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DONDERDAG 4 JANUARI

GROTE OF ST.- BAVOKERK – 18:30

THEATER / JANUARI
TIP

WINTERPARADE – JAAR VAN DE ONTMOETING

JANUARI

VERTELSCHUUR BLOEMENDAAL – 15:00

i van dans, theater, illusionisme en special e ects. In Innenschau volgen we
een obsessief jaloerse man. Hij is bezeten van het idee dat zijn vrijgevochten
vrouw door andere mannen wordt begeerd en wil haar behoeden.

Een vertelling om goesting van te krijgen. e bouwen een feestje met verhalen
over lekker eten en genieten. Met veel zin in vertellen, pittig gekruid en met liefde
gelardeerd. Voor wie houdt van zout in de pap.

HET ZWANENMEER
- CHARKOV STAATS BALLET THEATER

TIP

‘Het wanenmeer behoort tot de toppers uit het Russische ballet. arius etipa
en zijn assistent Lev Ivanov verkeerden op de toppen van hun creativiteit toen zij
de choreografie maakten op de schitterende muziek van Tsjaikovski.

TONEELSCHUUR – 20:30

INNENSCHAU [ REVISITED] - JAKOP AHLBOM

TIP

i van dans, theater, illusionisme en special e ects. In Innenschau volgen we een
obsessief jaloerse man. Hij is bezeten van het idee dat zijn vrijgevochten vrouw
door andere mannen wordt begeerd en wil haar behoeden.

ZATERDAG 6 JANUARI

ZATERDAG 13 JANUARI – PHILHARMONIE – 20:15 UUR

GROTE OF ST.- BAVOKERK – 18:30

VAN BUIKSKE VOL EN LIK MIJN LIP

DANS EXCLUSIEF

Dans moeilijk om naar te kijken? Niet als u aanwezig bent bij Dans e clusief: ijken
naar dans. Drie dansvoorstellingen vormen het uitgangspunt voor deze serie onder
leiding van Annette Embrechts recensent De olkskrant .

Een muzikale collage die barst van brutaliteit en speelse bekentenissen, op basis
van de klassieke gruwelmythe uit: ‘ hilomela . Girlpower van 000 jaar geleden
als inspiratie voor de vragen van deze tijd. Wie of wat ben je?

DE AANKOMST VAN DE TITANIC (EN ANDERE HELDENDICHTEN)

Een duister sprookje over de rafelranden van Europa. Een arm dorp op Sicili
ontvangt groot nieuws: een cruiseschip zo groot als een atgebouw zal voor de
kust aanmeren. Een ongekende goudkoorts maakt zich van het dorp meester.

PREMIÈRE

In deze hilarische achtbaan van muzikaal geweld, krankzinnige dialogen en visueel spektakel, val je van de ene verbazing in de andere. De idiote figuren vliegen
je om de oren in deze ode aan de wannabe, de brulaap en andere prutsers.

VRIJDAG 26 JANUARI

TONEELSCHUUR – 20:00

Gedanste performance tussen hardcore nachtclub en boekenclub. De Vlaamse
dansmaker Jan Martens (1984) staat in hoog aanzien bij pers en publiek. Hij is
voortdurend op zoek naar het verbinden van beweging met verhalend werk.

Drietrapsraket van po zie, jazz en video.
bergen en podiumbeest Ellen Deckwitz.

RULE OF THREE

WOENSDAG 17 JANUARI

OLIJVEN MOET JE LEREN LEZEN

et gitarist componist orrie van Bins-

STADSSCHOUWBURG – 20:15

FRED DELFGAAUW - PARADIJSVOGELS

TIP

THIS CAN’T HAPPEN

i van dans, theater, illusionisme en special e ects. In Innenschau volgen we
een obsessief jaloerse man. Hij is bezeten van het idee dat zijn vrijgevochten
vrouw door andere mannen wordt begeerd en wil haar behoeden.

D0 4, VR 5 & ZA 6 – GROTE OF ST. BAVOKERK – 18:00 – 23:00 UUR
De WinterParade is geen echte voorstelling, geen chic diner, geen nieuwjaarsborrel. Het is veel meer; het is een mix van visioenen, ontmoetingen en
samenzijn. Op en aan een 0 meter lange tafel vertonen acteurs, dansers en
muzikanten hun kunsten. De koks en de serveersters klimmen samen met de
artiesten op tafel om jouw maaltijd te bereiden en te serveren. Tijdens het diner
presenteren ze een vol programma en de avond wordt feestelijk afgesloten met
een dansje op de tafel met de SilentDisco.com. /// De editie op donderdag 4
januari is bedoeld als afronding van het Jaar van de Ontmoeting. Samen eten
verbindt en wie weet dit beter dan Resto van Harte, samen met lokale partijen
verzorgen zij een feestelijk diner – alle lagen uit de samenleving aan é é n lange
tafel. Bestel j e kaarten op www.winterparad e.nl

DINSDAG 9 JANUARI

TONEELSCHUUR – 20:00

DORINE WIERSMA – KLEINTJE CABARET:
GAAN WE KATTEN?

TIP

HARRIE & EVA

Op de zevende dag was er rust. Totdat Harrie het aradijs binnenwandelde
Harrie ermeulen is terug met een doldrieste komedie. Onbesuisd en razend als
vanouds en steeds maar weer de verkeerde beslissingen nemend – oei, oei.

VRIJDAG 19 JANUARI

KAUWBOY

STADSSCHOUWBURG – 17:15

Tijdens de vijf uur durende marathonvoorstelling kijkt u naar zes a everingen van
een theaterthriller vol spannende cli hangers.

PREMIÈRE

GEORGE & ERAN LOSSEN WERELDVREDE OP!
DE FINALE

FOTOGRAFIE: MICK DE JONG

TONEELSCHUUR – 20:00

In de muzikale theatervoorstelling en con ictkomedie George Eran lossen
ereldvrede op! DE FINA E, ronden de Isra lische Nederlander Eran en de
Syrische Hollander George de trilogie af die ze drie jaar geleden begonnen.

