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WO 29  - TONEELSCHUUR - 20:00
BACKSTAGE (VOOR IEDEREEN ONDER 25!)
Welke voorstellingen zijn echt leuk? Wil je graag naar theater maar heb je geen 
flauw idee waar je naar toe moet  De jongerenambassadeurs (1 -21 jaar) van 
de Toneelschuur hebben daar een oplossing voor. 

WO 29 - TONEELSCHUUR - 19:00 & 21:30
FOR THE TIME BEING
Schweigman& en Slagwerk Den Haag nemen u in de beeldende theatervoorstel-
ling For The Time Being mee naar een lege ruimte, een gat in de tijd, waarin u 
voor even niks hoeft. Woordloos, beeldend en muzikaal theater.

WO 29 - TONEELSCHUUR - 20:00 - UITVERKOCHT
ZEVENTIEN - HET ZUIDELIJK TONEEL
Vijf jonge Nederlandse moslima’s over hun toekomstdromen. Zeventien is een 
voorstelling over willen, moeten en kunnen geloven. Van halal tot haram maar 
vooral over datgene wat daar tussen zit. 

ZO 5 - PHILHARMONIE  / KLEINE ZAAL - 14:30 - JEUGD 8+
DE ZCHEPPING - AMSTERDAM BACH CONSORT
In het begin was er niets. en jongen en een meisje vertellen het verhaal over 
het ontstaan van de zee, het heelal, de dieren, planten en mensen, lucht en licht. 
Was er een vinger van God of was er een Big Bang  

ZO 5 - THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE - 11:00 - 2+ 
MENEER MONSTER 

ver een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft
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ZA 4 & ZA 18 - THEATER ELSWOUT - 10:00 - 2+ 
DE MOOISTE VIS - WIJNAND STOMP  
Wie kan er mooier vertellen dan Wijnand Stomp over de mooiste vis in de zee

WO 8 & WO 22 - THEATER ELSWOUT - 10:00 - 2+
KNUFFELVERHALEN - WIJNAND STOMP 
Wijnand Stomp vertelt heerlijke knu el verhalen voor peuters.

ZA 11 - THEATER ELSWOUT - 10:00 - 3+
ACTIE VOOR SINT MAARTEN 
Speciale actie voor de verschrikkelijke ramp op Sint aarten

ZO 12 - TONEELSCHUUR - 15:00 - JEUGD  8+
ENKELTJE MARS - HET FILIAAL THEATERMAKERS
Kosmisch muziektheater over de rode planeet. Compleet met miniatuurplaneten, 
filosofische overwegingen, live videobeelden en plantaardige muziek.

DO 16 - TONEELSCHUUR - 18:30 - JEUGD 10+
DANSWORKSHOP HAPPILY EVER AFTER 
Filosofische dansworkshop voor iedereen vanaf 1  jaar. 

EXPOSITIES / NOVEMBER 2017

DO 16 - TONEELSCHUUR - 19:30 - JEUGD 10+
HAPPILY EVER AFTER
Virtuoze, vrolijke dansvoorstelling over het eindeloze einde. Wie droomt er nu 
niet van Happily ver fter  De mooiste stervende zwaan, een slow motion sterf-
sc ne, een prins die steeds weer levend gekust wordt. 

ZA 18 - STADSSCHOUWBURG - 19:00 - 6+
SO YOU THINK YOU CAN STOELENDANS 
De stoelen vliegen in het rond tijdens deze spetterende en hilarische familievoor-
stelling. en swingend en onstuimig dansfeest.  

VR 24 - THEATER ELSWOUT - 10:00 - 3+
DE LIEDJESTOVENAAR – NAOMI INEZ 
De Liedjestovenaar betovert kinderen met de agie van uziek

ZA 25 - THEATER ELSWOUT - 15:00 - 3+
FLODDERTJE - WIJNAND STOMP  
Floddertje, gebaseerd op de gelijknamige boekjes van nnie G Schmidt

TOT 5 NOV - HET DOLHUYS - DI T/M ZO
FREUD
Dolhuys toont originele objecten uit Freud collectie
TOT 5 NOV - NIEUWE VIDE - DO T/M ZO
DAYDREAMING SUBVERTS THE WORLD
De Situationisten vormden in 19 7 een internationale kunstzinnig-politieke bewe-
ging. Wat is de invloed op de huidige generatie kunstenaars

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

DOORLOPEND - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO 
HET FENOMEEN HALS
Tegelijk met de jubileumtentoonstelling een nieuwe, permanente dynamische pre-
sentatie  Het fenomeen Hals. en inkijk in de fascinerende wereld van Frans Hals.
DOORLOPEND - MUSEUM DE CRUQIUS - ELKE ZO 13:00 & 14:30
LIVING HISTORY
Deze voorstellingen zijn ‘theatrale rondleidingen’ door het museum. Via een ver-
haal, verteld door Nicolaus Cru uius (1 78-17 ).

VR 3 - VERSCHILLENDE LOCATIES
NACHT VAN DE KUNST
Na de opening van de Kunstlijn kun je deze avond terecht bij winkels en galeries.

3,  4,  EN 5 NOV - HAARLEM E.O.
KUNSTLIJN
Kunstlijn Haarlem zet zich al ruim  jaar in voor de Haarlemse en in omstreken 
gevestigde kunstenaars. e kent ons waarschijnlijk als organisator van het jaarlijks 
terugkerende Kunstlijn Haarlem weekend in november  dé grootste, oudste en 
leukste open atelier route van Nederland! 

MA 20 - PATRONAAT - 20:00
RONDJE KUNST 
De invloed van popmuziek op moderne dans en vice versa. Rondje Kunst is een 
collegetour op 7 maandagavonden langs de Haarlemse kunstinstellingen. Twee 
kunstdisciplines ontmoeten elkaar in lezingen, interviews en vraaggesprekken. 

TOT 07 JAN 2018 - 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 2018  - MUSEUM HAARLEM - MA T/M ZO    
ZIEKENZORG IN HAARLEM

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

TOT 16 NOV - KUNSTCENTRUM HAARLEM - DI T/M ZA - 11:00 - 17:00
CENTRALE EXPOSITIE KUNSTLIJN

lle deelnemers van de Kunstlijn verzameld bij Kunstcentrum Haarlem

TOT 18 NOV  - KUNSTCENTRUM HAARLEM - DI T/M ZA - 11:00 - 17:00
ODE AAN HAARLEM

en tentoonstelling met Haarlemse stadsgezichten die teruggrijpen naar het 
verleden (naar de ‘Haarlempjes’ van acob van Ruisdael) en het Haarlem van nu

TOT 19 NOV - ARCHEOLOGISCH MUSEUM HAARLEM - WO T/M ZO
VURIGE VERSIERINGEN
In heel West-Nederland worden ze opgegraven  vuurklokken en fragmenten 
van vuurklokken. en vuurklok is een komvormige of kegelvormige, ronde of 
halfronde stolp van aardewerk.

TOT 26 NOV - ABC ARCHITECTUURCENTRUM - DI T/M ZO
PETER BES
Stedelijk gebied, een reis door de dagboeken van de kunstenaar

TOT 17 DEC. - ZOCHERLOUNGE /BLOEMENDAAL 
EXPOSITIE GEORGE LAMPE 1921 -1982
Galerie Nieuw Schoten toont werk van avant-gardist George Lampe.

TOT 31 DEC - HET DOLHUYS - DI T/M ZO 
DE MAAKBARE MENS

oit ’n volmaakt mens ontmoet  n , beviel ‘t  et deze slogan presenteert 
Het Dolhuys de nieuwe tentoonstelling ‘De aakbare ens’. p eigenzinnige 
wijze stelt het museum de maakbaarheid ter discussie.

