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KINDEREN & JEUGD / APRIL

KINDEREN & JEUGD / APRIL

De Kathedrale Basiliek Sint Bavo met de typerende groene koepel is het stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Ruim 60.000 bloemen maken de Sint Bavo 
sprookjesachtig, mysterieus, betoverend! Enkele hoogtepunten: de koepel-
tochten zijn spectaculair door vanaf het hoogste punt het uitzicht op de vele 
bloemencreaties. Rondleidingen langs de mooiste plekken van de Kathedraal 
en KathedraalMuseum. Er zijn avondopenstellingen van vrijdag 5 april & vrijdag 
12 april. Ook zijn er diverse concerten van o.a. Haarlemse koren en op zaterdag 
6 april om 20:00 uur de Bavocantorij (Choral Evensong). Voor kinderen zijn 
er diverse activiteiten zoals het maken van bloemsieraden of een spannende 
koepeltocht tot hoog in de kerk. 

TIP

WO 27 MRT T/M ZA 13 APR (M.U.V. ZO & MA) – TONEELSCHUUR 
Jubileumvoorstelling van Toneelschuur Producties i.s.m. ITA-2 (Internationaal 
Theater Amsterdam) Een echte Edward Albee voorstelling , net als zijn klassieker 
‘Who’s afraid of Virginia Woolf?, vol met personages die elkaar liefdevol haten 
of andersom. Een stuk waarbij tegelijkertijd de emoties oplopen en de glazen 
vollopen. Met topacteurs Malou Gorter, Hajo Bruins, Hélène Devos, Thomas 
Cammaert e.a. En diverse extra’s zoals familiediner, masterclass acteren en 
nagesprek. 

TONEELSCHUUR PRODUCTIES / ITA-2/MAREN E. BJØRSETH
IN WANKEL EVENWICHT

ROB DE NIJS 
NIET VOOR HET LAATST

DONDERDAG 25 APRIL – PHILHARMONIE – 20:15 UUR
Een artiest met een oeuvre zoals Rob de Nijs dat heeft opgebouwd, zou mak-
kelijk op zijn lauweren kunnen rusten en de succesnummers van weleer het 
werk laten doen. Terwijl nieuwe trends kwamen en gingen, staat zijn ster al 
jaren fonkelend aan de hemel. Velen werden groot met zijn prachtige liedjes en 
het einde is nog lang niet in zicht. Want diep in zijn zesde decennium als artiest 
maakt Rob gewoon weer een nieuw album, ‘Niet voor het Laatst’, én komt hij 
met een gelijknamig theaterprogramma waar de bevlogenheid vanaf spat. 

THEATER / APRIL

EXPOSITIES / APRIL

DI 2 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
EVA CRUTZEN - OPSLAAN ALS
“Onbeschaamde Eva Crutzen nestelt zich definitief in de kopgroep van het Ne-
derlands cabaret. Gaat dat zien!” Met haar programma ‘Opslaan Als’ pakte Eva 
Crutzen de recensent van het Algemeen Dagblad en het publiek volledig in.

DO 4 – TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT - TONEELSCHUUR PRODUCTIES 
Voor In wankel evenwicht won Edward Albee de prestigieuze Amerikaanse Pulitzer 
Prijs. Met een zwartgallig gevoel voor humor laat hij zijn personages balanceren op 
de grenzen van het burgerlijk fatsoen – en nét daarover.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
RYAN PANDAY - TALENT
Ryan is momenteel één van de meest gewilde namen in de cabaretwereld. 

DO 4 – TONEELSCHUUR – 20:00
STADSASTRONAUT
Stadsastronaut is het verslag van een doe-het-zelf ruimtevaarder op zoek naar 
het allergrootste in het allerkleinste. Ideaal en werkelijkheid samengebracht in een 
voorzichtig pleidooi voor meer geloof in de toekomst. 

STADSSCHOUWBURG | HELE GEBOUW – 10:30 
ALS MUREN KUNNEN PRATEN
Tijdens de theatrale rondleiding van Marijke Kots kan het publiek de mooiste 
bonbonnière van Nederland op een nieuwe manier kan beleven. Speciaal voor 
het 100-jarig bestaan van de Stadsschouwburg schreef zij een nieuwe tekst.

DI 2 – TONEELSCHUUR – 20:00 
MONOPOLY - NABIL AOULAD AYAD
Geld. We kunnen niet meer zonder. Maar maakt geld ons gelukkig, gemeen, 
gemakzuchtig of gewoon gek? Maak kennis met Nabil. Deze talentvolle en veel-
zijdige theatermaker komt in zijn tweede programma tot de kern. 