TONEELSCHUUR – 20:30

DE ANDERE STEM – TONEELGROEP AMSTERDAM

Beide partners blijken beschadigd uit de liefdesgeschiedenis te zijn gekomen.
D man belt de vrouw. Het telefoongesprek wordt een levenslijn. “Ramsey Nasr
speelt de pannen van het dak in deze halve dialoog.” (Het Nieuwsblad * * * * )

ZATERDAG 20 JANUARI

STADSSCHOUWBURG – 20:15

VRIJDAG 12 JANUARI

TONEELSCHUUR – 20:00

DE WERELDVERBETERAAR

Succesvolle Toneelschuur roductie even terug in de Toneelschuur. Een filosoof
leeft teruggetrokken in zijn huis, samen met een vrouw. Ooit schreef hij een
wetenschappelijk traktaat ter verbetering van de wereld. Mis dit niet.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

NUHR - ALLE 30 NUHR

THEATER ROTTERDAM / TONEELSCHUUR PRODUCTIES

THE FAIRY QUEEN

TONEELSCHUUR – 20:00

GEORGE & ERAN LOSSEN WERELDVREDE OP!
DE FINALE

In de muzikale theatervoorstelling en con ictkomedie George Eran lossen
ereldvrede op! DE FINA E, ronden de Isra lische Nederlander Eran en de
Syrische Hollander George de trilogie af die ze drie jaar geleden begonnen.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:00

WAT ALS

Succesvolle Toneelschuur roductie even terug in de Toneelschuur! Erik hien
herneemt zijn enscenering van Thomas Bernhards meesterwerk ‘De ereldverbeteraar , die hij in 0 bij Toneelschuur roducties maakte. Ditmaal in coproductie met Eriks nieuwe standplaats Theater Rotterdam. Sanne den Hartogh
werd voor zijn indrukwekkende hoofdrol genomineerd voor de ouis d Or. “Hij
laat u iets groots meemaken. Mis dit niet.” schreef De Groene Amsterdammer.

Beide partners blijken beschadigd uit de liefdesgeschiedenis te zijn gekomen.
D man belt de vrouw. Het telefoongesprek wordt een levenslijn. “Ramsey Nasr
speelt de pannen van het dak in deze halve dialoog.” (Het Nieuwsblad * * * * )

DE ANDERE STEM – TONEELGROEP AMSTERDAM

DINSDAG 23 JANUARI

TONEELSCHUUR – 20:00

LIEVE BERTHA – PRACHTEXEMPLAAR

De lefgozers van Lieve Bertha – Koen Brouwer en Rens Polman – maken geen
cabaret, geen film en geen nederpop. En toch ook weer wel. De heren schrijven
samen liedjes en maken filmpjes waarmee ze zichzelf en hun publiek verrassen.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
‘Alle 0 N HR is een unieke mogelijkheid om de mannen van N HR nog één
keer aan het werk te zien, in hun dertig favoriete scènes uit dertig jaar samenwerking. Het is de levensgeschiedenis van vier mannen met lol en littekens.

ZATERDAG 13 JANUARI

TONEELSCHUUR – 20:00

DE WERELDVERBETERAAR

Succesvolle Toneelschuur roductie even terug in de Toneelschuur. Een filosoof
leeft teruggetrokken in zijn huis, samen met een vrouw. Ooit schreef hij een
wetenschappelijk traktaat ter verbetering van de wereld. Mis dit niet.

VASTGOED B.V.

Verkopen is een vak. Want als de klant nee zegt, begint het voor de ware verkoper pas echt. Deze bewerking van David amets beroemde stuk ‘Glengarry
Glen Ross neemt u mee de apenrots op, waar de alfamannetjes zitten.

WOENSDAG 24 JANUARI

TONEELSCHUUR – 20:00

HOTEL INFORMATIE

Heerlijke absurde klucht vol verbeelding over (mis)informatie. Tegenwoordig kunnen we ze
op onze telefoons vinden. En ook als we niet actief zoeken, slaat
de informatie ons overal om de oren. Wat doet deze overdaad met ons?

ijnand Stomp vertelt heerlijke knu el verhalen voor peuters special voor
Nationaal Voorleesontbijt

EXPOSITIES / JANUARI
DOORLOPEND – FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO

HET FENOMEEN HALS

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

TONEELSCHUUR – 15:30

PROEFWERK# MAASTRICHT

TIP

WOENSDAG 31 JANUARI

TONEELSCHUUR – 19:45

TONEELSCHUUR EXCLUSIEF 2: EIGENTIJDS EN
EIGENWIJS

Toneelschuur eX clusief 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.

VAN DER LAAN & WOE - PESETAS

DOORLOPEND – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO

GESCHIEDENIS VAN HAARLEM

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

RONDJE KUNST - BLUE MONDAY - OVER GELUK TIP
IN DE LITERATUUR

Een van de beste makers Arno Schuitemaker uit de Nederlandse dansscene
zet de zintuigen op scherp. Drie dansers bewegen onophoudelijk op een aanstekelijke soundscape. Di use schaduwen en ritmes vervormen het zicht.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

LIVING HISTORY

MA 15 – BIBLIOTHEEK HAARLEM CENTRUM – 20:00

UITVERKOCHT!

Het virtuoze cabaretduo Van der Laan & Woe was een jaar lang alleen te zien in
de het tv programma ‘De wis , maar komt gelukkig weer naar het theater.

TONEELSCHUUR – 20:30

LA PRETENZA

Jan Hulst en asper Tarenskeen gaan de klassieker ‘Il Gattopardo van Giuseppe
Tomasi di Lampedusa rigoureus te lijf en laten niet veel heel van de roman uit
1958. De mannen trekken de vertelling met grove humor naar het heden.

KINDER-JEUGD AGENDA / JANUARI
DI 2 – STADSSCHOUWBURG – 16:00 - 8+

TINA DE MUSICAL

WO 3, DO 4, VR 5 , ZA 6 – STADSSCHOUWBURG
REPETITIERUIMTE – 10:00 - 6+

TONEELSCHUUR – 20:30

KNUFFELVERHALEN

Deze voorstellingen zijn ‘theatrale rondleidingen door het museum. ia een verhaal, verteld door Nicolaus ru uius
8
.

ZONDAG 28 JANUARI

THEATER DE LUIFEL – 20:15

DE WERELDVERBETERAAR

WO 24 – THEATER ELSWOUT / OVERVEEN – 10.00 - 2+

DOORLOPEND – MUSEUM DE CRUQIUS – IELKE ZO 13.00 & 14.30

Het bekendste meidenweekblad van Nederland, bestaat vijftig jaar en viert dat
met een vrolijke musical vol doldwaze avonturen en heel veel meidenpret.

EVA CRUTZEN – OPSLAAN ALS

Spijker is een schrijnende komedie over een binnenste buiten gedraaide wereld,
een hysterische moeder en een punctuele vader en over twee kinderen die recht
door zee gaan waar volwassenen liever een omweg nemen.