TOT 7 JAN 2018 - TEYLERS MUSEUM - DI T/M ZO
ALLES ELEKTRISCH

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

TOT 7 JAN 2018 - 
DE HALLEN MUSEUM/FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO
A GLOBAL TABLE

ude en hedendaagse kunst in  Global Table. Wat vertellen stillevens ons over 
koloniale en handelsrelaties in de Gouden euw

TOT 15 JAN 2018 - ABC ARCHITECTUURCENTRUM - DI T/M ZO
MIEN RUYS – TUIN- EN LANDSCHAPS- 
ARCHITECT 1904-1999

ver het werk en leven van deze bijzondere tuin- en landschapsarchitect.

p ,  en  november staat de stad weer volledig in het teken van kunst. 
Kunstlijn Haarlem organiseert dan het meest toonaangevende evenement 
voor hedendaagse kunst in Haarlem en omstreken. Tijdens de 2e editie van 
de Kunstlijn stellen ruim 2  kunstenaars hun deuren weer open voor publiek. 

ok zijn er vele solo- en groepstentoonstellingen te bezoeken in open ateliers, 
broedplaatsen, galeries, monumenten, winkels en musea. Lees alles over het 
programma op kunstlijnhaarlem.nl. n dompel je dan een heel weekend onder 
in de kunst van vandaag! www.ku nstlij nh aarlem.nl 
 

TH  F T L D  presenteert een nieuwe productie  URLICHT. Na het suc-
cesvolle K PVUUR brengt deze operagroep de klanken van ahler naar de 
Koepel, de voormalige gevangenis in het hart van Haarlem. Gustav ahler, een 
bruggenbouwer tussen de late romantiek en de 2 e eeuw, staat bekend om zijn 
groot symfonisch werk. TH  F T L D  maakt toegankelijk  muziektheater dat 
geschikt is voor een breed publiek. De voorstellingen worden eigentijds vormge-
geven en ge nsceneerd op een alternatieve locatie, waar het publiek bovenop 
het toneel zit. Dit zorgt voor totaaltheater in een intieme sfeer. In URLICHT 
brengt TH  F T L D  een sterkte cast met sopraan ulia Westendorp, mez-
zosopraan Veroni ue Van Der eijden, bariton Lionel Von Lawrence en artistiek 
leider en pianist Tamir Chasson. Voor tickets: www.th efatlad y.nl 

ZO 26 - STADSSCHOUWBURG - 14:00 - JEUGD 12+
SHOCK
Thrillermusical naar de bestseller van el Wallis de Vries. Stel je voor  je beste 
vriendin verdwijnt na een schoolfeest. lleen haar fiets en bebloede jas worden 
gevonden. e wordt verscheurd door verdriet, maar ook door angst. 

ZO 26 - TONEELSCHUUR - 15:00 - JEUGD  8+
IFIGENEIA KONINGSKIND - HET NTJONG

eeslepend en ontroerend verhaal over een moedig meisje dat een  
onmogelijke beslissing moet nemen aan de vooravond van een grote oorlog. en 
moderne, succesvolle toneelklassieker bekeken door de ogen van een kind.

TOT 14 JAN 2018 - TEYLERS MUSEUM - DI T/M ZO 
SIEB POSTHUMA - WERK
Illustrator Sieb Posthuma (19 -2 1 ) is bij het grote publiek vooral bekend van 
de vrolijke tekeningen voor kinderen.

3 NOV T/M 07 JAN 2018 - MUSEUM HAARLEM - DI T/M ZO 
KUNSTLIJN 2017 - NIEUWE MEESTERS

et werk van Ron Cornet (19 ). Ron is een Self Taught kunstenaar uit  
Haarlem en wordt binnen de kunstwereld gerekend tot de zogenaamde  

utsider rtists.

GOUWE PINDA’S
TRAGIKOMEDIE OVER DRIE INDISCHE ZUSSEN 

In de tragi-komische theatervoorstelling Gouwe Pinda’s slijten drie Indische 
zussen van in de zeventig hun dagen in een serviceflat. et hun bijbehorende 
gewoontes en ingesleten verhoudingen leven ze onafscheidelijk van elkaar in 
een tropische cocon. ls er een boek opduikt met foto’s uit hun jeugd in voormalig 
Nederlands-Indi , gaat het verleden op de schop en komen de verhoudingen op 
scherp te staan. et Nadja H pscher, Bodil de la Parra en sther Scheldwacht. 
Regie  Paul Knieriem. Reserv eren: www.toneelsch u u r.nl of 023 - 517 39 10  

WOENSDAG 15 T/M ZATERDAG 18 NOVEMBER 
TONEELSCHUUR - 20:30 UUR

VRIJDAG 24 & DONDERDAG 30 NOVEMBER 
DE KOEPEL HAARLEM - 20:00 UUR 

DO 30 - TONEELSCHUUR - 19:30 - JEUGD  10+
WOESTIJNJASMIJNTJES 

odern en po tisch sprookje  la de film ‘La vita  bella’. acob en zijn dochter 
Nour maken een verre en gevaarlijke reis, op zoek naar een veilige plek. nder-
weg vertelt acob zijn dochter prachtige en fantasievolle verhalen. 

THEATER / MUZ IEK  / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN
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JAN TERLOUW THEATERCOLLEGE 
KOP UIT ‘T ZAND

DINSDAG 7 NOVEMBER – STADSSCHOUWBURG – 20:15 UUR 
Natuurkundige, politicus en schrijver an Terlouw geeft een bijzonder college 
over het klimaat, gebaseerd op zijn novelle ’Kop uit ’t zand’. rie, een ingenieur 
bij Rijkswaterstaat, maakt zich grote zorgen over de uitputting van de aarde. Het 
lukt hem echter niet om de wetenschappelijke wereld te mobiliseren. Bezoekers 
van het theatercollege ontvangen gratis het boek ‘Kop uit ’t zand’.  
Kaarten ku n j e kopen op www.th eater-h aarlem.nl 

NEDERLANDS KAMERORKEST 
VIOOLCONCERT VOOR PIANO
WOENSDAG 1 NOVEMBER - PHILHARMONIE - 20:15 UUR

Het was Beethoven zelf die een schitterende versie voor piano van zijn 
‘Vioolconcert’ maakte. Deze verwierf alleen nooit dezelfde bekendheid als het 
origineel. Dat dit onterecht is bewijst Lazić in dit ‘Zesde pianoconcert’ van Beet-
hoven. De Beethovense grandeur wordt na de pauze ingeruild voor de fijnzin-
nigheid van Schubert. Want hoewel deze Beethoven verafgoodde, trad hij in zijn 
vroege symfonie n nog gedeeltelijk in de voetsporen van ozart. Zijn ‘Symfonie 
nr. ’ is zijn kleinste, maar wellicht ook wel zijn mooiste symfonie. 

VR 3,  ZA 4 EN ZO 5 NOVEMBER – HAARLEM E.O. 

WO 1 - TONEELSCHUUR - 20:00
DE GOD VAN DE SLACHTING - TG HET VOLK
Twee echtparen komen bijeen om een akkefietje uit te praten. p typisch Volki-
aanse wijze ontaardt dit in een geloofwaardige chaos en laat Het Volk zien hoe 
van de echtelieden aan het eind nog slechts zielige hoopjes mens resteren.

DO 2 - TONEELSCHUUR - 20:00
DE GOD VAN DE SLACHTING - TG HET VOLK
Twee echtparen komen bijeen om een akkefietje uit te praten. p typisch Volki-
aanse wijze ontaardt dit in een geloofwaardige chaos en laat Het Volk zien hoe 
van de echtelieden aan het eind nog slechts zielige hoopjes mens resteren.

STADSSCHOUWBURG - 10:30
UIT HET NIETS KOMT IETS
De theatrale rondleiding  en traditie om in ere te houden, want met dit avontuurlij-
ke kijkje achter de schermen ontmoet de bezoeker historische figuren die van grote 
betekenis zijn geweest voor de Stadsschouwburg.

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15
WILDE HAVANA – TG PERSPEKTIEF
Terwijl de kinderen tijdens het leeghalen van de woning herinneringen ophalen, 
wordt langzaam duidelijk waarom dit gezin zo ontwricht is. en stuk met een lach 
en een traan en veel herkenbare situaties.

TONEELSCHUUR - 20:30
POLY-INTERPRETABILITY
Pointless International verbindt het beste van het toneel met het beste van het 
circus! Poly-interpretability is een ngels gesproken internationale clowns-theater-
voorstelling. De pers is unaniem lovend over deze voorstelling.

