het leven onmogelijk wordt gemaakt; en vluchten.

DONDERDAG 22 FEBRUARI
TIP

Na EICHMANN en KISSINGER maakt Bo Tarenskeen opnieuw een theatervoorstelling over het ‘kwade denken’: over intelligentie die de mens vermorzelt,
over het hoofd dat de wereld verraadt. Dit keer over de nazi Martin Heidegger.

GELUK – TONEELSCHUUR PRODUCTIES

TIP

Muzikaal & kleurrijk Caribisch liefdesverhaal, door Wijnand Stomp

BEAUTY EN HET BEEST – MAAS THEATER EN DANS
Een betoverend liefdesverhaal in een zingend bos. Welk kind heeft de moed om
het beest in de ogen te kijken? Soms moet je doorzetten, desnoods met je ogen
dicht. Dan word je een held in een onvermijdelijk liefdesverhaal.

VLIEGER ZONDER KOORD – DANSTHEATER AYA

TOT 18 MRT – HET DOLHUYS - DI T/M ZO

DIVIDING LINES

Door de ogen van vier kunstenaars, die zelf om uiteenlopende redenen in een
psychiatrische kliniek verbleven, gaat het Dolhuys met het publiek in dialoog over
(voor)oordelen over psychiatrische patiënten.

Voor de expositie ‘Halfweg, tussen spook- en wereldstad’ heeft de Haarlemse
fotografe Alexa Hillen een serie architectuurfoto’s samengesteld gericht op de
vaak indrukwekkende synergie tussen oude en moderne architectuur.

TOT 1 APR – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO

TOT 1 JUL – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO

ZIEKENZORG IN HAARLEM

TIP

Open je ogen, open je hart en laat je meenemen op een spannende en hoopvolle
reis. Als alles wat we kennen en liefhebben verloren is gegaan, hoe rapen we
onszelf dan weer op om door te gaan?

WO 21 – VERHALENHUIS HAARLEM – 15.00 – 6+

RIDDER JACOBA

TOT 9 SEPT – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO

DIEPZEEGEHEIMEN

TIP

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.

2 FEB T/M 4 MRT – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO

BIG STORIES NEED HUMAN STAKES

TIP

“Wat is de invloed van technologygiganten als Google op openbare ruimte en
private ruimte”, “Wat is hun invloed op het openbaar maken van documenten en
informatie?” en “Wie profiteert er van het achterhouden van informatie?”.

Jonkvrouw Jacoba kan alles… nou ja, bijna alles. Over vals spelen, volhouden
en jezelf zijn. Met sleutels, paarden en één ridder. De laatste.
HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM! /// HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM!

TIP

Over de evolutie van de zorg vanaf de late middeleeuwen. Over chirurgijns,
Haarlemmerolie, de pest en de opkomst van de specialisten.

ZO 18 – STADSSCHOUWBURG – 14:30 – 8+

ZO 18 – TONEELSCHUUR – 15:00 – 6+

ZO GOED ALS NIEUW?
Drie topstukken van Frans Hals zijn weer te bewonderen. De wereldberoemde
regentenportretten ondergingen de afgelopen vier jaar een intensieve restauratie
waarbij vergeelde vernislagen en verkleurde retouches werden verwijderd.

De herrijsenis van het dorp Oud-Velsen. Door middel een expositie en een bijprogramma wordt verleden, heden en toekomst van dit dorpje – dat op steenworp
van Haarlem ligt – uitvoerig belicht.

KNUFFELVERHALEN

WO 14 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00 – 4+

TOT 18 MRT – FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO

STGT: SLECHTE TIJDEN GOEDE TIJDEN

WO 14 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 2+

TONEELSCHUUR – 20:30

Zelden zijn er meer humoristische schilderijen gemaakt dan in de Nederlandse
Gouden Eeuw. Ondeugende kinderen, dwaze boeren, malle dandy’s en drinkebroers, kwakzalvers, koppelaars, luie dienstmeiden en lustige dames.

HALFWEG, TUSSEN SPOOK- EN WERELDSTAD

´Dagboek van een cello´ beschrijft een reis door de tijd van een bijzonder instrument. Een leerzaam verhaal met wonderschone muziek dat begint als in het bos
een minstreel zingt. Met muziek van o.a. Vivaldi, Bach, Haydn en Brahms.

Wijnand Stomp vertelt heerlijke knuffel verhalen voor peuters

TIP

TOT 1 APR – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO

DAGBOEK VAN EEN CELLO

Topactrice Anne Wil Blankers staat samen met haar zoon Christo van Klaveren
op de planken in een aangrijpende verhaal over de Joodse onderduikster Jet.
Het stuk is gebaseerd op de gelijknamige roman van Ariëlla Kornmehl.

HEIDEGGER

TIP

FLODDERTJE - WIJNAND STOMP
Floddertje, gebaseerd op de gelijknamige boekjes van Annie MG Schmidt

TONEELSCHUUR – 20:00

TIP

Hoe licht kan een wolk zijn? is een muzikale en beeldende voorstelling voor jong
en oud rondom de thema’s ‘stress’ en ‘meditatie’. Drie mensen spelen das; de
een bakt potten, de ander maakt muziek en de derde doet aan karate.

TONEELSCHUUR – 20:00
Een voorstelling over de seksuele moraal in het Midden Oosten. Habib is een
openhartige truth or dare tussen een man en vrouw die hun roots hebben in Marokko en Turkije. Een snelle opeenvolging van dialogen, monologen en muziek.

Het onderwerp is het Haarlemse industrie- en bedrijventerrein ‘de Waarderpolder’. Stel dat dit terrein getransformeerd wordt tot een vitale woon- en werkstad
met een zogenoemd ‘24/7’ gebruik.

ZA 3 & 24 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 2+

ZA 10 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 3+

WOENSDAG 21 FEBRUARI

WAARDERPOLDER: VAN BEDRIJVENTERREIN
NAAR WERKSTAD

MOOISTE VIS VAN DE ZEE

ZO 4 – TONEELSCHUUR – 15:00 – 4+

Ode aan de kracht van de vrouw in dans, theater en muziek. Met deze dansvoorstelling start Jens van Daele een cyclus over heldinnen uit de wereldgeschiedenis. Hij baseert zijn nieuwe creatie op een Russisch nachtbommenregiment.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TOT 16 FEB – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO

Sprankelende en grappige operette in verrassende kartonnen pop-up decors

DE KLEINE ZEEMEERMIN – THEATER TERRA

DANS

TIP

Illustrator Sieb Posthuma (1960-2014) is bij het grote publiek vooral bekend van
de vrolijke tekeningen voor kinderen. De grappige foxterriër Rintje bijvoorbeeld,
Aadje Piraatje en Mr Finney.