Liefde maakt een mens tot mens. Net als haat. Romeo en Julia, wie kent ze niet?
Regisseur Marcus Azzini laat zich opnieuw door dit verhaal inspireren. Azzini
zoekt naar nieuwe antwoorden en ontdekkingen in dit klassieke drama.

Het publiek wordt in deze nieuwste muziektheaterproductie van urtains p
meegenomen op avontuur. De toeschouwer kiest, beslist welke kant het verhaal
op gaat. Het verhaal is al geschreven. Welke keuze maak jij?

Deze cabaretière is energiek, muzikaal en hilarisch en heeft een volstrekt originele stijl. Haar onderwerpen zijn even komisch als schrijnend.

VR 12 & ZA 13 JANUARI – TONEELSCHUUR – 20:00 UUR

TIP

GERARD ALDERLIEFSTE

Het NBE treedt op samen met de fameuze Braziliaanse theatermaker en
poppenspeler Duda aiva en zijn gezelschap. ij cre ren een eigen, absurd,
komisch, soms sinister universum en het NBE speelt urcell s onpeilbaar mooie
muziek.

In deze swingende hitmusical over Sammy Davis Jr. kruipen Stanley Burleson en
Freek Bartels beurtelings in de huid van de legendarische Ratpack-entertainer en
nemen u mee naar de roerige jaren zestig en zeventig.

MUSICAL4DAAGSE

De makers van de Theatervoorstelling GE
presenteren u op de meest
deprimerende dag van het jaar een inspiratieavond over GE
met gedichten,
gesprekken met schrijvers, muziek en fragmenten uit de voorstelling.

TOT 7 JAN – VISHAL – DI T/M ZO

HIGHLY VOLATILE

Highly Volatile verwijst naar de emoties die ons als mens door de dag heen alle
kanten op slingeren. De e positie bestaat uit werk van Sebastian Gogel D , elio
Braga (NL/BR) en Rutger van der Tas (NL).

TOT 7 JAN – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO

VROUWEN IN VERZET - HANNIE, TRUUS, FREDDIE

Tentoonstelling gebaseerd op een boek over Haarlemse vrouwen in het verzet.

TOT 7 JAN – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO

ZIEKENZORG IN HAARLEM

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

TOT 7 JAN – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO

KUNSTLIJN 2017 - NIEUWE MEESTERS

et werk van Ron ornet
. Ron is een Self Taught kunstenaar uit Haarlem
en wordt binnen de kunstwereld gerekend tot de zogenaamde Outsider Artists.

TOT 7 JAN – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO

ALLES ELEKTRISCH

TOT 7 JAN – DE HALLEN MUSEUM/FRANS HALS MUSEUM
– DI T/M ZO

A GLOBAL TABLE

Oude en hedendaagse kunst in A Global Table. at vertellen stillevens ons over
koloniale en handelsrelaties in de Gouden Eeuw?

TOT 12 JAN – PAVILJOEN WELGELEGEN

EXPOSITIE 10 JAAR HAARLEMS SIERAAD
COLLECTIEF

De verscheidenheid aan inspiratiebronnen en diversiteit in visie en werkwijze zijn
zichtbaar in materiaalgebruik, vormgeving en technieken.

TOT 15 JAN – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO

MIEN RUYS – TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECT 1904-1999

Vier dagen zingen, dansen en acteren met als afsluiter een é chte voorstelling voor
een publiek van familie en vrienden. oor kinderen vanaf jaar.

Over het werk en leven van deze bijzondere tuin en landschapsarchitect.

WO 3 – PODIUM OUDE KERK – 11:00 - 1 tot 6

TOT 14 JAN – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO

JUF FÉLICE EN TRIO KRUL

Een hartveroverende voorstelling van Boe e die alles op alles zet om zelf muziek te maken. Boe e is dol op muziek, maar ook een tikkeltje eigenwijs. Hij wil
muziek maken, maar waarop? En dan is daar . de speelgoedkist!

WO 3 – PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 14:30 - 6+

KWARTETTEN MET BEETHOVEN – DUDOK KWARTET

Fantasievolle beelden en grappige situaties maken de beroemde muziek van
Beethoven op een speelse wijze toegankelijk. Een spannend en theatraal concert.

WO 3 – TONEELSCHUUR – 15:00 - 6+

IJSPALEIS

IJspaleis is een opzwepende poolexpeditie met livemuziek en sprookjesachtige
animaties. Vijf dansers begeven zich in een magisch, bevroren universum.

DO 4 – THEATER ELSWOUT / OVERVEEN – 10:00 - 3+

TIP

Een tentoonstelling over de invloed van de oerkracht elektriciteit op het menselijk
bestaan.

TIP

SIEB POSTHUMA - WERK

Illustrator Sieb osthuma
0 0
is bij het grote publiek vooral bekend van
de vrolijke tekeningen voor kinderen.

TOT 19 JAN – ARCHEOLOGISCH MUSEUM HAARLEM – WO T/M ZO

SCHAT IN HET HART VAN DE STAD

Achter het kleinste pandje aan de Grote Markt is bij archeologische opgravingen
een schat aan vondsten aan het licht gebracht.

TOT 20 JAN – KUNSTCENTRUM HAARLEM
– DI T/M ZA - 11:00 – 17:00

YOUNG ROYAL GRACE

De Stichting Hester van Eeghen eather Design organiseert voor de 8e keer de
tassen ontwerp wedstrijd.

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

DE KUNST VAN HET LACHEN. HUMOR IN DE
GOUDEN EEUW

TIP

DO 4 & VR 5 – THEATER ELSWOUT / OVERVEEN – 15:00 - 3+

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.

Floddertje, gebaseerd op de gelijknamige boekjes van Annie MG Schmidt

TOT 18 MRT – HET DOLHUYS - DI T/M ZO

ZA 6 – THEATER ELSWOUT / OVERVEEN – 15:00 - 2+

TIP

LIEDJESTOVENAAR

Kinderliedjes van pop, latin tot swing door Naomi Inez

FLODDERTJE - WIJNAND STOMP

DIVIDING LINES

STADSSCHOUWBURG – 20:15

STADSSCHOUWBURG – 20:15

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

MOOISTE VIS - WIJNAND STOMP

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 pati nten.

‘Alle 0 N HR is een unieke mogelijkheid om de mannen van N HR nog één
keer aan het werk te zien, in hun dertig favoriete scènes uit dertig jaar samenwerking. Het is de levensgeschiedenis van vier mannen met lol en littekens.

Verkopen is een vak. Want als de klant nee zegt, begint het voor de ware verkoper pas echt. Deze bewerking van David amets beroemde stuk ‘Glengarry
Glen Ross neemt u mee de apenrots op, waar de alfamannetjes zitten.