HAARLEMMERHOUT THEATER - 14:30
WILDE HAVANA – TG PERSPEKTIEF
Terwijl de kinderen tijdens het leeghalen van de woning herinneringen ophalen, 
wordt langzaam duidelijk waarom dit gezin zo ontwricht is. en stuk met een lach 
en een traan en veel herkenbare situaties.

DI 7 - TONEELSCHUUR - 20:30
KUS DE REGEN - ENSEMBLE MICHAMIX

en theatraal concert uitgevoerd door zes vrouwen. en jonge vrouw trekt  
erop uit in de natuur en wordt gegrepen door de schoonheid.

WO 1 - STADSSCHOUWBURG - 20:15 
NEW ADVENTURES - SCAPINO BALLET 
Scapino Ballet R’dam heeft een reputatie op het gebied van het brengen van 
talent dat een groot publiek weet te verrassen. Wie houdt van topdans en nieuw 
avontuur zit goed bij het werk van de choreografen van het Scapino ballet.

WO 1  - TONEELSCHUUR - 20:30 - JONGEREN
DISCONNECT - M31 FOUNDATION 

udiovisuele performance over de maakbaarheid van de mens. In de perfor-
mance-theatervoorstelling Disconnect ontwaakt wetenschapper Low na jaren uit 
een coma en ontdekt dat zijn uitvinding de wereld totaal heeft veranderd. 

TONEELSCHUUR - 20:30
BACKSTAGE (VOOR IEDEREEN ONDER 25!)
Welke voorstellingen zijn echt leuk? Wil je graag naar theater maar heb je geen 
flauw idee waar je naar toe moet  De jongerenambassadeurs (1 -21 jaar) van 
de Toneelschuur hebben daar een oplossing voor. 

DI 7 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
SWEENEY TODD 
Deze populaire musical vertelt het superspannende en tegelijkertijd smakelijke 
verhaal over de opmerkelijke samenwerking tussen een barbier en zijn buurvrouw  
hij vermoordt klanten, zij verwerkt de lichamen tot pasteitjes. 

TONEELSCHUUR - 20:00
DE GOD VAN DE SLACHTING - TG HET VOLK
Twee echtparen komen bijeen om een akkefietje uit te praten. p typisch Volki-
aanse wijze ontaardt dit in een geloofwaardige chaos en laat Het Volk zien hoe van 
de echtelieden aan het eind nog slechts zielige hoopjes mens resteren.

TONEELSCHUUR - 20:30
POLY-INTERPRETABILITY
Pointless International verbindt het beste van het toneel met het beste van het 
circus! Poly-interpretability is een ngels gesproken internationale clowns-theater-
voorstelling. De pers is unaniem lovend over deze voorstelling.

DO 2 - STADSSCHOUWBURG - 20:15 
DAD - NASRDIN DCHAR
‘D D’ is een voorstelling over wat het met Dchar doet om vader te worden, 
gebracht met de energie van iemand die het ene moment in de wolken, dan weer 
doodsbang is voor de wereld waarin zijn nageslacht moet opgroeien.

TONEELSCHUUR - 20:00 
DE GOD VAN DE SLACHTING - TG HET VOLK
Twee echtparen komen bijeen om een akkefietje uit te praten. p typisch Volki-
aanse wijze ontaardt dit in een geloofwaardige chaos en laat Het Volk zien hoe 
van de echtelieden aan het eind nog slechts zielige hoopjes mens resteren.

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:15
WILDE HAVANA – TG PERSPEKTIEF
Terwijl de kinderen tijdens het leeghalen van de woning herinneringen ophalen, 
wordt langzaam duidelijk waarom dit gezin zo ontwricht is. en stuk met een lach 
en een traan en veel herkenbare situaties.

HET VERHALENHUIS HAARLEM - 19:30
DE POLLEPEL THEATERDINER – HOTEL COURAGE
Hotel Courage is een theatergroep die met behulp van prachtige maskers her-
kenbare mensen en gebeurtenissen speelt met mime. et een heerlijk diner.

TONEELSCHUUR - 20:00
SHOP TILL YOU DROP - GOLDEN PALACE
Beeldende, absurd-humoristische voorstelling over onze shop-verslaving. Golden 
Palace neemt u mee naar een warenhuis waar wensen werkelijkheid worden. 

WO 8 - TONEELSCHUUR - 19:30
DUBBELSPEL
Theaterkijken in zeven bedrijven. Na het doorslaand succes van vorig seizoen 
wederom samen met de Stadsschouwburg en Toneelschuur.

WO 8 - TONEELSCHUUR - 20:00
SHOP TILL YOU DROP - GOLDEN PALACE
Beeldende, absurd-humoristische voorstelling over onze shop-verslaving. Golden 
Palace neemt u mee naar een warenhuis waar wensen werkelijkheid worden. 

WO 8 - TONEELSCHUUR - 20:30
BRIEVEN UIT GENUA - TG MAASTRICHT
Literaire, muzikale en waargebeurde zoektocht naar geluk. Ilja Leonard Pfeij er 
belandt met zijn geliefde Gelya in 2 8 tijdens een fietstrip in Genua. De schrijver 
is gelijk verliefd op de labyrintische havenstad.

WO 8 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
GUIDO WEIJERS - DE OUDEJAARSCONFERENCE 2017
Guido Weijers neemt het publiek, soms teder en zacht, dan weer rauw en zonder 
concessies, mee door 2 17. p topsnelheid observeert hij het jaar, trekt het uit 
elkaar, ontleedt het en geeft er een nieuwe frisse draai aan.

DO 9 - TONEELSCHUUR - 20:00
SHOP TILL YOU DROP - GOLDEN PALACE
Beeldende, absurd-humoristische voorstelling over onze shop-verslaving. Golden 
Palace neemt u mee naar een warenhuis waar wensen werkelijkheid worden. 

DO 9 - TONEELSCHUUR - 20:30
ARABISCHE NACHT - DE ROOVERS 

en sprookje van Duizend-en-één-Nacht. De bewoners van een appartements-
blok in een stad, komen elkaar tegen op een warme zomernacht. Door een spel 
van begeerte en toeval komen ze allemaal terecht in een hallucinante trip.

STADSSCHOUWBURG - 20:15
T-SPLITSING - TINEKE SCHOUTEN 
Het maken van keuzes, we doen het iedere dag. ver de kleur van je sokken tot 
het opzeggen van je baan. In ‘T-splitsing’ kijkt Tineke nog eens goed naar haar 
eigen keuzes die ze heeft gemaakt. Waarom is ze geen zangeres geworden  

THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE - 20:15
MARTIJN KONING - KONING TE RIJK 
Stand-up  rake oneliners met een buitengewone kijk op de werkelijkheid. 

STADSSCHOUWBURG - 20:15
ACHTER HET HUIS
De manier waarop nne Frank haar gedachten in de benauwde omgeving 
opschreef, blijft jong en oud intrigeren. en voorstelling over een bijzonder meisje 
en het zo dicht op elkaar samenleven met anderen, in oorlogstijd.

THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE - 20:15
RUNDFUNK - WACHSTUMSSCHMERZEN 
In een krankzinnige reeks snelle sc nes, absurde grappen en slechte dans 
behandelen de jongetjes (duo Rundfunk) het volwassen worden. 

TONEELSCHUUR - 20:30
KINDEREN VAN JUDAS - TG OOSTPOOL
Barokke mi  van humor en bloedserieuze taferelen over een vampier met een 
burn-out. Hij heeft alles wat hij ooit begeerde  talent, macht en het eeuwige leven. 
Toch is hij ongelukkig, ingehaald door zijn bovenmenselijke verleden.   

DOOPSGEZINDE KERK - 10:30
VAN HUIS UIT DOOPSGEZIND
Hartelijk welkom in de mooiste vermaning in Nederland’, zo begint de theatrale 
rondleiding in de Doopsgezinde kerk in Haarlem. 