‘De Kleine Zeemeermin’ is een familiemusical naar het wereldberoemde sprookje
van Hans Christian Andersen. Diep in de oceaan woont een zeemeermin met een
schitterende stem. Ze droomt vaak over de wereld boven de zeespiegel.

Nina Spijkers maakt samen met een club jonge acteurs de aanstekelijke muziektheatervoorstelling over onze obsessie voor geluk. Samen met de druk om gelukkig te zijn, groeit ook de berg aan mogelijkheden om dit geluk te bereiken.

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

TIP

GESCHIEDENIS VAN HAARLEM

ZO 4 – STADSSCHOUWBURG – 14:30 – 6+

DINSDAG 20 FEBRUARI

WAT IK MOEST VERZWIJGEN

Zij heeft meer bereikt dan ze ooit had durven denken. Nu 3x uitverkocht.

Een concert van het Nederlands Kamerorkest & Nederlands Kamerkoor met kathedrale dimensies. Vaughan Williams nam een psalmmelodie van renaissancecomponist Tallis en maakte er een indrukwekkende fantasie van voor strijkers.
Het werd voor het eerst uitgevoerd in de majestueuze middeleeuwse kathedraal
van Gloucester. Ook met Fauré betreden we een heiligdom, maar dan ingetogen en gewijd aan de overledenen. In zijn ‘Requiem’ zet hij met tedere klanken
de traditionele dodenmis op muziek. Composer-in-residence Guillaume Connesson schrijft speciaal voor de gelegenheid een nieuw werk.

TIP

ORFEO, EEN DRAMA VAN KARTON
– GROOTS EN MEESLEPEND

Na ‘Bron/Brontë’, ‘Vanuit Iokaste’ en ‘Mevrouw Macbeth’ speelt Discordia
opnieuw een Weiblicher Akt waarin de vrouwelijke held voor het eind van het
verhaal doodgaat. Deze keer het tragische leven van Marguerite Gautier.

NACHTHEXEN I

GELUK – TONEELSCHUUR PRODUCTIES

TIP

DOORLOPEND – FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO

DO 1 MAART – TONEELSCHUUR – 19:30

WEIBLICHER AKT 8: DUMAS/LA DAME/DE SADE

TONEELSCHUUR – 20:00

ZO 4 MAART – PHILHARMONIE - 14:30 UUR

WOENSDAG 28 FEBRUARI

WEIBLICHER AKT 8: DUMAS/LA DAME/DE SADE
Na ‘Bron/Brontë’, ‘Vanuit Iokaste’ en ‘Mevrouw Macbeth’ speelt Discordia
opnieuw een Weiblicher Akt waarin de vrouwelijke held voor het eind van het
verhaal doodgaat. Deze keer het tragische leven van Marguerite Gautier.

TONEELSCHUUR – 20:00

PRACHTSTEMMEN:
KATHEDRALE KLANKEN

Deze ervaringsdeskundigen op neurotisch en artistiek vlak, gaan uw en hun
eigen leed te lijf, geregeld geholpen door een speciale gast. Het wordt een therapeutisch programma vol muziek, liedjes, samenspraak en poëzie.

KID. – HET ZUIDELIJK TONEEL /
BOG. / HETPALEIS

SIEB POSTHUMA - WERK

ANTIGONA – OPERA TRIONFO

Samen met jou wil Lebbis op deze avond kijken naar wat we doen, waarom en
waar het heen gaat. Een avond onder vrienden. Meanderend over wat vragen. Hij
gaat verhalen vertellen. Hij zal dus veel aan het woord zijn.

HANS & GRIETJE DE MUSICAL

IN THE PICTURE

Een nog zeer actuele opera van de 18e eeuwse componist Tommaso Traetta, is
een echt familiedrama. De muziek doet denken aan die van Mozart en Gluck met
monumentale koorscenes, dramatische aria’s en een kleurrijke orkestratie.

LEBBIS - DE BOVENGRENS

WO 28 – STADSSCHOUWBURG – 13:30 – 4+

TOT 5 FEB – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO

STADSSCHOUWBURG – 19:30

TIP

TIP

ANDERE HOBBY’S

ERIC VAN SAUERS – DE LIEF EN LEED TOUR

Historisch Toneel Genootschap organiseren de theatrale rondleiding door de Philharmonie. In deze wandeling door het gebouw draait het om figuren uit het heden
en verleden die van grote betekenis zijn geweest voor de Philharmonie.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15

GLITTERGROENTE
Over mevrouw Sla, een wortel en een rode kool die vele menselijke trekjes hebben en andere groenten buitensluiten omdat ze… Ja, waarom eigenlijk?

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

VAN CIRCUS TOT CONCERT

TONEELSCHUUR – 20:30

HANS DORRESTIJN & FRIENDS – NEUROSEN EN

DO 1 T/M ZA 3 MAART

PHILHARMONIE / HELE GEBOUW – 10:30

CLAUDIA DE BREIJ – NU

STADSSCHOUWBURG – 20:15

Sprankelende en grappige operette in verrassende kartonnen pop-up decors

ZATERDAG 17 FEBRUARI

STADSSCHOUWBURG – 20:15

UITVERKOCHT!