ZO 7 – TONEELSCHUUR – 15:00 - 2+

BINNENBEEST - DE DANSERS

VAN 13 JAN T/M 11 FEB – VISHAL – DI T/M ZO

De Dansers laten het dier in ons los met energieke dans. Van grommende leeuwen tot vrolijk huppelende geitjes: kinderen spelen graag dieren na. aarom is
onduidelijk, maar later sluiten de meesten van ons het ‘Binnenbeest op.

Dit is de eerste keer dat Eli ontent evey,
samen een tentoonstelling maken.

NUHR - ALLE 30 NUHR

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

Razendsnelle komedie over familie, drag ueens, liefde, loyaliteit en bingo.

Gerard Alderliefste heeft twee levens. In het ene is hij verslavingsarts, in het
andere muzikant. Zijn eerste soloprogramma brengt beide werelden samen.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

FROM SAMMY WITH LOVE

DONDERDAG 25 JANUARI – PHILHARMONIE – 7:30 UUR

UITVERKOCHT!

DINSDAG 30 JANUARI

CARRYME - FIRMA MES

Een modern huiskamerdrama en sciencefictionthriller ineen. Het vrouwen uotum
is inmiddels een feit: steeds meer vrouwen werken fulltime, wat het geboortecijfer
doet kelderen. Gelukkig biedt de app ‘ arry e uitkomst.

DICHTERSONTBIJT - JAAP ROBBEN
EN MUSTAFA STITOU

FOUR DRAGS AND A FUNERAL

IF YOU COULD SEE ME NOW

DONDERDAG 11 JANUARI

TIP

ZATERDAG 27 JANUARI

TONEELSCHUUR – 20:00

TONEELSCHUUR – 20:30

Komedie over aankomen en weggaan. De theaterkomedie HelloGoodbye wordt
opgebouwd met aankomst- en vertrekscènes uit de Russische en westerse (toneel)
literatuur, aangevuld met eigen teksten van de spelers.

TIP

Liefde maakt een mens tot mens. Net als haat. Romeo en Julia, wie kent ze niet?
Regisseur Marcus Azzini laat zich opnieuw door dit verhaal inspireren. Azzini
zoekt naar nieuwe antwoorden en ontdekkingen in dit klassieke drama.

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 14:00

HAMLET - ABATTOIR FERMÉ

MAANDAG 15 JANUARI – PATRONAAT – 20:00 UUR

ROMEO EN JULIA - TONEELGROEP OOSTPOOL

Deze middag presenteren studenten van de Regieopleiding Toneelacademie
aastricht proeven van hun werk aan u. Tussendoor en na a oop kunt u proeven
van een hapje en een drankje en kennismaken met de makers.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

Na De Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal Show 1,2 & 3 komt er De Grote Hi-HaHondelul Voetbal Show 4, anders maar toch hetzelfde, retro maar toch modern
en met medewerking van talloze voetballiefhebbers onder wie echte BN ers
- met bijzondere talenten. De show wordt gepresenteerd door Hé lène Hèndriks!
De cabaretier van de avond is Hans Sibbel! ebbis! En de mannen die over
voetbal komen praten zijn o.a. John van ‘t Schip en Dick Advocaat! Er is ook
muziek en ook voor wie nog steeds niet helemaal begrijpt wat buitenspel is er
volop te genieten.

TONEELSCHUUR – 20:30

ROMEO EN JULIA - TONEELGROEP OOSTPOOL

THE NATION

WOENSDAG 10 JANUARI

DE GROTE HI-HA-HONDELUL
VOETBAL SHOW #4

In zijn
jarige carri re cre erde theatermaker en poppenspeler Fred Delfgaauw
een wonderbaarlijke versmelting van theaterdisciplines. Hij neemt zijn publiek dit
keer mee in de wereld van kluizenaars en theatrale grootheden.

TONEELSCHUUR – 20:30

In de dansvoorstelling Aghori laat choreograaf Shailesh Bahoran zien hoe (de weg
naar) totale devotie eruitziet. De belangrijkste inspiratie hiervoor zijn de zogenoemde ‘aghori : Indiase goeroes die verlicht zijn.

HELLOGOODBYE - DE KOE

ZO 21 – STADSSCHOUWBURG – 14:00 & 16:00 - 3+

SPIJKER – DE TONEELMAKERIJ

AGHORI

TIP

DE FAMILIE VAN NIELIE BARST VAN LIEFDE!

De splinternieuwe familie Van Nielie bouwt haar eigen droomhuis, waar plek is
voor iedereen. aar eerst gaan ze op huwelijksreis. Naar Siberi , want daar zijn
beren en ijskoude steppen. Of toch naar eneti ? Alles is mogelijk.

ZO 21 – TONEELSCHUUR – 15:00 - 8+

TONEELSCHUUR – 20:30

TONEELSCHUUR – 20:30

ZO 14 – STADSSCHOUWBURG – 14:30 - 6+

Jojo, een levenslustige jongen van 0 uit een gebroken gezin, waar de vader
stemmingswisselingen heeft en de moeder afwezig is, vindt troost in een onverwachte vriendschap met een jonge kauw. Maar vader mag dat niet weten.

Wiersma zet haar nagels in het leven van vandaag. Met virtuoze gitaarliedjes in
allerlei muziekstijlen en in vlijmscherpe teksten vol komische wendingen.

Na het succesvolle ‘Alice gaat het Belgische gezelschap opnieuw op visueel
prikkelende wijze met een klassieker aan de haal. Tekstschrijver en regisseur
Stef ernous vraagt zich af wat er met Hamlet gebeurt ‘na de feiten .

VAN MIJ - DOOR KOEK & UI

Fysieke operabewerking over de tragische koningin Dido. Zij werd verdreven uit
haar vaderland en verlaten door haar geliefde. Vier zangers, een poppenspeler en
een danseres gaan op zoek naar de ziel van Purcells meesterwerk.

TONEELSCHUUR – 20:00

TIP

ZO 14 & WO 17 – THEATER ELSWOUT / OVERVEEN - 3+

ZO 21 – HET VERHALENHUIS HAARLEM – 15:00 - 9+

In allerlei culturen en religies vind je verhalen die wijsheid bevatten.

INNENSCHAU [ REVISITED] - JAKOP AHLBOM

BACKSTAGE

Welke voorstellingen zijn echt leuk? Wil je graag naar theater maar heb je geen
auw idee waar je naar toe moet? De jongerenambassadeurs
jaar van
de Toneelschuur hebben daar een oplossing voor.