TONEELSCHUUR - 20:00 
SHOP TILL YOU DROP - GOLDEN PALACE
Beeldende, absurd-humoristische voorstelling over onze shop-verslaving. Golden 
Palace neemt u mee naar een warenhuis waar wensen werkelijkheid worden. 

STADSSCHOUWBURG - 20:15
ACHTER HET HUIS
De manier waarop nne Frank haar gedachten in de benauwde omgeving 
opschreef, blijft jong en oud intrigeren. en voorstelling over een bijzonder meisje 
en het zo dicht op elkaar samenleven met anderen, in oorlogstijd.

TONEELSCHUUR - 20:30
KINDEREN VAN JUDAS - TG OOSTPOOL
Barokke mi  van humor en bloedserieuze taferelen over een vampier met een 
burn-out. Hij heeft alles wat hij ooit begeerde  talent, macht en het eeuwige leven. 
Toch is hij ongelukkig, ingehaald door zijn bovenmenselijke verleden.   

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:30
MIJN SLAPPE KOMEDIE 

lberdingk Thijm speelt mijn slappe komedie voor vier personen, een handjevol 
personeel en een tafel die maar niet vrijkomt van agne van de Berg.

HAARLEMMERHOUT THEATER - 14:30
MIJN SLAPPE KOMEDIE 

lberdingk Thijm speelt mijn slappe komedie voor vier personen, een handjevol 
personeel en een tafel die maar niet vrijkomt van agne van de Berg.

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:30
MIJN SLAPPE KOMEDIE 

lberdingk Thijm speelt mijn slappe komedie voor vier personen, een handjevol 
personeel en een tafel die maar niet vrijkomt van agne van de Berg.

DI 14 - TONEELSCHUUR - 19:45
DANS EXCLUSIEF
Dans moeilijk om naar te kijken  Niet als u aanwezig bent bij Dans e clusief. 
Drie eigentijdse dansvoorstellingen vormen het uitgangspunt voor deze serie 
onder leiding van nnette mbrechts (theater dansrecensent De Volkskrant). 
DI 14 - TONEELSCHUUR - 20:30
7EVEN 
In zeven korte stukken tonen zeven cutting edge choreografen met de dansers 
van ICK en Ballet National de arseille wat hen fascineert en drijft als dansma-
ker.  en voorstelling als laboratorium, met het lichaam als inspiratie.

WO 15 - TONEELSCHUUR - 20:00
GOUWE PINDA’S
In de tragi-komische theatervoorstelling Gouwe Pinda’s slijten drie Indische zus-
sen van in de zeventig hun dagen in een serviceflat. n er duikt een boek op met 
foto’s uit hun jeugd in voormalig Nederlands-Indi .

WO 15 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
JULIUS CAESAR 
Vijf topacteurs en vijf koperblazers wekken in deze muzikale Shakespeare ulius 
Caesar tot leven. uziek, taal en beeld smelten samen in een voorstelling die 
blootlegt hoe kleine mensen in staat zijn tot daden met immense gevolgen.

WO 15 - TONEELSCHUUR - 20:30
STAND DOWN
De theatervoorstelling Stand Down betekent een breuk in het oeuvre van 
Decorte, geboren uit een behoefte om op een ruwe persoonlijke manier over zijn 
bewogen leven te vertellen. Stand Down tegen een overkill aan stand up comedy. 

DO 16 - TONEELSCHUUR - 20:00
GOUWE PINDA’S
In de tragi-komische theatervoorstelling Gouwe Pinda’s slijten drie Indische zus-
sen van in de zeventig hun dagen in een serviceflat. n er duikt een boek op met 
foto’s uit hun jeugd in voormalig Nederlands-Indi .

DO 16 - STADSSCHOUWBURG - 20:15 
TON KAS - KAKMAKER
Na het overweldigende succes van ‘ erste Klootviool’ en ‘ BR R’ gaat Ton 
Kas in opnieuw moppen tappen tot iedereen scheelziet van het lachen. 

TONEELSCHUUR - 20:00 
GOUWE PINDA’S
In de tragi-komische theatervoorstelling Gouwe Pinda’s slijten drie Indische zus-
sen van in de zeventig hun dagen in een serviceflat. n er duikt een boek op met 
foto’s uit hun jeugd in voormalig Nederlands-Indi .
PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL - 20:15
DE ZAAK MATA HARI - DE KLEINE OPERA
Paul Witteman, Nederlands bekendste interviewer, wordt vertolkt door Cees 
Biere. Hij doet onderzoek naar Bach. Terwijl hij in het archief is wordt er een kist 
bezorgd  het archief van ata Hari. 

THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE - 20:15
ALINK & PLUKAARD

s the World Tsjechov  een cabareteske, persoonlijke en humoristische voorstel-
ling, die vorig seizoen al hoge ogen gooide bij publiek en pers. 

TONEELSCHUUR - 20:30
OPHELIA - DE VEENFABRIEK

phelia is een muziektheatervoorstelling over liefde, kunst en waanzin, ge nspi-
reerd op het beroemdste toneelstuk aller tijden  ‘Hamlet’. 

PHILHARMONIE - 10:30
VAN CIRCUS TOT CONCERT
In deze theatrale wandeling door het gebouw draait het om figuren uit het heden 
en verleden die van grote betekenis zijn geweest voor de Philharmonie.

TONEELSCHUUR - 20:00
GOUWE PINDA’S
In de tragi-komische theatervoorstelling Gouwe Pinda’s slijten drie Indische zus-
sen van in de zeventig hun dagen in een serviceflat. n er duikt een boek op met 
foto’s uit hun jeugd in voormalig Nederlands-Indi .

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL - 20:15
DE ZAAK MATA HARI - DE KLEINE OPERA
Paul Witteman, Nederlands bekendste interviewer, wordt vertolkt door Cees 
Biere. Hij doet onderzoek naar Bach. Terwijl hij in het archief is wordt er een kist 
bezorgd  het archief van ata Hari. 

TONEELSCHUUR - 20:30
OPHELIA - DE VEENFABRIEK

phelia is een muziektheatervoorstelling over liefde, kunst en waanzin, ge nspi-
reerd op het beroemdste toneelstuk aller tijden  ‘Hamlet’. 

STADSSCHOUWBURG- 20:15
DUENDE 
De een speelt op zijn flamencogitaar, de ander leest voor en de derde blaast 
hemelse trompet-tonen. n zo ontstaat een voorstelling vol speelplezier, met Gijs 
Scholten van schat, ric Vloeimans en ric Vaarzon orel

TONEELSCHUUR - 20:00
THE JEROEN LEENDERS EXPERIENCE
Superieure stand-up comedy met een gitzwart randje  (Het Nieuwsblad). eroen 

Leenders is ondertussen een vaste waarde in het stand-upcomedycircuit. 

DI 21 - TONEELSCHUUR - 20:30
BECOMING 
Hypnotiserende verstrengelingen nemen je mee naar oneindige ruimtes. In de 
dansvoorstelling Becoming laat choreograaf Iv n Pérez een wereld in constante 
beweging zien. Waarin de dansers met de stroom meegaan of er juist tegenin.

WO 22 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
HENRY VAN LOON - SLEUTELMOMENT
Radicaal nihilistische voorstelling zonder moraal of betekenis. Van Loon staat 
bekend om zijn absurde gedachtekronkels en zijn ontregelende verhalen, die 
zich altijd ergens in een parallel universum lijken af te spelen.

WO 22 - TONEELSCHUUR - 20:30
GREASEMAN - HET VOLKSOPERAHUIS
azzy calypsoliedjes, steelpanmuziek en een Cura aose legende. p Cura ao 

doet een verhaal de ronde. en mysterieuze, met olie ingesmeerde man doolt 
door de straten en maakt de buurt onveilig - de greaseman.

DO 23 - TONEELSCHUUR - 20:00
HOE LICHT KAN EEN WOLK ZIJN?
Voor grote en kleine mensen  over het verlangen om gewichtsloos te zijn. Deze 
theatervoorstelling is losjes ge nspireerd op het prentenboek ‘De Wonderlijke 
Hoed Van Beer’ van yano Imai. 