ORFEO, EEN DRAMA VAN KARTON
– GROOTS EN MEESLEPEND

TONEELSCHUUR – 20:00

“Nina Spijkers maakt samen met een club jonge acteurs een aanstekelijke
muziektheatervoorstelling over onze obsessie voor geluk. Samen met de druk
om gelukkig te zijn, groeien de mogelijkheden om geluk te bereiken. Van therapie
tot stilteretraite, van komkommerwater tot mindfulness, geluk ligt voor het grijpen.
Tegelijk groeit het aantal mensen met angststoornissen, depressies en burn-outs.
De ‘happy few’ etaleren hun geluk op social media en de rest van ons doet alsof..“

Op bijzondere plekken in de Stadsschouwburg brengt Braamtheater drie
ijzersterke eenakters uit de Franse toneelliteratuur tot leven. ‘Bang voor klappen’
van George Courteline is een oergeestige eenakter over een ziekelijk jaloerse
echtgenoot. Michel Tournier schreef met ‘De Fetisjist’ een ontroerende monoloog over een man wiens voorkeur voor tierlantijnen hem zijn huwelijk en vrijheid kost. ‘Met gesloten deuren’ is misschien wel de beroemdste eenakter van
Franse bodem. Jean-Paul Sartre verwerkte in dit stuk zijn bekende uitspraak ‘de
hel dat zijn de anderen’. Toegangsprijs is inclusief Thé de luxe (12.00u) of High
Wine (16.00u). www.theater-haarlem.nl

DE HAARLEMSE DICHTLIJN

Wie was de vrouw van ‘Bloedend Hart’? In het nieuwe theaterprogramma zingt
Huub van der Lubbe (De Dijk) liedjes en vertelt hij de verhalen erachter. Hoe zijn
liederen ontstonden, met welk idee het begon, wat de aanleiding was.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

VRIJDAG 9 FEBRUARI

ZONDAG 11 FEBRUARI
STADSSCHOUWBURG HAARLEM – 12:00 & 16:00 UUR

BRASSERIE TOUR DE FRANCE – 20:00 – GRATIS

WAT SPEELT – HUUB VAN DER LUBBE

De stijl van Eric van Sauers is rauw, oprecht en ongelooflijk grappig. Hij mag
natuurlijk graag een beetje sarren en zuigen, maar telkens laat de macho met het
imposante fysiek ook een zachte, warme kant zien.

UITVERKOCHT!

MA 26 FEB T/M ZA 3 MRT – VERHALENHUIS HAARLEM – 15.00 – 4+

Voorzien van een suikerzoet decor, kostuums om van te smullen en uiteraard
swingende meezingliedjes, wordt ‘Hans & Grietje De Musical’ een hilarisch
familiefeest. Daar wil je bijzijn.

De afgelopen tijd heeft René van Meurs weer van alles meegemaakt waar hij
graag over komt vertellen... Een avondje cabaretteketet met mooie verhalen, veel
rake grappen, een stevig potje improviseren en een moordend tempo.

Nina Spijkers maakt samen met een club jonge acteurs de aanstekelijke muziektheatervoorstelling over onze obsessie voor geluk. Samen met de druk om gelukkig te zijn, groeit ook de berg aan mogelijkheden om dit geluk te bereiken.

Na een succestour langs volle zalen, lovende recensies en een nominatie voor
een Zwaan – de dansvakprijs van Nederland – komt de dansvoorstelling INSIDE
OUT uit 2015, van Conny Janssen Danst, terug in de theaters.

FRANSE EENAKTERS OP LOCATIE

DINSDAG 27 FEBRUARI

STADSSCHOUWBURG – 20:15

UITVERKOCHT!

TIP

KID. is twee in één. Twee voorstellingen tegelijkertijd. Jij zit hier en de volwassenen zitten daar, tegenover je, op de andere tribune. Zij kunnen niet zien wat er
hier gebeurt, hoeveel stenen en fluitjes er voorbijkomen.

DANS

TONEELSCHUUR – 20:30

TIP

Avontuurlijk theaterconcert met als basis de werken van Vivaldi. Er wordt
gespeeld met het klimaat, de verandering van hoge en lage druk, van regen en
zonneschijn. Speciaal geschreven voor twee actrices en zeven musici.

TONEELSCHUUR – 20:30

INSIDE OUT - CONNY JANSSEN DANST

ZA 3 T/M ZA 10 FEBRUARI, DO 22 T/M ZA 24 MAART
TONEELSCHUUR – 20:00 UUR

PREMIÈRE

VIVALDI CODE ROOD

IK BELOOF NIKS – RENÉ VAN MEURS

UITVERKOCHT!

Zij heeft meer bereikt dan ze ooit had durven denken. Nu 3x uitverkocht.

GELUK

TONEELSCHUUR – 20:30

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

GELUK – TONEELSCHUUR PRODUCTIES

TONEELSCHUUR PRODUCTIES

DE VROUW EN HET JONGETJE

Met verhalenverteller van het jaar Eric Borrias. Over ontdekken dat je niet bang
hoeft te zijn, als je de ander écht leert kennen. Iedereen is wel eens bang. Maar
altijd bang, loopt nooit goed af. Dit verhaal loopt wel goed af.

TONEELSCHUUR – 20:00

Na een succestour langs volle zalen, lovende recensies en een nominatie voor een
Zwaan – de dansvakprijs van Nederland – komt de dansvoorstelling INSIDE OUT
uit 2015, van Conny Janssen Danst, terug in de theaters.

TIP

EET JE BORD LEEG – DE TONEELMAKERIJ
Kleuterkomedie zonder tekst maar met vliegende groente. De ene dag houdt Jip
veel van worteltjes, de volgende dag zijn worteltjes het goorste wat er bestaat. De
ouders van Jip zijn ten einde raad. Elke ouder kent dit probleem.

LIEDJE VOOR GIGI
Virtuoos onthaastingstheater. Dit is de nieuwste voorstelling binnen dit genre:
Een reeks toverdozen, sterren, zwarte sneeuw, worst, een vosje en muziek.

Zij heeft meer bereikt dan ze ooit had durven denken. Nu 3x uitverkocht.

CLAUDIA DE BREIJ – NU

ZO 25 – TONEELSCHUUR – 15:00 – 4+

TONEELSCHUUR – 20:00

GELUK – TONEELSCHUUR PRODUCTIES

TONEELSCHUUR – 20:00

JEUGDFILM: KONING VAN KATOREN

WO 28 – TONEELSCHUUR – 15:00 – 8+

Nina Spijkers maakt samen met een club jonge acteurs de aanstekelijke muziektheatervoorstelling over onze obsessie voor geluk. Samen met de druk om gelukkig te zijn, groeit ook de berg aan mogelijkheden om dit geluk te bereiken.