TONEELSCHUUR – 20:30

VERHALEN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN

WINTERPARADE

DO 11 – TONEELSCHUUR – 20:00 - 15 T/M 25

BUURMAN & BUURMAN – A JE TO!

HET VERHALENHUIS HAARLEM – 19:30

TONEELSCHUUR – 20:30

SPRINGENDE SPRUITEN DISCO

Onze frisfruitige, kersverse DJ Belle zorgt voor een vrolijk discofeest in het café
van de Toneelschuur. Van Michael Jackson tot K3 en Kinderen voor Kinderen,
alles komt voorbij tijdens de razendpopulaire Springende Spruiten Disco.

Buurman en Buurman hebben last van mollen. Hun hele tuin gaat eraan! Dus
gaan de buurmannen op mollenjacht. Geen probleem, maar als blijkt dat de mollen onder hun huis zitten, hebben ze wel een probleem. Of toch niet?

DONDERDAG 18 JANUARI

Het is geen echte voorstelling, geen chic diner, geen kerstfeest. Het is veel meer;
het is een mi van visioenen, ontmoetingen en samenzijn. Op en aan een 0
meter lange tafel vertonen acteurs, dansers en muzikanten hun kunsten.

ZO 7 – TONEELSCHUUR – 16:00 – GRATIS - AL

Hoe word je fantasierijk? Wat gebeurt er als je alles wat normaal gezien belangrijk
is, links mag laten liggen? Wat als we gezamenlijk ongegeneerd fantaseren in een
theatraal spel? Kom het zien in This

DIDO DIDO

WINTERPARADE

Het jongetje woont nog maar net in de stad. Vreemde straten, vreemde mensen.
En daar op het balkon staat de vrouw, de grote vrouw, de reuzenvrouw. “ e eet
vast kinderen!” , denkt het jongetje. Overwint hij deze angst?

Met een grote dosis energie, humor en fantasie zorgt TG Koek en Ui ervoor dat
niet alleen de kinderen, maar ook de ouders een lach op hun gezicht hebben
tijdens een voorstelling.

TONEELSCHUUR – 20:00

STADSSCHOUWBURG – 20:15

Vo l g o n s : F ACEBOOK. COM/HAARLEMXL

DE VROUW EN HET JONGETJE

IMAGINE THE SILENCE

TONEELSCHUUR – 20:30

In de muzikale theatervoorstelling en con ictkomedie George Eran lossen ereldvrede op! DE FINA E, ronden de Isra lische Nederlander Eran en de Syrische
Hollander George de trilogie af die ze drie jaar geleden begonnen.

Al voor de 19e keer vindt de laatste donderdag van januari de landelijke gedichtendag van Nederland en Vlaanderen plaats. In het kader hiervan kunnen alle
liefhebbers van de dichtkunst aanschuiven in de Blauwe Zaal voor een smakelijk
ontbijt gelardeerd met gedichten. De gerenommeerde dichters Jaap Robben en
Mustafa Stitou dichters geven acte de presence. Zij dragen voor uit eigen werk
en dat van favorieten. De presentatie is net als voorgaande seizoenen in handen
van puntdichter Jan J. Pieterse en Johan Hoogenboom verzorgt wederom de
muzikale omlijsting. www.th eater-h aarlem.nl

ZO 7 – VERTELSCHUUR BLOEMENDAAL – 15:00 - 4+

TONEELSCHUUR – 19:30

OELOEK - DROEFTOETERS

GEORGE & ERAN LOSSEN WERELDVREDE OP! TIP
DE FINALE

TIP

DONDERDAG 25 JANUARI

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TONEELSCHUUR – 20:00

TIP

KINDER-JEUGD AGENDA / JANUARI

TONEELSCHUUR – 20:00

TONEELSCHUUR – 19:45

Het is geen echte voorstelling, geen chic diner, geen kerstfeest. Het is veel meer;
het is een mi van visioenen, ontmoetingen en samenzijn. Op en aan een 0
meter lange tafel vertonen acteurs, dansers en muzikanten hun kunsten.

STADSSCHOUWBURG – 19:30

ZONDAG 14 JANUARI

DINSDAG 16 JANUARI

WINTERPARADE

De pianogrootmeester Lucas Jussen treedt samen met orkestleider Gordan
Nikolić op in het ‘ ianoconcert nr. van hopin. Een op en top romantisch
concert waarmee de jonge Poolse componist en pianovirtuoos in 1832 de
harten van de arijzenaars veroverde. ucas Jussen en Gordan Nikolić vinden
elkaar ook samen met Sietse-Jan Weijenberg, eerste cellist van het orkest, in
de intieme Notturno voor viool, cello en piano van Schubert. Uiterst subtiele
kamermuziek van het kleine gebaar dat in groot contrast staat met de Symfonie
nr. 8 van Beethoven, de finale van dit programma. Het is een werk waarin de
doorgaans doorwrochte componist zich van een opvallend vrolijke en soms
humoristische kant laat zien.

HERMAN IN EEN BAKJE GEITENKWARK

TONEELSCHUUR – 20:30

GROTE OF ST.- BAVOKERK – 18:30

BEGINNENDE ROMANTIEK

THEATER DE LUIFEL – 20:15

TIP

Je wist het misschien nog niet, maar Herman in een bakje Geitenkwark is een
ervaring die je leven verandert: een podium gevuld met de eigenzinnige humor, een
unieke vorm van samenzang en absurde bedenksels van vier jongens.

VRIJDAG 5 DECEMBER

NEDERLANDS KAMERORKEST

VERVOLG

Een bijzondere editie van de inter arade als publieke afsluiting van het Jaar
van de Ontmoeting. Deze avond is voor een bont gezelschap van Haarlemmers,
die elkaar ontmoeten terwijl acteurs, dansers, muzikanten, koks en serveersters
zorgen voor theater, muziek en eten.

INNENSCHAU [ REVISITED] - JAKOP AHLBOM

TIP

ZATERDAG 13 JANUARI /

THEATER / JANUARI

VASTGOED B.V.

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

NOBODY ON THE ROAD

en

erijn Bolink Amsterdam,

Vo l g o n s : F ACEBOOK. COM/HAARLEMXL

MUZIEK / JANUARI

MUZIEK / JANUARI

MAANDAG 1 JANUARI
TENTOON ENSEMBLE & ERIC VLOEIMANS
- NIEUWJAARSCONCERT

Tien topmusici bieden met hun unieke combinatie van instrumenten en hun theatrale ‘touch’ een scala aan mogelijkheden. Samen met Eric Vloeimans brengen zij
een sprankelend nieuwjaarsprogramma.