DO 23 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
DE VERLEIDERS - STEM KWIJT
De Verleiders zijn terug met een gitzwarte komedie ‘Stem Kwijt’. De democratie 
werkt niet meer of heeft misschien nooit gewerkt. Democratie 2. , hoe ziet die 
eruit  De Verleiders wijzen de weg.

DO 23 - TONEELSCHUUR - 20:30
DE HUISBEWAARDER - TONEELSCHUUR PRODUCTIES  
Na zijn uitstekend ontvangen Troje Trilogie (Nederlands Theater Festival 2 17) 
brengt regisseur Paul Knieriem met De Huisbewaarder een tragikomedie van 
een van de belangrijkste twintigste-eeuwse toneelschrijvers  Harold Pinter. 

TONEELSCHUUR - 20:00
HOE LICHT KAN EEN WOLK ZIJN?
Voor grote en kleine mensen  over het verlangen om gewichtsloos te zijn. Deze 
theatervoorstelling is losjes ge nspireerd op het prentenboek ‘De Wonderlijke 
Hoed Van Beer’ van yano Imai. 

DE KOEPEL HAARLEM - 20:00 
URLICHT…  PUUR MAHLER! - OPERAGROEP THE FAT LADY
TH  F T L D  presenteert een nieuwe productie  URLICHT. Na het succesvolle 
K PVUUR brengt deze operagroep de klanken van ahler naar de Koepel, de 
voormalige gevangenis in het hart van Haarlem. Totaaltheater in een intieme sfeer.

STADSSCHOUWBURG - 20:15
DE VERLEIDERS - STEM KWIJT
De Verleiders zijn terug met een gitzwarte komedie ‘Stem Kwijt’. De demo- 
cratie werkt niet meer of heeft misschien nooit gewerkt. Democratie 2. , hoe ziet 
die eruit  De Verleiders wijzen de weg.

THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE - 20:15
HET KROMME HOUT DER MENSHEID 
Kunnen we nog wel spreken van beschaving  n is werkelijke beschaving ber-
haupt wel voor ons weggelegd  Tim Fransen voorziet je van alle antwoorden. n 
misschien zelfs van een beetje hoop. 

TONEELSCHUUR - 20:30
DE HUISBEWAARDER - TONEELSCHUUR PRODUCTIES  
Na zijn uitstekend ontvangen Troje Trilogie (Nederlands Theater Festival 2 17) 
brengt regisseur Paul Knieriem met De Huisbewaarder een tragikomedie van 
een van de belangrijkste twintigste-eeuwse toneelschrijvers  Harold Pinter. 

STADSSCHOUWBURG - 20:15 
MARC-MARIE HUIJBREGTS - GETEKEND
Het publiek wordt meegevoerd in zijn wonderbaarlijke observaties en gebeurte-
nissen. De verhalen worden ingeleid door dingen die hij zou willen veranderen 
aan zichzelf. Hert is een persoonlijk programma dat drijft op emotie.

TONEELSCHUUR - 20:30
DE HUISBEWAARDER - TONEELSCHUUR PRODUCTIES  
Na zijn uitstekend ontvangen Troje Trilogie (Nederlands Theater Festival 2 17) 
brengt regisseur Paul Knieriem met De Huisbewaarder een tragikomedie van 
een van de belangrijkste twintigste-eeuwse toneelschrijvers  Harold Pinter. 

DO 30 - DE KOEPEL HAARLEM - 20:00 
URLICHT…  PUUR MAHLER! - OPERAGROEP THE FAT LADY
TH  F T L D  presenteert een nieuwe productie  URLICHT. Na het succesvolle 
K PVUUR brengt deze operagroep de klanken van ahler naar de Koepel, de 
voormalige gevangenis in het hart van Haarlem. Totaaltheater in een intieme sfeer.
DO 30 - STADSSCHOUWBURG - 20:15
THE PLAY THAT GOES WRONG
Hilarische voorstelling over een winkeliersvereniging, die ter afsluiting van  
hun feestweek een moordmysterie uit de jaren twintig op de planken probeert te 
brengen. aar zoals de titel verraad, dit gaat genadeloos mis. 

DO 30 - TONEELSCHUUR - 20:30
FOR THE TIME BEING
Schweigman& en Slagwerk Den Haag nemen u in de beeldende theatervoorstel-
ling For The Time Being mee naar een lege ruimte, een gat in de tijd, waarin u 
voor even niks hoeft. Woordloos, beeldend en muzikaal theater. 

OPERAGROEP THE FAT LADY
URLICHT… PUUR MAHLER!

4 T/M 26 NOV - VISHAL - DI T/M ZO 
NEUSJE VAN DE ZALM
Leden van Vereniging de Vishal e poseren tijdens hun mooiste werken.

4 NOV T/M 12 JAN 2018 - 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.

11 NOV T/M 18 MRT 2018 - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO 
DE KUNST VAN HET LACHEN. HUMOR IN DE 
GOUDEN EEUW
Zelden zijn er meer humoristische schilderijen gemaakt dan in de Nederlandse 
Gouden euw. ndeugende kinderen, dwaze boeren, malle dandy’s en drinke-
broers, kwakzalvers, koppelaars, luie dienstmeiden en lustige dames. 

WO 1 T/M DO 2 NOVEMBER

VRIJDAG 3 NOVEMBER

ZATERDAG 4 NOVEMBER

ZONDAG 5 NOVEMBER

DI 7 T/M DO 9 NOVEMBER

VRIJDAG 10 NOVEMBER

DI 21 T/M DO 23 NOVEMBERVRIJDAG 10 NOVEMBER / VERVOLG

ZATERDAG 11 NOVEMBER

VRIJDAG 24 NOVEMBER

ZATERDAG 25 NOVEMBER

WO 29 T/M DO 30 NOVEMBER

ZONDAG 12 NOVEMBER

DI 14 T/M DO 16 NOVEMBER

VRIJDAG 17 NOVEMBER

ZATERDAG 18 NOVEMBER

ZONDAG 19 NOVEMBER

DINSDAG 21 NOVEMBER
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STAPPEN & DANCE / NOVEMBER 2017

PATRONAAT - 20:00
SOCIAL REPOSE (USA)
YouTube-ster Richie Giese is de drijvende kracht achter Social Repose, waarbij zijn 
zang en elektronische pop met een emo randje samen komen. 

THE WOLFHOUND - 22:00
TONI SPROKK
Lokale gitaarheld gaat los in The Wolfhound

Metal band waagt zich aan intelligente en donkere versie van jaren ‘80 pop. 

PATRONAAT - 19:30
ULVER (NOR)

THE WOLFHOUND - 20:00
BEN REEL
Deze Ierse singer songwriter is geen onbekende in het Haarlemse

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL - 21:00 
JAZZ CLUB PHIL: EARTH-TIME (MOON TRIO)
‘Groove’ samen met klassieke pianoklank, de voorliefde voor eenvoud en de rijkheid 
van elektronica met als resultaat bijna filmische muziek.

PHILHARMONIE - 20:15
VIOOLCONCERT VOOR PIANO 
NEDERLANDS KAMERORKEST
Het was Beethoven zelf die een schitterende versie voor piano van zijn ‘Vioolcon-
cert’ maakte. Deze verwierf alleen nooit dezelfde bekendheid als het origineel. Dat 
dit onterecht is bewijst Lazić in dit ‘Zesde pianoconcert’.

PATRONAAT - 19:00
LEPROUS (NOR) + AGENT FRESCO (ICE)
Noorse progressieve genootschap + futuristische post-metal gezelschap

HART CAFÉ - 20:30

De avond start met een optreden van Trio JÖP, bestaande uit Joost Kesselaar, 
Örjan Graafmans en Paul Berner. Na de pauze zijn muzikanten van harte uitgeno-
digd voor een jamsessie met het trio. Gratis toegang!

LIVE JAZZ MET TRIO JÖP 

PATRONAAT - 20:00
SARAH-JANE
Deze getalenteerde soulzangeres was de verrassing bij Eurosonic Noorderslag.

THEATER DE LUIFEL / HEEMSTEDE - 20:15
IERSE NACHTEN
Leonie Jansen & Eric Vaarzon Morel spelen Ierse liederen.