DONDERDAG 8 FEBRUARI

ZA 24 – VERHALENHUIS HAARLEM – 15.00 EN 19.00 – 9+

Maandelijks podium voor beginnende en ervaren dichters aan het Spaarne 94
met als gasten deze maand: Monika Joras presenteert haar vierde dichtbundel
en singer/songwriter Leo de Kruis met liedteksten van zijn 1ste solo CD.

TIP

INSIDE OUT - CONNY JANSSEN DANST

TIP

Welk sprookje tovert Mister Anansi nu weer uit zijn hoge hoed?

ZO 25 – VERHALENHUIS HAARLEM – 15.00 – 4+

TONEELSCHUUR – 20:00

TONEELSCHUUR – 20:30

SPROOKJESJAGER

Film naar het boek van Jan Terlouw over Stach die koning wil worden maar
daarvoor eerst een aantal opdrachten moet volbrengen.

VOOR ALTIJD DUURT EEN JAAR - SIMON HEIJMANS

WOENSDAG 7 FEBRUARI

CLAUDIA DE BREIJ – NU

ZATERDAG 24 FEBRUARI

TONEELSCHUUR – 20:00

YOU’RE THE TOP

Nina Spijkers maakt samen met een club jonge acteurs de aanstekelijke muziektheatervoorstelling over onze obsessie voor geluk. Samen met de druk om gelukkig te zijn, groeit ook de berg aan mogelijkheden om dit geluk te bereiken.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

Avontuurlijk theaterconcert met als basis de werken van Vivaldi. Er wordt
gespeeld met het klimaat, de verandering van hoge en lage druk, van regen en
zonneschijn. Speciaal geschreven voor twee actrices en zeven musici.

WOENSDAG 14 FEBRUARI

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TONEELSCHUUR – 20:00

VRIJDAG 16 FEBRUARI – HAARLEM COLLEGE – 20:00 UUR

ZA 24 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00

UITVERKOCHT!

SPEAK UP!

HART | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:00

Stichting Literair Haarlem organiseert in samenwerking met de Haarlemse
boekhandels voor de tweede maal het Haarlems Literatuur Festival in de schitterende theaterzaal van het Haarlem College. Na de geslaagde editie van vorig
jaar is er dit jaar weer een geweldige line-up met opnieuw optredens van gevestigde auteurs én debutanten. Zes auteurs, onder wie Bert Natter, Anne-Gine
Goemans, Arthur Umbgrove en Roos van Rijswijk geven acte de presence. De
Haarlemse singer-songwriter Dafne Holtland neemt het muzikale gedeelte voor
haar rekening en de onvolprezen Jet Steinz presenteert de avond.

JEUGDFILM: WADJDA
Film over de eigengereide Wadjda uit Saoedie-Arabië die grote dromen heeft
maar op grote tegenstand stuit door de geldende cultuur aldaar.

BANG – MARTIJN KARDOL

Smeltkroes vol hiphop vibes, energieke dans, live zang, tekst, en klassieke en
elektronische muziek. Stel dat je over een jaar moreel gewogen wordt door een
hogere macht. Zou je dan blijven handelen zoals je nu doet?

MAANDAG 5 FEBRUARI

HAARLEMS
LITERATUUR FESTIVAL

VR 23 – VERHALENHUIS HAARLEM – 20.00 – 12+

VIVALDI CODE ROOD

VIVE LA FRANCE

TONEELSCHUUR – 19:30

Over de wonderbaarlijke mantel van Brigit en hoe ze op het eiland Iona een
visioen zag.Kathleen van der Weerd en Taletta Bierens, met muziek en zang
door Jeroen Schipper.

TIP

Was hij in ‘One Man Show’ nog een dolgedraaide tv-quizmaster, in opvolger
‘WELKE SHOW’ zien we de echte Ronald Snijders, met bigband. De absurdist bevreemdt zijn publiek weer met grappen, liedjes, maar ook met normale
anekdotes.

Monoloog én een goed gesprek over liefde. Als Eric net bedrogen is door zijn exvriendin, ontmoet hij op een nacht het meisje Pim. Zij doet hem een voorstel: vanaf
dit moment blijven ze een jaar bij elkaar. Wat gaat het worden?

HAARLEMMERHOUT THEATER – 15:00

GELUKSROUTE HAARLEM

Kinderliedjes van pop, latin tot swing door Naomi Inez

Kardol sleepte in één theaterseizoen alle prijzen op het Leids Cabaret Festival en
het Groninger Studenten Cabaret Festival in de wacht. Een unicum.

DICK SWAAB
– EEN BREINVRIENDELIJK THEATERCOLLEGE

TIP

LIEDJESTOVENAAR

WELKE SHOW – RONALD SNIJDERS

TONEELSCHUUR – 20:30

STADSSCHOUWBURG – 12:00 & 16:00

TONEELSCHUUR – 20:00

VR 23 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 0+

STADSSCHOUWBURG – 20:15

INSIDE OUT - CONNY JANSSEN DANST

UITVERKOCHT!

KINDER-JEUGD AGENDA / FEBRUARI

VRIJDAG 23 FEBRUARI

VERVOLG

TONEELSCHUUR – 20:30

De theatrale rondleiding van theatermaakster Marijke Kots laat het publiek de
mooiste bonbonnière van Nederland op een nieuwe manier kan beleven.

FEBRUARI

THEATER / FEBRUARI

Volg ons: FACEBOOK.COM/HAARLEMXL

MUZIEK / FEBRUARI

DONDERDAG 1 FEBRUARI

DONDERDAG 8 FEBRUARI /

TIP

STADSSCHOUWBURG – 20:15

THE ANALOGUES – THE WHITE ALBUM

The Analogues waagt zich aan een integrale uitvoering van ‘The White Album’, een
eigenzinnig en muzikaal zeer gevarieerd meesterwerk van The Beatles.

VRIJDAG 2 FEBRUARI

VERVOLG

DO 1, DO 8, DO 22 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

Supertribute speelt symfonische classics. Maar het merendeel van de avond hoor
je de muziek van de legendarische band Supertramp!

In het uiterst swingende project The Boulevard of Broken Dreams eren jazzzangeres Kim Hoorweg en de gypsy-jazzgitarist Robin Nolan en zijn trio een
sprookjesachtig tijdperk: de turbulente jaren twintig in Parijs.

Laat je huiswerk liggen en kom naar Ruiswerk. De studentenavond van Haarlem.