ZONDAG 21 JANUARI /

VERVOLG

PLETTERIJ – 16:00

Uncle Sue is een zevenkoppige Haarlemse Funk en Soul Band met eigen verhaal
en swingende blaassectie. Een sound die teruggrijpt naar de 60’s en 70’s.

De rauwe jazz van de band heeft misschien nog het meeste weg van een schizofrene trip met jazz, funk en rockingrediënten. Muziek met meedogenloze ritmewisselingen, zompige grooves en onwaarschijnlijke genre-uitstapjes.

UNCLE SUE (H’LEM)

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

O’BRANONS (NL)

Van melancholische ballads, donker als Guinness tot swingende tunes gelijk een
wervelende Ierse dans. ‘Folk’ zoals het is bedoeld: voor iedereen!

TIP

MAMA (GENESIS TRIBUTE BAND | UK)

TIP

JAZZX – TOMMY MOUSTACHE

VRIJDAG 5 JANUARI

PATRONAAT – 20.00

VERVOLG

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

DINSDAG 23 JANUARI

Fans van Genesis en Phil Collins - dit wordt jullie avond! Want deze Britse band
geeft je het gevoel alsof ze weer op het podium staan.

DO 18 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

PHILHARMONIE – 20:00

TOM THOMSON BDAY BASH

UB40

THEATER ELSWOUT / OVERVEEN – 20.00

THIALO VAN REE TRIO

Resident DJ Thom Thomson viert zijn verjaardag. Een paar van zijn DJ vrienden
komen samen met hem draaien. O.a. Sam Blans en WEF.

Thailo van Ree is een violist met een missie. Hij wil de wereld graag laten voelen
dat alles een beetje mooier wordt met een viool erbij.

VR 19 – PATRONAAT – 23:00 – GRATIS

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS

ON EVENTS: DDN (ALL NIGHT LONG)

THE MEN

Dit duo heeft een geheel eigen sound en speelt blues met afwisselende solo en
duo nummers, waarbij ook de blues traditionals ten gehore worden gebracht.

ZATERDAG 6 JANUARI

PATRONAAT – 19:30 – GRATIS

SLACHTNACHT

De beheerders van oefenruimtecomplex Slachthuis selecteren drie repeterende
bands die zich van hun beste kant mogen laten zien.

PATRONAAT – 19:30

SJAKO!

Het concept is simpel, één DJ, één avond, all night long, en hij draait verschillende
genres binnen de elektronische muziek. Nu is het de beurt aan DdN.

TIP

ZA 20 – ORANGERIE ELSWOUT / OVERVEEN – 20:30 – 01:00

LANDGOEDFEEST

Het van oorsprong Haarlems powerrock-trio geldt nog steeds als een van de meest
invloedrijke bands uit de Nederlandse pop-rock scene.

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

WOENSDAG 17 JANUARI

PHILHARMONIE / VAN WARMERDAM ZAAL – 20:15

KLASSIEK

PHIL ACADEMY - FIN DE SIÈCLE: WENEN EN PRAAG

De wals stond voor het decadente Wenen waar de elite zich duizelig danste, terwijl
onder de oppervlakte sociale onlusten broeiden. De felle Tsjechische nationalisten
Janaček en Dvořak waren de beste componisten van de regio. Beide componisten
worden hier beluisterd in de context van hun tumultueuze tijd.

De energieke optredens van de Engelse succesband zijn ‘a trip down memory lane’
en een feest voor liefhebbers van poppy reggae met hits als ‘Food For Thought’,
‘Kingston Town, ‘Cherry Oh Baby’, en natuurlijk ‘Red, Red Wine’.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TONEELSCHUUR – 20:00

VRIJDAG 26 JANUARI

TIP

SHIRMA ROUSE

TIP

OLIJVEN MOET JE LEREN LEZEN

Vijf jaar geleden lanceerde zangeres Shirma Rouse een theatertour rond de
muziek van Aretha Franklin en “allejézus wat doet ze het overtuigend!”, schreef
Veronica Magazine. De Queen of Soul is dit jaar 75 geworden.

Drietrapsraket van poëzie, jazz en video. Met gitarist/componist Corrie van Binsbergen en podiumbeest Ellen Deckwitz.

PATRONAAT – 20:00

DONDERDAG 18 JANUARI

ZA 20 – PATRONAAT – 21:00 – 03:00

PESTILENCE

Deze Nederlandse band werd in 1986 opgericht en groeide in die tijd uit tot een
van de grootste metalbands wereldwijd, van thrash- naar death metal band.

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

TIP

JORIS LINSSEN & CARAMBA – SERENADE

PHILHARMONIE /
KLEINE ZAAL – 20:15

MEESTERS AAN HET KLAVIER

DUCK AND BEAR

Ze spelen de betere pop & rock. Niet zo maar een band. Ga ze volgen!

ZONDAG 7 JANUARI

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

Van swing tot oren-verwennerij naar wegdromen… Americana sound and more!

MAANDAG 8 JANUARI

THEO NIJLAND – DESALNIETTEMIN

ZA 27 – SEINWEZEN – 20:30 – 23:30

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS

Een avontuurlijke mix van Global Beats; African, Balkan, House, Rai, Electronic,
Tribal, Techno, Latin.........dansen op blote voeten.

SPIRIT DANCE PARTY

DAVE MUNNELY AND CO

Een speciale Ierse folk avond met een speciale Ierse folk artiest.

ZA 27 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00

ZATERDAG 27 JANUARI

80’S VERANTWOORD

ROB ACDA AWARD 2017-2018 - DERDE VOORRONDE

NIEUWE KERK – 15:30

PODIUM OUDE KERK – 20:15

Ook internationaal is het NAKK actief. Het ensemble maakte tournees naar landen
met een bijzondere muziekcultuur, zoals Bulgarije en Portugal. De opgesnoven
invloeden zijn terug te horen in de diverse gevarieerde programma’s.

De Rob Acda Award is een muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit
Haarlem en omstreken. O.a met Cold Turkey, ’t Vlaggenschip, Maeland

TIM KIPHUIS TRIO

NIEUW AMSTERDAMS KLARINETKWARTET

KLASSIEK

KLASSIEK

PATRONAAT – 19.30

TIP

OSCAR BENTON BLUES BAND

PLETTERIJ – 20:30

HAARLEMMERMEER MUSEUM – 20:00

MISHA FOMIN - PIANO SOLO

Een bijzonder kwartet bestaande uit vier grootheden uit de hedendaagse jazz.
KLASSIEK

Quiz met vele muzikale breinbrekers, herkenbare meezingers, vergeten hits,
leuke clips en nog meer muzikale verrassingen.