PATRONAAT - 20:00
EILEN JEWELL (USA)
Deze ‘rock ‘n roll mama’ is een van de beste binnen het Americana genre. 

STADSSCHOUWBURG - 20:15
NITS
Ruim 40 jaar staat de groep synoniem voor eigenzinnige en originele muziek.

PATRONAAT - 20:00
IN HEARTS WAKE (AUS)
Melodieuze hardcore en metalcore, van Hearts Wake uit Australië.

PATRONAAT - 20:00
KUTMAH (UK)
Introspectieve sound + lome beats, kronkelende ritmes en verdraaide vocals. 

PHILHARMONIE - 15:00
ERNTEFEIER OP. 104 - COV HAARLEM 
In een wervelend matineeconcert brengt de COV Haarlem, in Europese samen-
werking met 3 koren uit Straatsburg, Baden-Baden en Ortenau, het bekendste 
oratorium van de Oostenrijkse componist Heinrich von Herzogenberg, 

PATRONAAT - 17:45
NEVER SAY DIE!
Metalcore galore! Met als onomstotelijke headliner Emmure. 

PATRONAAT - 19:30
DARK SARAH (FIN) FT. JP LEPPÄLUOTO
Metal zangeres Heidi Parviainen werd bekend met Amberian Dawn.

THE WOLFHOUND - 21:00
IRISH MUSIC SESSSION
Laat je weer verrassen door de lekkerste Ierse muziek

THE WOLFHOUND - 21:00
HARD AND VALS
Deze briljante lokale band heeft een unieke stijl met opening act: Snietsel.

PATRONAAT - 20:30
SEAN CHRISTOPHER
Deze singer-songwriter heeft zijn eigen, karakteristieke sound gevonden. 

HAARLEMMERHOUT THEATER - 20:30
TAKING MY TIME - BARBERA VAN DER KAAY
Barbera is singer songwriter en geeft release concert van haar eerste EP 

STADSSCHOUWBURG - 20:15
MENS - WENDE
Op zoek naar het gevaar en het wonder van een mens te zijn. Wende is van de 
meest veelzijdige en spraakmakende artiesten en performers van Nederland.

HAARLEMMERMEER MUSEUM - 20:15
SERAFINO STRING TRIO
Hun optredens worden met veel enthousiasme ontvangen in binnen en buitenland.

TAVERNE DE WAAG - 17:00
THISELL (SWE)
Zweedse reiziger en singer songwriter met soul in zijn stem.

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL - 20:15
NOTOS QUARTETT - STRIJKERS PLUS
Het kwartet beheerst op fenomenale wijze de synchroniciteit van het samenspel en 
toont een bewonderenswaardige klankschoonheid. 

MUZIEK / NOVEMBER 2017 MUZIEK / NOVEMBER 2017 MUZIEK / NOVEMBER 2017

PATRONAAT - 20:00
DE DIJK
De heerlijkste Nederlandse rock/feestband staat als een dijk.

STADSSCHOUWBURG - 20:15
BLAUDZUN - TEAR GUN THEATERTOUR

Bijna 10 jaar schuurde en schaafde Blaudzun aan zijn nummer en ruwe diamant 
‘Tear Gun’. Op zoek naar de perfecte mix van schoonheid, verhaal en emotie. 

DO 2 – VERTELSCHUUR BLOEMENDAAL – 20:00
ALLERZIELEN 
Het Chinese verhaal  “Het verloren brokaat” en “Hoe Wang-Fo gerd wordt”van 
Marguerite Yourcenar. Naast de verhalen en muziek zal een gedicht van Gi-
useppe Ungaretti euritmisch worden vertolkt.

DI 3 – HET VERHALENHUIS HAARLEM – 19:30 
FILOSOFIE CAFÉ OVER KIERKEGAARD
Kierkegaard ontmoet Sara: over loslaten en de sprong 

ZO 5 – CAFÉ TONEELSCHUUR – 16:00
DE SCHUURSHOW
Dé culturele talkshow voor Haarlem e.o. Met spraakmakende gasten, prikkelende 
columns en sprankelende gesprekken over voorstellingen, concerten en exposities 
die in Haarlem e.o. te zien zijn. Met live muziek.  

ZA 04 – SEINWEZEN – 19:30 – 22:00
LATIJNS-AMERIKAANSE SHOW
Met muziek van Mexico tot Argentinië en een dansshow uit Peru

DI 7 – PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 20:15
THEATERCOLLEGE KOP UIT ’T ZAND 
JAN TERLOUW 
Natuurkundige, politicus en schrijver Jan Terlouw geeft een bijzonder college over 
het klimaat, gebaseerd op zijn novelle ’Kop uit ’t zand’. 

ZO 19 - ROSENSTOCK HUESSY HUIS – 13:30 – 16:00 
ONTMOETINGEN IN ZIJN
In dialoog met Nicky Verbeek. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.

ZA 18 & ZO 19 – TREFPUNT ’T TRIONK / VAN OOSTEN DE BRUYN-
STRAAT 60 – 11:00 - 17:00
SPIRITUELE BEURS
Even ontspannen en uit de jachtige wereld stappen om jezelf weer op te laden 
door een goed gesprek of een healing of gewoon om even iets leuks voor jezelf 
te ondernemen en andere mensen te ontmoeten.

DI 14 – SOEFI-HUIS / BURGWAL 38 – 20:00
VERBINDING MET DE NATUUR – INTRODUCTIEAVOND
Er is één heilig boek en dat is het boek van de natuur.  De Indiase mysticus en 
musicus Inayat Khan (1882-1927), die het Soefisme in het Westen introduceerde, 
heeft in vele lezingen gesproken over de natuur.

ZO 12 – PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL – 15:00
LITERAIRE TALKSHOW FRÉNK & FRENCKEN - 
BOEKEN EN HAARLEM
In geen enkele Nederlandse stad leven en werken zoveel schrijvers en journalis-
ten als in Haarlem. Haarlem als letterenstad is daarom het onderwerp van deze 
aflevering van de literaire talkshow Frénk & Frencken. 

GROENMARKTKERK - 20:15
TROIS COULEURS VOCALES 
De 3 Haarlemse kamerkoren La Grenouille, Les Moucherons en Puisque tout 
Passe laten, apart én gezamenlijk, romantische en moderne Franse klanken horen 
tijdens dit concert. Muziek uit de 19e en 20e eeuw van 10 Franse componisten

MA 20 – PATRONAAT – 20:00
RONDJE KUNST. 
De invloed van popmuziek op moderne dans en vice versa. Rondje Kunst is een 
collegetour op 7 maandagavonden langs de Haarlemse kunstinstellingen. Twee 
kunstdisciplines ontmoeten elkaar in lezingen, interviews en vraaggesprekken. 

DI 21 – PLETTERIJ – 20:00
DEBATCAFE
Programma met veel nieuws, interviews, muziek, columns, poëzie en debat. 

ZO 19 – VERTELSCHUUR BLOEMENDAAL – 15:00
WHO RUNS THE WORLD?
Een solo vertelvoorstelling & speels nagesprek over van wie de wereld is, wie de 
wereld draagt en hoe daar jóuw draai in te vinden. 

PATRONAAT - 20:00
INTERVALS (CAN)
Verwacht te gekke moderne gitaar-gedreven composities, waarbij karakteristieke 
melodieën nooit uit het oog worden verloren.

DO 2 – THE WOLFHOUND – 21:00 
POETS UNDERGROUND
Het gesproken woord vrije gedichten samen met the Irrational Library’.

PATRONAAT - 20:00
ROBERT GLASPER TRIO WITH DJ SUNDANCE (USA)
Dit akoestische jazz, hiphop & soul trio is een van de twee succesvolle projecten 
rondom de jazz pianist en r&b-producer Robert Glasper.

PODIUM OUDE KERK / HEEMSTEDE - 20:15
BETH & FLO
Pianoduo dat klassieke recitals geeft met gesproken en gezongen woord.

PATRONAAT - 20:30
DADDY LONG LEGS (USA)
Daddy Long Legs is een van de wildste blues/roots acts van het moment. 