CRUQUIUS MUSEUM – 20:15

Een dansbare mix van underground hits, lekkere gitaarplaten -en rockende dansvloerknallers en live staat Dollkraut Band op het programma.

VRIJDAG 9 FEBRUARI

PATRONAAT – 20:00

PLETTERIJ – 16:00

ZA 3, ZA 10, ZA 17, ZA 24 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

Een concert met alleen een contrabas en een prachtige stem.

De zaterdagavond van Haarlem, met deze maand oa Flava en Angosoundz.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

DO 8 – ORANGERIE VAN ELSWOUT | OVERVEEN – 20:30 – 01:00

Canadese singer-songwriter speelt een mix van Americana en rock

Een optreden van SUPERTRIBUTE staat voor genieten van symfonische classics,
lekker meezingen op de grand classics van de jaren ’70, ’80 en ’90.

KLASSIEK

Waar kun je nou beter een Ierse muziek luisteren dan in The Wolfhound?

IRISH MUSIC SESSION

PLETTERIJ – 20:30

MÓGIL

De IJslandse band Mógil creëert een volledig eigen universum door hun combinatie van folk, jazz, klassiek, minimalisme en post-rock.

ZATERDAG 3 FEBRUARI

PATRONAAT – 20:00

TIP

NEW COOL COLLECTIVE

Deze achtkoppige band levert energieke dansbare jazz waarbij het publiek niet de
kans krijgt om stil te staan en keer op keer verrast wordt. Feest!

JAZZX – JONATHAN NAGEL & MARITHE VAN DER AA

PHILHARMONIE – 20:15

PATRONAAT – 19:30

De jonge, talentvolle sopraan Tineke Roseboom verovert de podia in snel tempo.
Haar zangkunst wordt omschreven als “loepzuiver, ontroerend, meeslepend en
vol drama”. Zij zingt bekende werken van Händel, Dvořák en Hugo Wolf.

TIP

Deze Amerikaanse zanger heeft al sinds de jaren ‘60 de status van een soulfenomeen. Lee Fields is net zo’n klassieke soulman als James Brown.

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15

BERLAGE SAXOFOON QUARTET
MET JAN BROKKEN

Het Berlage Saxophone Quartet brengt samen met schrijver Jan Brokken De weg
naar de vrijheid waarin verhalen en muziek over zoektochten naar vrijheid hand in
hand gaan. Met o.a. muziek van Schulhoff, Sjostakovitsj, Pärt en Eisler.

ZONDAG 11 FEBRUARI

PHILHARMONIE – 11:00

TIP

YOGA IN CONCERT: SONGS OF LOVE & LIFE

DANSEN ONDER DE STERREN - WINTER EDITION

TIP

ZA 3 – PATRONAAT – 22:00 – 04:00 – GRATIS

CENTR: GEORGIO WEIS + PROJECT89

Dat wordt weer een avondje rammen! De hele nacht dansen.

TIP

SUPERTRIBUTE

Fuse versmelt klassieke muziek, jazz, pop en improvisatie. Als huisband bij Podium
Witteman en dankzij optredens bij De Wereld Draait Door speelde de groep zich
het afgelopen jaar flink in de kijker.

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS (USA)

ZA 3 – HET VEERKWARTIER – 21:00

LOLLYCLUB

DINSDAG 20 FEBRUARI

FUSE

Peter Beets is een van de meest erkende pianogiganten van onze tijd. Hij oogst
wereldwijd lof en bewondering en zijn ster blijft groeien.

KLASSIEK

CHRISTINA MARTIN(CAN)

ZATERDAG 10 FEBRUARI

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

TRIO PETER BEETS – PORTRAIT OF PETERSON

BRUIS

Bruisend het weekend in luiden, in Club Ruis. Deze maand o.a. Afro Bros en Drivah

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

The Analogues waagt zich aan een integrale uitvoering van ‘The White Album’,
een eigenzinnig en muzikaal zeer gevarieerd meesterwerk van The Beatles.

KLASSIEK

VR 2, VR 9, VR 16, VR 23 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

Komt samen in de kas om lekker te dansen op een ‘fingerlicking’ line up.

THE ANALOGUES – THE WHITE ALBUM

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15

ZONDAG 18 FEBRUARI

AM:KLUB: DOLLKRAUT BAND

Na het succesvolle ‘Johannes Passion’ vorig seizoen presenteert het Oratoriumkoor Bennebroek zich ditmaal met het oratorium ‘Saul’ van G.F. Händel. Het
Promenade Orkest zal koor en solisten begeleiden in dit fascinerend dramatische
werk, dat handelt over de lotgevallen van koning Saul en zijn opvolger David.

THE WOLFHOUND – 21:00

Giraffage speelt op verfrissende wijze eigenzinnige dromerige synthpop.

Hoogtepunten van Trio Arosa waren de uitvoering van het Triple Concerto van
Ludwig van Beethoven met de Bergische Symphoniker o.l.v. Stephan Tetzlaff.

SAUL – ORATORIUMKOOR BENNEBROEK

Stephen Waarts wordt begeleid door pianist Gabriele Carcano. Zij brengen een
gevarieerd programma met o.a. een divertimento naar het ballet ‘Le Baiser de la
fée’ dat Stravinsky zelf bewerkte voor viool en piano.

GIRAFFAGE (USA)

KLASSIEK

PHILHARMONIE – 14:00

STEPHEN WAARTS – TOPSOLISTEN

PATRONAAT – 20:00

VR 2 – PATRONAAT – 23.00 - 04.00

AM/PM CLUBTOUR: MAAN

Maan, de winnares van The Voice Of Holland komt naar Haarlem. Dus …

CRADLE OF FILTH (UK)

RUISWERK

KIM HOORWEG EN ROBIN NOLAN TRIO

TRIO AROSA

SONGS THAT MATTER - REIZIGERSVERHALEN

Metal grootheden Cradle of Filth komen terug naar Patronaat!

VERVOLG

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15

SUPERTRIBUTE

Joshua Aaron met band en Melanie Leeflang spelen intrigerende verhalen over
hun reizen en de gevoelens die dit oproept.