ZO 14 – TONEELSCHUUR – 16:00

JANSKAPEL (N.H. ARCHIEF) – 15:00

De Schuurshow is een culturele talkshow, met spraakmakende gasten, prikkelende columns en sprankelende gesprekken over voorstellingen, concerten en
exposities die in Haarlem e.o. te zien zijn.

HART CAFÉ – 20:30 – GRATIS

LIVE JAZZ EN JAMMSESSIE: TRIO JÖP

Trio JÖP is het initiatief van drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan Graafmans en
bassist Paul Berner. De drie jazzmuzikanten spelen al jarenlang samen.

KLASSIEK

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

DAVID PHILIPS (UK)

PODIUM OUDE KERK – 20:15

DINSDAG 30 JANUARI

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 14:00

LISA JACOBS & THE STRING SOLOISTS

GERARD ALDERLIEFSTE

Gerard Alderliefste heeft twee levens. In het ene is hij verslavingsarts, in het andere muzikant. Zijn eerste soloprogramma brengt beide werelden samen.

KLASSIEK

Technische perfectie en meeslepende muzikaliteit. The String Soloists is een
internationaal strijkersensemble met topmusici uit heel Europa.

DICHTERSONTBIJT

NIEUWJAARSGALA 2018

Open sessie met verschillende artiesten die van Ierse muziek houden.

ZATERDAG 13 JANUARI

BOEREN MET TOEKOMST

RUISWERK

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

VR 5, VR 12, VR 19, VR 26 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

KLASSIEK

BRUIS

JAZZ CLUB PHIL: BENEATH THE SURFACE

VR 5 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00

Saxofonist Bart Wirtz valt vooralsnog niet op eenzijdigheid te betrappen. Americana, Spoken Word, Hip Hop, Funk, Jazz, Dark Grooves, alles komt samen.

Een dansbare mix van underground hits, lekkere gitaarplaten -en obscure dansvloerknallers en live staat zZz op het programma.

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS

ZA 6 – PATRONAAT – 20:00 – 02:00

AM:KLUB: ZZZ

GUY PALUMBO

ZONDAG 21 JANUARI

Deze man is een van de favoriete singer-songwriter van de Wolfhound.

ZONDAG 14 JANUARI

PHILHARMONIE – 14:30

PRINSES CHRISTINA CONCOURS
- JONG MUZIEKTALENT IN DE FINALE WEST 2

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 15:15
KLASSIEK

Acht jonge muzikale talenten (12 t/m 19 jaar) verzorgen een adembenemend
optreden voor jury en publiek. Aansluitend met een spannende prijsuitreiking.

KLASSIEK

BUSCH TRIO – TAPASCONCERT

Het Busch werd opgericht in 2012 en bestaat uit de Israëlische broers Ori en Omri
Epstein en de Nederlandse violist Mathieu van Bellen. Deze twintigers zijn winnaars
van meerdere concoursen in binnen-en buitenland.

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

TIP

Ga knallend het jaar. 40UP is een dansfeest met opzwepende muziek en unieke
videobeelden. Een feest met een ongedwongen sfeer.

WWW.NICKYSPLACE.NL

ZA 6, ZA 13, ZA 20 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

• Spirituele beurs in Noord-Holland
• Open Circle Mediumschap
in Noord-Holland
• Avond mediumschap bij u thuis

De zaterdagavond van Haarlem, met deze maand oa EQUALZ.

Meer informatie: www.nickysplace.nl of bel 06 - 4104 15 09

LOLLYCLUB

ZO 7 – TONEELSCHUUR – 16:00 – GRATIS – ALLE LEEFTIJDEN

SPRINGENDE SPRUITEN DISCO

Onze frisfruitige, kersverse DJ Belle zorgt voor een vrolijk discofeest in het café
van de Toneelschuur. Van Michael Jackson tot K3 en Kinderen voor Kinderen,
alles komt voorbij tijdens de razendpopulaire Springende Spruiten Disco.

In deze documentaire laten drie Nederlandse boeren zien hoe zij te werk gaan en
waarom ze hebben gekozen voor een duurzame bedrijfsvoering.

DO 25 – PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

JOLANDA LINSCHOOTEN
- THEATERCOLLEGE HOTSPOT IJSLAND

Jolanda Linschooten fotografeert, is avonturier en multimediapresentator. Sinds
2000 leeft zij van haar avonturen en expedities. Zij wandelde 675 km van kust
naar kust dwars door het onbewoonde en ruige binnenland van IJsland.

VR 26 – HET VERHALENHUIS HAARLEM – 19:30

DES HOMMES ET DES DIEUX

R
TE
EA
TH

Deze op waar gebeurde feiten berustende film roept indringende vragen op over
de betekenis van religie en de zin van een dialoog tussen christendom en islam in
een tijd waarin terreur en geweld samenlevingen steeds meer verscheuren.

ZA 27 – TONEELSCHUUR – 18:30

BOEK&SCHUUR 2017/2018

Moderator van deze literaire avonden zijn Oscar Kocken (Revolutionary Road) en
Jet Steinz (Romeo & Julia en Menuet).

DI 30 – HET VERHALENHUIS HAARLEM – 14:00

PUBLIEKE WERKEN

Naar de historische roman van Thomas Rosenboom een film over de huiseigenaar dat zijn huis niet wilde opgeven voor de bouw van het Victoria Hotel voor het
centraal station in Amsterdam. Net zoals Van de Pigge in Haarlem.

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

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

2018

40UP - BIG BANG!

EVA ALMAGOR

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS

TIP

Bruisend het weekend in luiden, in Club Ruis. Deze maand o.a. Yung Felix en
Irwan.

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 21:00

TIP

Al voor de 19e keer vindt de landelijke gedichtendag van Nederland en Vlaanderen plaats. In het kader hiervan kunnen alle liefhebbers van de dichtkunst
aanschuiven voor een smakelijk ontbijt gelardeerd met gedichten.

DO 25 – THEATER ELSWOUT / OVERVEEN – 20.00

DO 4, DO 11, DO 25 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

Deze briljante en mooie singer-songwriter is De Nederlandse Norah Jones, alleen
dan met veel meer blues.

TIP

DE GROTE HI-HA-HONDELUL VOETBAL SHOW

Na De Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal Show 1,2 & 3 komt er De Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal Show 4, anders maar toch hetzelfde.

DO 25 – PHILHARMONIE / BLAUWE ZAAL – 07:30

Voor de 27ste keer wordt op de eerste dag van het jaar op z’n kop gezet, dit keer
met als thema ‘Nachtclub’. De bezoekers staan zelf op het podium.