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL - 20:15
SPIJKERS II
Ashton-brother Joost Spijkers maakte in 2015 zijn debuut als Nederlandstalige 
zanger en werd met zijn vijfkoppige band dat jaar direct genomineerd voor de Annie 
M.G. Schmidt-prijs, voor het beste theaterlied. 

PATRONAAT - 20:00
HAUSMAGGER - THE IRRATIONAL LIBRARY BAND
Catchy, Hollandstalige songs die gewoon schijtgoed zijn.

PHILHARMONIE - 15:00
SYMFONIEORKEST HAERLEM
Stormachtig, speels en sfeervol. Het hoogtepunt van dit sfeervolle najaarsconcert is 
de getalenteerde violist Shin Sihan. 

PODIUM OUDE KERK / HEEMSTEDE - 20:15
“ OUDE ZIEL” DIE MUZIEK ADEMT
Topviolist Mathieu van Bellen weet van muziek een intens verhaal te maken. 

PATRONAAT - 19:30
GUUS MEEUWIS 
Guus Meeuwis gaat de clubs in met… The Monkey Sandwich Band! 

PATRONAAT - 20:00
THE PALADINS (USA)
Amerikaanse rootsrockers met een volstrekt eigen energieke rockabilly sound 

TAVERNE DE WAAG - 17:00
THE MOON AND YOU (USA)
Dit charismatische echtpaar speelt folk muziek met prachtige samenzang  

PATRONAAT - 20:00
CUT ‘N’ RUN TOUR 2017 
“Resurrecting the Alternative Rock of the 90’s” - met nietsontziende passie.

THE WOLFHOUND - 21:00
THE MOON AND YOU
Dit charismatische echtpaar speelt folk muziek met prachtige samenzang 

HART CAFÉ - 20:30
LIVE JAZZ MET TRIO JÖP 
De avond start met een optreden van Trio JÖP, bestaande uit Joost Kesselaar, 
Örjan Graafmans en Paul Berner. Na de pauze zijn muzikanten van harte uitgeno-
digd voor een jamsessie met het trio. Gratis toegang!

PATRONAAT - 20:00
ROBIN TROWER (UK)
De gitarist van Procol Harum! Zij scoorde verschillende wereldhits. 

PATRONAAT - 20:00
REINO
Haarlemse band met rauwe combinatie tussen poprock, punk en elektronica 

PATRONAAT - 19:30
GUUS MEEUWIS 
Guus Meeuwis gaat de clubs in met… The Monkey Sandwich Band! 

PHILHARMONIE - 20:30
TRANCE CLASSIQUE: COLLAGE OF MEMORIES
Uniek ligconcert in de Grote Zaal. Hoewel pianiste Saskia Lankhoorn klassiek is 
geschoold ligt haar hart ook bij dance, popmuziek en geluidskunst. 

THE WOLFHOUND - 21:30
PINK VIBE AND DUCK & BEAR
Twee fantastische lokale artiesten spelen fantastische muziek.

PATRONAAT - 20:30
WIRE (UK)
Britse minimalistische punk cultband komt voor een exclusieve NL show.

PHILHARMONIE - 20:15
DIRK OUT - UUR VAN HET ORGEL
De Haarlemse organist Dirk Out presenteert een programma in 19e eeuwse stijl: 
met geliefde composities van o.a. Bach, Mendelssohn en Wagner.

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

ZA 11 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
SINT MAARTEN SPECIAL
Verschrikkelijk wat er is gebeurd op Sint Maarten en Club Ruis wil helpen
VR 17 – PATRONAAT – 00:00 - 06:00
SPEKTRUM XL
Drum ‘n bass nacht is terug op. Met zwaargewicht Metrik.

PATRONAAT - 21:00 - GRATIS 
REGGAE CAFE: KINGSMO + THE BALL OF FIRE
Reggaefeestje met maar liefst 2 reggae bands op het podium! + DJ’s

THE WOLFHOUND - 21:30
GUY PALUMBO AND JACOB SZULECKI
Twee singer songwriters komen Haarlem onveilig maken

PHILHARMONIE / KLEINE ZAAL - 15:15
TAPASCONCERT: EUROPEAN GUITAR QUARTET
De sprankelende combinatie van de twee iconen van de klassieke gitaar, Zoran 
Dukic en Pavel Steidl, met twee gitaristen uit het lichtere genre, Thomas Fellow en 
Reentko.

STAPPEN & DANCE / NOVEMBER 2017

VR 3 – PATRONAAT – 23:00
AM:KLUB:
Het Haarlemse nachtleven centraal met ongure praktijken boven de dansvloer.

DO 2 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00   
MITCH BLASE XL SET
Mitch Blase (+friends) staat achter de draaitafels en weet wat feesten is.

VR 3 – PATRONAAT – 22:00
FRANK & NICK REÜNIE #9
Het weer tijd voor het gezelligste 90’s feest van Haarlem! Voor 25+

ZA 4 – PATRONAAT – 22:00
PANN
Het lekkerste straight-friendly gay feest reist af naar het Patronaat.

ZA 4 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
LOLLYCLUB INVITES D-RASHID
Lollyclub dance avond met als speciale gast achter de draaitafel D-Rashid

VR 10 – PATRONAAT – 23:00
HET RESERVAAT
Nederlandse techno producer Reinier Zonneveld komt naar het Reservaat

DO 9 & DO 16 & 30 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
RUISWERK
Dansen met Ruiswerk. Het vaste recept. Hosted by Rody Delorean 

VR 3 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
BRUIS INVITES ZEFANIO
Speciale Bruis avond met als speciale gast achter de draaitafels Zefanio

VR 10 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
BRUIS INVITES LADY BEE
Speciale Bruis avond met als speciale gast achter de draaitafels Lady Bee

ZA 11 – PATRONAAT – 23:00
VUNZIGE DEUNTJES X CHILDSPLAY
Vunzige Deuntjes presenteert de ‘Zero Fvcks Given’ Tour van ChildsPlay.

VR 17 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
BRUIS INVITES SUPERIOR
Speciale Bruis avond met als speciale gast achter de draaitafels Superior

ZA 18 – ORANGERIE ELSWOUT / OVERVEEN – 20:30 – 01:00
LANGOEDFEEST
Met Disco’s & Classics speciaal voor 30UP, 40UP en 50 UP

ZA 18 – PATRONAAT – 23:00
DE TANTE JOKE KARAOKE BAND
Onder het motto ‘jij zingt en wij spelen’ gaat iedere zaal op z’n kop.

ZA 18 ZA 25 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
LOLLYCLUB
De vaste Lollyclub dance avond in club Ruis; dansen tot in de late uurtjes.

EVENEMENTEN  /   NOVEMBER 2017

GROENMARKTKERK - 15:00
TROIS COULEURS VOCALES 
De 3 Haarlemse kamerkoren La Grenouille, Les Moucherons en Puisque tout 
Passe laten, apart én gezamenlijk, romantische en moderne Franse klanken horen 
tijdens dit concert. Muziek uit de 19e en 20e eeuw van 10 Franse componisten

TAVERNE DE WAAG - 17:00
BEN REEL (IER)
Deze artiest is een graag geziene gast in het Haarlemse – rock ‘n’ record 

PATRONAAT - 20:00
JOEY JORDISON’S - VIMIC (USA)
Joey Jordison (o.a. Slipknot) speelt mix van alternative en groove metal. 
STADSSCHOUWBURG- 20:15
DUENDE
De een speelt op zijn flamencogitaar, de ander leest voor en de derde blaast 
hemelse trompet-tonen. En zo ontstaat een voorstelling vol speelplezier, met Gijs 
Scholten van Aschat, Eric Vloeimans en Eric Vaarzon Morel

PATRONAAT - 20:00
COUNTERPARTS (CAN)
Felle melodieuze hardcore komt samen met moderne metalcore

PATRONAAT - 19:30
MOSS
Indieband met subtiele gitaarliedjes met eigenzinnige twists

THE WOLFHOUND - 23:00
HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR
Twee Haarlemse bandjes zorgen voor spetterende avond

PATRONAAT - 19:30
JEANGU MACROOY
Hij is pas 23, maar heeft de diepte in zijn stem van een soulveteraan.
PATRONAAT - 20:00 - GRATIS
A WORLD OF MUSIC
Festival met indie, rock, pop, hiphop en grunge bandjes.