PATRONAAT – 19:30

ZATERDAG 17 FEBRUARI /

DO 8 – ORANGERIE VAN ELSWOUT | OVERVEEN – 20:30 – 01:00

VERHALENHUIS HAARLEM – 20.00

STADSSCHOUWBURG – 20:15

STAPPEN & DANCE / FEBRUARI

MUZIEK / FEBRUARI

KLASSIEK

JOS VAN DER KOOY & TINEKE ROSEBOOM –

UUR VAN HET ORGEL

VR 9 – PATRONAAT – GRATIS

HAARLEM RESIDENT DJ CONTEST

Haarlem zoekt een (lokale) Resident dj voor het jaar 2018! Wie o wie?

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 21:00

KLASSIEK

JULIAN SCHNEEMANN & FRIENDS

ZA 10 – PATRONAAT – 20:00 – 04:00

TRIBUTE TO BOB MARLEY BY FRICTION

TIP

Reggae Movement bestaat 10 jaar en viert de verjaardag van Bob Marley!

DO 15 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

VALENTIJNSDAG SPECIAL

De jonge musici van ‘Caravan’ trekken zich van grenzen helemaal niets aan.
Tijdens hun concerten wordt bijvoorbeeld Ierse muziek gemixt met Arabische
klanken en jazz samengesmolten met volks- en klassieke muziek.

Of je nou single of bezet bent: deze dag vier je in Club Ruis. De knapste line-up
van Haarlem, met Johnny 500 en WEF.

WOENSDAG 21 FEBRUARI

VR 16 – PATRONAAT – 23.00 U – 04.00

TANTE JOKE KARAOKE BAND

PATRONAAT – 20:00

AUTOBAHN (UK) + PARTISAN (B)

Autobahn klinkt onbetwitsbaar Brits, met hun melancholische, dissonante postpunk geluid. Partisan zit vol donkere melodieën en dynamiek.

DONDERDAG 22 FEBRUARI

TIP

Onder het motto ‘jij zingt en wij spelen’ gaat iedere zaal op z’n kop. Een avond vol
plezier met de Tante Joke Karaoke Band, DJ’s en bier!

ZA 17 – PATRONAAT – 20:00

DR LEKTROLUV (B)

PATRONAAT – 19.30

De dj en producer draait in zijn sets met liefde het oude werk van Justice, Boys
Noize en Soulwax in de house/techno en zelfs Italo discoplaten van nu.

Beethoven schreef behalve voor strijkkwartet ook voor strijktrio. Een belangrijk
kenmerk is de gelijke behandeling van de drie instrumenten met een stralende rol
voor de altviool. Het trio overtuigde pers en publiek; internationaal.

Christelijke band speelt moderne worship in de stijl van pop/rockmuziek.

17 FEB – HET OUDE SLOT | HEEMSTEDE – 20:30 – 01:00

PHILHARMONIE – 20:15

OG3NE schrijft in 2014 geschiedenis door als eerste groep ter wereld The Voice
of Holland te winnen. Sinds hun deelname aan de razend populaire show schrijven de muzikale zussen hit na hit op hun naam.

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

LENDVAI STRING TRIO

CORONATION ANTHEMS

KLASSIEK

JACOBS LADDER

PHILHARMONIE – 20:15

OG3NE – THREE TIMES A LADY

KLASSIEK

De Duitser Händel was net Engels staatsburger geworden, toen hij in 1727 de
Coronation Anthems schreef voor de kroning. Het Oratoriumkoor Kennemerland
en het Weiland Ensemble voeren ze uit onder leiding van Annelies Smit.

THE WOLFHOUND – 22:00

TONI SPROKK

ZONDAG 4 FEBRUARI

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 11:00

Speciaal voor de échte liefhebbers geven de beste musicalsterren van Nederland
een exclusief en intiem koffieconcert.

WINNAARS VAN HET
PRINSES CHRISTINA CONCOURS

KLASSIEK

Het Prinses Christina Concours organiseert concoursen voor alle jongeren die zich
bezighouden met klassieke muziek, compositie of jazz.

HET OUDE SLOT | HEEMSTEDE – 15:00 & 20:15

ILONKA ORY STALLES

Ilonka Ory, theatermaker en singer-songwriter, ontving duizenden mensen in haar
eigen Stalles Theater. Nu komt ze met Stalles Theater Heemstede!
KLASSIEK

PHILHARMONIE – 16:00

RACHMANINOV: TWEEDE
EN DERDE PIANOCONCERT
Zelden worden twee van de meest
beroemde en iconische pianoconcerten
tezamen uitgevoerd in de Philharmonie
t.w. het Tweede en het Derde pianoconcert
van Rachmaninov. Door Bernd Brackman
& Maurice van Schoonhoven.

DAITHI RUA(IRL)

DINSDAG 6 FEBRUARI

PHILHARMONIE – 20:15

NICK & SIMON – AANGENAAM

Festival, dat zich richt op de complexe, experimentele, progressieve en avontuurlijke kant van heavy muziek, vindt plaats in de drie zalen van Patronaat.

The Damned and Dirty is een duo met de voeten ferm in de rootsmuziek.

THE WOLFHOUND – 23:00

THE DAMNED & DIRTY (ALBUM RELEASE)

Meer dan ooit geven ze ook de verhalen achter de liedjes prijs en uiteraard komen
de mannen niet langs zonder hun oude hits te spelen.

WOENSDAG 7 FEBRUARI

PATRONAAT – 20.00

JOHNNY DOWD (USA) + MELLE DE BOER

Tijdens Going Down the Road Feeling Bad Tour komen ze met folk klassiekers.

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

– DUTCH CLASSICAL TALENT

La Berge Dramm overrompelde de jury van DCT met haar moeiteloze switch tussen
oud en nieuw en haar pure solospel, zichzelf begeleidend op basedrums.

DONDERDAG 8 FEBRUARI

PATRONAAT – 20:00

PATRONAAT – 20:00

JOHAN DERKSEN – KEEPS THE BLUES ALIVE

THE BOOTLEG BEATLES (UK)

In hun ruim 30-jarig bestaan heeft deze band de standaard gezet voor al die honderden tribute bands die de magie van de The Fab Four levend houden.

WOENSDAG 14 FEBRUARI

CRUQUIUS MUSEUM – 20:15

“Lucia Swarts speelt met een ongelooflijke precisie. De constante zuiverheid doet
je werkelijk verbaasd staan.” Met zowel moderne cello als barokcello.