IRISH MUSIC SESSION

De pianogrootmeester Lucas Jussen treedt
samen met orkestleider Gordan Nikolić op
in het‘Pianoconcert nr. 1’ van Chopin. Solist
en dirigent vinden elkaar.

MA 15 – PATRONAAT – 20.00

DE HAARLEMSE DICHTLIJN

STAPPEN & DANCE / JANUARI

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS

- BEGINNENDE ROMANTIEK

TIP

In het kader van de PoëzieWeek met het thema ‘theater’, komt theatersportgroep
sPierKracht met improvisaties op gedichten bij De Haarlemse Dichtlijn.

MA 1 – LICHTFABRIEK – 15:00

NEDERLANDS
KAMERORKEST

RONDJE KUNST - BLUE MONDAY
- OVER GELUK IN DE LITERATUUR

DI 23 – BRASSERIE TOUR DE FRANCE – 20:00

VRIJDAG 12 JANUARI

PHILHARMONIE – 20:15

MA 15 – BIBLIOTHEEK HAARLEM CENTRUM – 20:00

Maandag 15 januari: Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar,
maar niet in Haarlem! In het kader van Rondje Kunst een inspiratieavond over
‘geluk’ in de literatuur met gasten uit de literatuur, cultuur en wetenschap.

Singer-songwriter die op veel internationale jazzfestival heeft gestaan.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

Zangeres Esther Groenenberg brengt een ode aan haar grote idool, de alom
bewonderde Amerikaanse zangeres Carole King, bekend van hits als ‘A Natural
Woman’, ‘You’ve Got A Friend’ en ‘The Loco-motion’.

DE SCHUURSHOW

Met haar warme en jazzy sound neemt ze haar luisteraars mee naar de jaren
twintig en dertig van de vorige eeuw.

Het NBE treedt op samen met de fameuze Braziliaanse theatermaker en poppenspeler Duda Paiva en zijn gezelschap. Zij creëren een eigen, absurd, komisch,
soms sinister universum en het NBE speelt Purcell`s onpeilbaar mooie muziek.

FILOSOFIE CAFÉ OVER NIETZSCHE

Twee lokale bandjes gaan – underground – de strijd aan in de Wolfhound

Centraal staat in dit concert de prachtige vierstemmige mis Selva morale e spirituale van Claudio Monteverdi.

THE FAIRY QUEEN

DI 9 – HET VERHALENHUIS HAARLEM – 19:30

THE WOLFHOUND – 23:00 – GRATIS

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS

ZATERDAG 20 JANUARI

PATRO QUIZ

En wat als je klassieke of juist moderne filosofische teksten verbindt met oeroude
bijbelverhalen? Het filosofie café begint met een lezing van ongeveer een half uur
en daarna is er alle ruimte voor gesprek.

HAARLEMS KLEIN KOOR – MONTEVERDIANA

MEDINE

ESTHER GROENENBERG – A NATURAL WOMAN

TIP

ZONDAG 28 JANUARI

De betoverende optredens van het trio maken hen tot favorieten in het festivalcircuit. Zo speelden ze onder meer in het Koninklijk Concertgebouw en stonden ze
op het North Sea en Edinburgh Jazz Festival.

TIP

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR

DONDERDAG 11 JANUARI

BEEVDAY BASH

De leukste verjaardag van het jaar. Hou voor de exacte line-up de Facebook
pagina van Club Ruis is de gaten.

ZO 7 – PATRONAAT – 14:30

MARIJN BROUWERS – THE CHET BAKER ROOM

MANDELRING QUARTETT – STRIJKERS PLUS

ZA 27 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

Door zowel binnen- als buitenlandse pers wordt zijn spel geprezen om zijn vloeiend- natuurlijke virtuositeit, rijk kleurenpalet en muzikale intelligentie.

In 1988 overleed jazzlegende Chet Baker na een val uit het raam van een Amsterdams hotel. Marijn Brouwers zingt in de aanloop naar Bakers dertigste sterfjaar
nieuwe songs en de mooiste, in het Nederlands vertaalde jazzklassiekers.

Het ‘Eerste Strijkkwartet’ van Bartók is een bijzonder mooi werk, o.a. geïnspireerd
door Bartóks onbeantwoorde liefde voor de violiste Stefi Geyer. In het derde deel
is duidelijk Bartóks interesse in Hongaarse volksmuziek te horen.

Herontdek dé credible knallers van de jaren ‘80 die je nu minder op de radio hoort:
The Cure, Talking Heads, The Jam, noem maar op!

OVERIGE / JANUARI

Oscar Benton is zijn carrière begonnen in 1968 – met internationaal succes.

PAUL VAN KEMENADE, HAN BENNINK, ERNST
GLERUM EN RAY ANDERSON

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

Voor editie #6 komen ze met de grootste headliner tot nu toe: Mind Against!

MINOR OPERATION BOOKINGS

Maandelijkse punk avond, drie bands en de toegang is gratis!

De afgelopen jaren bewees Theo Nijland dat hij in alle eenvoud, gezeten aan de
vleugel, zijn publiek een avondlang met zijn liedjes kan betoveren. Dat is in het met
vier en zelfs vijf sterren ontvangen ‘Desalniettemin’ niet anders.

PATRONAAT – 19.30

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15

ZA 20 – PATRONAAT – 23:00 – 06:00

PATRONAAT – 21:00

KLASSIEK

VRIJDAG 19 JANUARI

WOENSDAG 10 JANUARI

Het anticoncept feest zonder hokjes waarbij iedere editie weer verrassend en grenzeloos zinnenprikkelend wordt uitgepakt. O.a. met dj Eddy de Clercq

De rijzende ster Beatrice Rana is er een om
in de gaten te houden. Zij concerteerde als
kind al over de hele wereld. Zij wordt geroemd
om haar verfijnde interpretaties, emotionele
diepgang en intens persoonlijke manier van
musiceren.

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS

THE JARS (NL)

TIP

HET RESERVAAT

BEATRICE RANA –

De Nederlandstalige band met de Mexicaanse peper haakt in op de Mexicaanse
gewoonte een orkestje in te huren om overleden helden te eren. Een hartverscheurende en hilarische ode aan het leven, de liefde en de muziek.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

KLASSIEK

ALLEEN MAAR LEUKE MENSEN-FEEST

HAARLEMXL COLOFON

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 15:30

ZONDAG 14 JANUARI /
KLASSIEK

STAPPEN & DANCE / JANUARI

MUZIEK / JANUARI

JANUARI
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