HAARLEMMERMEER MUSEUM - 20:15
ARISTOS QUARTET
Strijkkwartet met o.a. violiste Evelien Jaspers en cellist Otto Bakker.
PODIUM OUDE KERK / HEEMSTEDE - 20:15
PRADES SEXTET
Topmuziekanten (prijswinnaars) spelen werk van Dvorák en Brahms
PATRONAAT - 21:00 - UITVERKOCHT
MARCO BORSATO
Normaal vult hij stadions, nu het Patronaat – stijf uitverkocht.

THE WOLFHOUND - 22:00
LIQUID BLUE
Deze lokale blues band laat je de blues voelen

PLETTERIJ - 16:00
JAZZX – GIJS IDEMA TRIO
Hun roots komen uit de traditionele jazz, maar ook modern.

WO 22 – PLETTERIJ – 14:00
PILLOW TALK (1959) 
De eerste van de drie films waarin Doris Day en Rock Hudson samen speelden.

DO 23 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
RUISWERK INVITES BIGGI
Dansen met Ruiswerk. Het vaste recept. Met als speciale gast BIGGI
VR 24 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
BRUIS INVITES JASHA RUDGE
Speciale Bruis avond met als speciale gast achter de draaitafels Jasha Rudge

ZA 25 – SEINWEZEN – 20:30 – 23:30 
SPIRIT DANCE PARTY
Dansen op blote voeten met lekkere groovy muziek voor de spirit.

TAVERNE DE WAAG - 17:00
DOUGH MACLEOD (USA)
Elke liedje is extreem persoonlijk, maar tegelijkertijd universeel.
PATRONAAT - 20:00
FRED EAGLESMITH & TIF GINN (CAN)
Deze legendarische Canadese singer-songwriter/standup comedian met Friese 
roots heeft zijn sporen in de americana muziek ruimschoots heeft verdiend.

STADSSCHOUWBURG - 20:15
LENNAERT NIJGH THEATERCONCERT  
EEN TIP VAN DE SLUIER
Een groots eerbetoon aan een van de beste Nederlandse tekstschrijvers ooit: 
Haarlemmer Lennaert Nijgh. U hoort nieuwe bewerkingen van grote hits en 
minder bekende stukken. Met o.a. Jim de Groot en Josee Koning.

STADSSCHOUWBURG - 20:15
ELLEN TEN DAMME | PARIS - BERLIN
Ellen ten Damme heeft met haar achtkoppige superband The Magpies een 
retourtje Parijs-Berlijn op zak en maakt een tussenstop in Haarlem. Een muzikale 
ode aan de chansonniers en topentertainers van de vorige eeuw. 
PATRONAAT - 20:30
BIG ONE - THE EUROPEAN PINK FLOYD SHOW
Dit is de beste Pink Floyd-tribute van Europa. Met spectaculaire lichtshow.

PATRONAAT - 20:00 - UITVERKOCHT
25 YEARS OF RAGE AGAINST THE MACHINE
Deze legendarische band wordt geëerd door Nederlandse topartiesten
PATRONAAT - 20:00
MICHAEL PRINS
Michael Prins maakt zijn borst nat en speelt een thuiswedstrijd 

PATRONAAT - 20:00
NORMANDIE (ZWE)
Melodieuze alternatieve rock, met een scherp punk/post-hardcore randje
HART CAFÉ - 20:30
LIVE JAZZ MET TRIO JÖP 
De avond start met een optreden van Trio JÖP, bestaande uit Joost Kesselaar, 
Örjan Graafmans en Paul Berner. Na de pauze zijn muzikanten van harte uitge-
nodigd voor een jamsessie met het trio. Gratis toegang!

THE WOLFHOUND - 21:00
SINGER-SONGWRITER SHOWCASE: BOMBADIL
Folk-pop brilliance all the way from North Carolina 

ZA 25 – LICHTFABRIEK – 22:00– 24:00
DEMOLITION INDOOR
Hardcore feestje dus gooi die voeten maar van de vloer

ZA 25 – PATRONAAT – 23:00
80’S VERANTWOORD
Bij 80’s Verantwoord herontdek je dé credible knallers van de jaren ‘80. 

WO 22 – PLETTERIJ – 20:00
DEBAT – DE TOEKOMST VAN DE DEMOCRATIE
Vanavond is het onderwerp Positie Gemeenten na de Decentralisaties.

VR 24 – PHILHARMONIE / HELE GEBOUW – 12:00
TEDXHAARLEM - IDEAS WORTH SPREADING
Op zoek naar inspiratie en innovatie? Kom dan naar TEDxHaarlem. 

VR 24 – HET VERHALENHUIS HAARLEM – 19:30
DANCE IRANIAN STYLE
Een documentaire crew volgt Roya, een jonge illegale vluchteling, nadat haar 
asielaanvraag was afgewezen en ze besluit illegaal te leven in straten van Am-
sterdam. De filmcrew probeert haar op afstand te volgen zonder in te grijpen

DI 28 – BRASSERIE TOUR DE FRANCE – 20:00 – 22:00 – GRATIS
DE HAARLEMSE DICHTLIJN
Maandelijks podium voor beginnende en ervaren dichters, met speciale gasten: 
Jan Kleefstra, Wendela de Vos en singer/songwriter Rob Wtenweerde.

WO 29 – PLETTERIJ – 14:00
ROSEMARY’S BABY (1968) 
Deze filmklassieker van Polanski is gebaseerd op het boek van Ira Levin. 

WOENSDAG 1 NOVEMBER

DONDERDAG 2 NOVEMBER

VRIJDAG 3 NOVEMBER
ZONDAG 12 NOVEMBER

DINSDAG 21 NOVEMBER

VRIJDAG 24 NOVEMBER

ZATERDAG 25 NOVEMBER

ZONDAG 26 NOVEMBER

DINSDAG 28 NOVEMBER

WOENSDAG 29 NOVEMBER

DONDERDAG 30 NOVEMBER

MAANDAG 13 NOVEMBER

DINSDAG 14 NOVEMBER

WOENSDAG 15 NOVEMBER

DONDERDAG 16 NOVEMBER

VRIJDAG 17 NOVEMBER

ZATERDAG 4 NOVEMBER

ZONDAG 5 NOVEMBER

DINSDAG 7 NOVEMBER

WOENSDAG 8 NOVEMBER

DONDERDAG 9 NOVEMBER

VRIJDAG 10 NOVEMBER

PATRONAAT - 19:30
SUPER POP TOUR’ - JETT REBEL
Bevlogen superheld coördineert elke show met een innemend enthousiasme.

ZATERDAG 11 NOVEMBER

ZONDAG 19 NOVEMBER

ZATERDAG 18 NOVEMBER / VERVOLG

ZATERDAG 18 NOVEMBER
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Meer informatie: www.nickysplace.nl of bel 06 - 4104 15 09

WWW.NICKYSPLACE.NL
 
•  Spirituele beurs in Noord-Holland
•  Open Circle Mediumschap 
 in Noord-Holland
•  Avond mediumschap bij u thuis

Redactie & concept:  Ton Witkamp / NEWTON MEDIA 
Redactie & Marketing: Ton Witkamp / HAARLEMXL 
Ontwerp & uitvoering:  Tristan Hendrikx / FLYING COW
Drukwerk:  Nederlof 
Advertenties & verkoop:  advertentie@haarlemxl.nl 
 tel: 023-73 705 46 / 06-338 600 65 
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Nu in de boekwinkel

VERDIEPINGSAVONDEN SOEFISME 
‘Verbinding met de natuur’

Soefi Huis, Burgwal 38zw-40, Haarlem

 
Dinsdag 14 november om 20:00 uur: 

Inleiding op het thema
Jelle (Kadir) Troelstra 

Op verschillende dinsdagen wordt dieper op het thema ingegaan: 
12 december, 13 februari, 13 maart en 17 april