ZO 4 – ROSENSTOCK HUESSY HUIS – 14:00

GOLDEN VOID (USA)

THE WOLFHOUND – 21:30

Erik van Zuydam houdt een satsang over de emoties van de mens.

PATRONAAT – 20:00

Een briljant indie folk duo uit Portland, Oregon. Ze komen van ver.

MA 5 – HART | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:00

LICHTHUIS (VERGIERDEWEG 456) – 15:00

Maak een rondje door de Nederlandse kleinkunstgeschiedenis en zet zelf een eerste stap in de wereld van de kleinkunst. Maak kennis met deze mooie kunstvorm
in een lezing en workshop in één.

Met een instrumentatie van gitaren, oud, elektronica, percussie en Vazana’s
hypnotiserende stem is Nani een frisse bries in het Ladino-landschap.

WO 7 – PLETTERIJ – 20:00 – 22:00

PATRONAAT – 20:00

KATHRYN CLAIRE & ALLEN HUNTER

De focus ligt in deze psychedelische band echter vooral op de melodie.

2B@ - NETWORK OF BANDS

Met Dishking uit Breda en The Love Me Or Die uit Haarlem. Beide bands putten
inspiratie uit 60’s blues, country en americana.

PHILHARMONIE / VAN WARMERDAM ZAAL – 20:15

KLASSIEK

PHIL ACADEMY - TSJECHISCH NATIONALISME

TIP

EEFJE DE VISSER

NOAM VAZANA “NANI”

DEBAT – WONEN IN HAARLEM, ALLEEN NOG
VOOR DE RIJKEN?

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00

“VOSPOMINANYA”= HERINNERING

Muziektheaterprojekt over het bewogen leven van de componist Tsjaikovsky, die
hartstochtelijk verliefd was op zijn jongere neef Vladimir (Bob) Davydov.
UITVERKOCHT!

STADSSCHOUWBURG – 20:15

Kunnen straks alleen nog maar rijke mensen wonen? Ga in debat!

DI 13 – SOEFI-HUIS (BURGWAL 38-40) – 20:00

VERBINDING MET DE NATUUR

Verdiepingsavond vanuit het soefisme en het thema is ‘verbinden door zang’ “.
Met stilte en muziek Jetty Armaiti Scholten.

DI 13 – VERHALENHUIS HAARLEM – 19.30 – GRATIS

YOU’RE THE TOP

FILOSOFIE CAFÉ OVER AUGUSTINUS

Cole Porter, een van de allergrootste Amerikaanse liedjesschrijvers. Hij had een
opvallende levensstijl, maar leidde ook een dubbelleven. Musicalster Paul Groot
speelt Cole Porter, Marjolein Keuning speelt zijn vrouw Linda.

Ds. René v.d. Rijst gaat met de bezoekers in gesprek over Augustinus en Prediker
rondom de thema’s tijd en eeuwigheid.

THE WOLFHOUND – 21:00

DI 13 – PLETTERIJ – 20:00

Getalenteerde jonge singer songwriter die al veel harten heeft veroverd.

Onder leiding van oud-burgemeester Bernt Schneiders gaan de vertegenwoordigers van de Politie, GGD, de Haarlemse coffeeshophouders en de cannabisgebruikers met elkaar in debat over de toekomst van het cannabisbeleid.

LORENA VISINTAINER

VAN ACHTERDEUR NAAR GEMEENTEWIET?

PATRONAAT – 19.30

ROB ACDA AWARD 2017-2018 - VIERDE VOORRONDE

Muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstreken.

TIP

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 15:15

VR 16 – HAARLEM COLLEGE – 20:00

HAARLEMS LITERATUURFESTIVAL

HARRIET KRIJGH & SIGNUM
SAXOPHONE QUARTET

Broederliefde moet door! De succesvolle hiphop/r&b groep speelt in Haarlem.

BACHianas Harriet Krijgh nodigde het SIGNUM Saxophone Quartet uit voor een
Zuid-Amerikaans georiënteerd programma.

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

DAVID PHILIPS(UK)

Na de succes voorstellingen ‘Miles!’, ‘Louis!’ en ‘I’m a Soulman’ presenteren ‘The
Legends’ een nieuw programma over Billie Holiday en andere diva’s in de glorietijd
van de jazz en soul van de vorige eeuw.

Deze meesterlijke muzikant maakt prachtige en veelzijdige muziek

PATRONAAT – 21:00 – GRATIS

Deze surfdudes brengen een fijne mix van retro 60’s vibes en jungle sounds.

ZATERDAG 17 FEBRUARI

STADSSCHOUWBURG – 19:30

Eerst eten met onbekenden aan lange tafels en dan luisteren naar optredens.

PATRONAAT – 20.30 – GRATIS

Een nog zeer actuele opera van de 18e eeuwse componist Tommaso Traetta, is
een echt familiedrama. De muziek doet denken aan die van Mozart en Gluck met
monumentale koorscenes, dramatische aria’s en een kleurrijke orkestratie.

Het Haarlemse label Geertruida presenteert een IJslandse double bill.

PATRONAAT – 19:30

ANTIGONA – OPERA TRIONFO

TIP

KLASSIEK

MEMPHIS MANIACS

Verwacht een avond vol bezieling en muzikaliteit tijdens een verrassende, extra
lange show die het feestgehalte tot ongekende hoogte zal brengen!

PATRONAAT – 19:30

SYMPHONIC METAL NIGHTS 2018

Je moet er van houden, van symfonische metalen nachten. Keihard!
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ZA 17 – HET VEERKWARTIER – 14:00 – 18:00 – GRATIS

RUILEBUITEN

De een zijn afdanker, kan de ander zijn parel worden. Een ruilhandel buiten.

De film toont het verhaal van zigeuners en hoe zij zich hebben verspreid vanuit
Azie over het vasteland van Europa. Een tegelijkertijd kleurrijke als ook treurige
kaleidoscopische muzikale optekening van deze geschiedenis.

MAANDAG 26 FEBRUARI

DI 20 – PHILHARMONIE /
GROTE FOYER – 19:30

DAYNA KURTZ (USA)

Als een songschrijver is ze absoluut schatplichtig aan de Nashville traditie.

DUTCH DESIGN IN
DE PHILHARMONIE

DINSDAG 27 FEBRUARI

Presentatie nieuw meubilair. Jaarlijks wisselt in de
Philharmonie het bijzondere meubilair van Nederlands
ontwerp in de foyers. Alumni van Design Academy
Eindhoven en hun gevestigde collega’s presenteren
hun ontwerpen.

PATRONAAT – 20:00

PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS (UK)

Motörhead gitarist Phil Campbell trommelde zijn zoons op voor bas, drum en
gitaar en samen houden ze een verdomd lekkere hardrock historie in stand.

WOENSDAG 28 FEBRUARI

WAT SPEELT – HUUB VAN DER LUBBE

Na de geslaagde editie van vorig jaar is er dit jaar weer een geweldige line-up
met opnieuw optredens van gevestigde auteurs én debutanten: o.a. Anne-Gine
Goemans, Renske Hillen, Roos van Rijswijk en Arthur Umbgrove.

FILM: LATCHO DROM

THE BABE RAINBOW (AUS)

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

TIP

ZO 18 – LICHTHUIS (VERGIERDEWEG 456) – 16:30

PATRONAAT – 19:30

PATRONAAT – 20:00

DE TUINKAMER VAN JAAP

Trio JÖP is het initiatief van drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan Graafmans
en bassist Paul Berner. De avond begint met een optreden van het trio en na een
korte pauze zijn muzikanten van harte uitgenodigd voor een jammsessie.

DE ONTDEKKING VAN HET NU

RONDJE KUNST – RONDJE KLEINKUNST

ZONDAG 25 FEBRUARI

Nederpopkoningin Eefje de Visser heeft de beats en de liedjes.

MINOR OPERATION BOOKINGS

TIP

Hersenprofessor en bestsellerauteur Dick
Swaab verzorgt dit college op zijn geheel
eigen stijl: stellig, betrokken, uitgesproken en
spraakmakend. Met droge grappen. Hij toont de
interactie van hersenen met onze omgeving.

KLASSIEK

LUCIA SWARTS - CELLO SOLO

TIP

DICK SWAAB –
EEN BREINVRIENDELIJK
THEATERCOLLEGE

TIP

Na de succesvolle theatershow ‘De Pioniers van de Nederpop’ komt muziekkenner Johan Derksen met een programma over zijn passie: de blues. Hij duikt in de
geschiedenis van de blues, die van de katoenvelden van Amerika.

DINSDAG 13 FEBRUARI

Maandelijkse punk avond met drie bands die lekker gaan punken ’n rollen.

LIVE JAZZ IN HART CAFÉ

ZA 3 – STADSSCHOUWBURG –
20:15

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TIP

Geluksroute is een ongedwongen uitwisseling van geluk die voor inspirerende
ontmoetingen en mooie ontdekkingen zorgt. Voor de 6e keer zullen velen weer
door de stad gaan om groot en klein geluk deelachtig te worden om zo voor één
weekeinde Haarlem de gelukkigste stad van Nederland te maken.

ZATERDAG 24 FEBRUARI

LEE BAINS III & THE GLORY FIRES (USA)

BILLIE! LADY SINGS THE BLUES

HART CAFÉ – 20:30 – GRATIS

COMPLEXITY FEST 2018

Veel punk, op een bedje van o.a. soul, power pop, country en zelfs gospel.

BROEDERLIEFDE

BERNDSEN (ICE) + HERMIGERVILL (ICE)

VERHALEN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN

Wijze verhalen uit allerlei culturen en religies met zowel meditatieve als creatieve
verwerking met de penseel onder leiding van Kick Bras en Anke Bras.

Twee lokale bandjes strijden met elkaar in The Wolfhound Underground.

PATRONAAT – 19:30

HET VEERKWARTIER – 17:30

DO 1 & 15 – VERHALENHUIS HAARLEM – 19:30

GELUKSROUTE HAARLEM

VRIJDAG 16 FEBRUARI

DIAMANDA LA BERGE DRAMM

OVERIGE / FEBRUARI

HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR

MAANDAG 12 FEBRUARI

PATRONAAT – 20:15

TIP

LANDGOEDFEEST

Lekker dansen op disco & classics speciaal voor 30up, 40 up en 50 up.

ZA 3 & ZO 4 – HAARLEM – HELE DAG

PATRONAAT – 20:00

DONDERDAG 15 FEBRUARI

Deze Ierse singer – singwriter uit een muzikale familie toert al 25 jaar

VRIJDAG 23 FEBRUARI

PATRONAAT – 12:00

Hoe definieer je een nationale identiteit? Deze vraag was in het fin de siecle van
Centraal Europa nog dringender dan tegenwoordig. Klassiek Tsjechië.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

LIVE JAZZ IN HART CAFÉ

Trio JÖP is het initiatief van drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan Graafmans
en bassist Paul Berner. De avond begint met een optreden van het trio en na een
korte pauze zijn muzikanten van harte uitgenodigd voor een jammsessie.

BROOKS WILLIAMS(USA)

Een bluesy singer-songwriter speelt Americana overgoten met heel veel blues.

OP DE KOFFIE BIJ …
RENÉ VAN KOOTEN & LONE VAN ROOSENDAAL

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 11:00

HART CAFÉ – 20:30 – GRATIS
Yogales op live muziek. Samen met zangeres en harpiste Iris Kroes presenteren
Jan Kuiper (yogi en gitarist) en Yvonne de Hoop (yogini en percussie) een ochtend
met de mooiste love songs en mantra’s.

Lokale gitaar held combineert het klassieke met het hedendaagse.

TIP

TIP

Wie was de vrouw van ‘Bloedend Hart’? In het nieuwe theaterprogramma zingt
Huub van der Lubbe (De Dijk) liedjes en vertelt hij de verhalen erachter. Hoe zijn
liederen ontstonden, met welk idee het begon, wat de aanleiding was.

DI 27 – BRASSERIE TOUR DE FRANCE – 20:00 – GRATIS

DE HAARLEMSE DICHTLIJN

TIP

Maandelijks podium voor beginnende en ervaren dichters aan het Spaarne 94
met als gasten deze maand: Monika Joras presenteert haar vierde dichtbundel
en singer/songwriter Leo de Kruis met liedteksten van zijn 1ste solo CD.
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