DO 4 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
DE VERLEIDERS - #NIKSTEVERBERGEN
De Verleiders brengen vlijmscherpe theaterstukken over de moraal aan de top van 
het bedrijfsleven. Dit keer richten zij hun pijlen op de handelaren in big data: de 
Facebooks, Apples, Googles en Übers van deze wereld. 

HOTEL RAECKS – 19:30  
THE COMEDY BALLROOM
Come along to support your favourite amateur or semi-pro comedian in the first 
ever Haarlem International Comedy Knockout Series

TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT - TONEELSCHUUR PRODUCTIES 
Edward Albee’s klassieker over alcohol, ingehouden frustraties en mislukte dromen. 
Toneelschuur Producties en Theater Amsterdam pakken uit met een bijzondere 
jubileumproductie in het kader van het 50-jarig bestaan van de Toneelschuur.

DI 2 – TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT - TONEELSCHUUR PRODUCTIES 
Edward Albee’s klassieker over alcohol, ingehouden frustraties en mislukte dro-
men. Toneelschuur Producties en Theater Amsterdam pakken uit met een bijzon-
dere jubileumproductie in het kader van het 50-jarig bestaan van de Toneelschuur.

WO 3 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
DE VERLEIDERS - #NIKSTEVERBERGEN
De Verleiders brengen vlijmscherpe theaterstukken over de moraal aan de top van 
het bedrijfsleven. Dit keer richten zij hun pijlen op de handelaren in big data: de 
Facebooks, Apples, Googles en Übers van deze wereld. 

WO 3 – TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT - TONEELSCHUUR PRODUCTIES 
De uitgebluste levens van Agnes en Tobias worden genadeloos opgeschud als er 
ineens een bevriend echtpaar voor de deur staat, dat smeekt om onderdak. Maar 
de volgende dag komt ook hun dertigjarige dochter onverwachts thuis.

WO 3 – TONEELSCHUUR – 20:00
STADSASTRONAUT
Stadsastronaut is het verslag van een doe-het-zelf ruimtevaarder op zoek naar 
het allergrootste in het allerkleinste. Ideaal en werkelijkheid samengebracht in 
een voorzichtig pleidooi voor meer geloof in de toekomst. 

TONEELSCHUUR – 20:00
MERKEL - NINETIES PRODUCTIONS
Muzikaal portret van de machtigste vrouw ter wereld. Angela Merkel, bondskanse-
lier van Duitsland en stilzwijgend de leider van Europa, stopt. Het is het einde van 
een tijdperk. Nineties kruipt in de huid van deze underdog. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
MR. GERARD SPONG - IN VERTROUWEN
Mr. Gerard Spong vertelt over zijn leven en carrière als een van Nederlands meest 
vooraanstaande strafrechtadvocaten. Hij zit veertig jaar in het vak en werd tot nu 
toe zeven keer uitgeroepen tot Nederlands beste advocaat.

GROTE OF ST. BAVOKERK – 17:00 & 20:00
WANDELTHEATER DOLOROSA
De unieke theaterbeleving van het Paasverhaal. Dit evenement verrast de 
bezoekers met 13 verschillende scenes uit het leven van Jezus Christus. Via vele 
levende standbeelden, moderne dans, toneel, live muziek en beeldende kunst.

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
KOFFERKIND - KATTY WTTERWLGHE
Kinderen van gescheiden ouders. Vroeger waren ze bijzonder en uniek, maar zelfs 
dat is voorbij, want nu zijn ze met zoveel. Katty vertelt eigen en andere verhalen 
om niet meer te zwijgen: ‘Leve het kofferkind!’

TONEELSCHUUR – 20:00
MERKEL - NINETIES PRODUCTIONS
Muzikaal portret van de machtigste vrouw ter wereld. Angela Merkel, bondskanselier 
van Duitsland en stilzwijgend de leider van Europa, stopt. Het is het einde van een 
tijdperk. Nineties kruipt in de huid van deze underdog. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
ONZE STRAAT - HET NATIONALE THEATER
Regisseur Daria Bukvić zet de Stadsschouwburg in als locatie voor een straatfeest 
op het toneel. Het publiek zit op het podium rondom de acteurs. Tussen de scènes 
door van ‘Onze Straat’ worden hapjes en drankjes uitgedeeld.

TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT - TONEELSCHUUR PRODUCTIES 
De uitgebluste levens van Agnes en Tobias worden genadeloos opgeschud als er 
ineens een bevriend echtpaar voor de deur staat, dat smeekt om onderdak. Maar 
de volgende dag komt ook hun dertigjarige dochter onverwachts thuis.

DE LICHTFABRIEK – 20:15 
CABARETGROEP - NIET SCHIETEN! 
Een kwetsbaar, herkenbaar en vooral een hilarisch cabaretprogramma over 
leeftijdsconflicten, afhankelijkheid en persoonlijke crisissen.

GROTE OF ST. BAVOKERK – 13:00 & 16:00 & 19:00
WANDELTHEATER DOLOROSA
De unieke theaterbeleving van het Paasverhaal. Dit evenement verrast de bezoe-
kers met 13 verschillende scenes uit het leven van Jezus Christus. Via vele levende 
standbeelden, moderne dans, toneel, live muziek en beeldende kunst.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:00
THEATRE HOTEL COURAGE - A ROOM WITH A VIEW
Slapstick, livemuziek, improvisatie en poëzie. In ‘A room with a view’ krijgen de 
verhalen die Theatre Hotel Courage van over de hele wereld heeft verzameld, 
gestalte in een eigen ontwikkelde theaterstijl met archetypische maskers.

WO 03 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 
KNUFFELVERHALEN (0+) 
Terwijl de kleinsten op schoot zitten ‘verspint’ meesterverteller Wijnand Stomp 
nieuwe ‘Knuffel verhalen’ sprookjes voor zijn jonge luisteraars.

ZO 7 – STADSSCHOUWBURG – 14:30
THEATER TERRA - ALADDIN (6+)

In deze familiemusical, naar het wereldberoemde sprookje van Duizend-en-een-
nacht, sleept Theater Terra iedereen mee naar de magische wereld van Aladdin.

ZO 07 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00 
MONKIE (0+) 
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar

ZA 13 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 
EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+) 
Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschots weg uit zijn witte wereld. Hij komt in een 
land waar alles groen is. Toch wil hij graag terug naar huis. Zijn nieuwe vriend 
Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op…

ZO 14 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30
CARAVAN (5+)
Caravan is een muzikale zoektocht naar de klank van thuis met Arabische, Ierse 
en Turkse klanken gemengd met klassieke muziek en jazz.

ZO 14 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00 
DE MOOISTE VIS VAN DE ZEE (2+) 
Kids Comedian en Meesterverteller Wijnand Stomp wekt elk verhaal op unieke 
wijze tot leven: Dit keer is hij in het prentenboek De mooiste vis van de zee gedo-
ken. Dompel onder in de wonderlijke onderwaterwereld.

ZO 14 – TONEELSCHUUR – 15:00
PERENBOMEN BLOEIEN WIT (8+)
Aangrijpende jeugdroman (naar het gelijknamige boek van Gerbrand Bakker) 
hilarisch en hartverscheurend tot leven gebracht. De tweeling Klaas en Kees en 
jongere broer Gerson spelen graag ‘zwart’, een soort blindemannetje. 

T/M  25 APR – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO 
DAKLOOS – DE STAD ANDERS BELICHT
Tentoonstelling van een (foto)project over wereldsteden, vluchtelingen, dak- en 
thuislozen en shelters. De Zuid Afrikaanse architect, fotograaf en universitair 
docent Leon Krige heeft die veranderende stad in beeld gebracht. 

T/M 28 APR – DE VISHAL – DI T/M ZO
KLAAR#2
De deelnemers van deze groepsexpositie hebben allemaal hun eigen beeldtaal, 
filosofie en medium en zijn op  zoek naar de essentie. 

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

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

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

T/M 14 APR – KUNST CENTRUM HAARLEM – DI T/M ZA
DAG BLOEMEN, DAG VOGELS
De samenstellers van deze expositie hebben zich laten leiden door hun liefde 
voor aardse werken met soms mystieke en soms humoristische elementen.

T/M 20 APR – KUNST CENTRUM HAARLEM – DI T/M ZA 
SCHOENEN IN KLEINSTE MUSEUM VAN HAARLEM 
Te zien is de schoenencollecties van ontwerpster Simone Memel en beeldend 
kunstenaar Joke Breemouer. Te zien zijn o.a. de befaamde ‘Haarlemschoen’ van 
Memel en vroege ontwerpen van Jan Jansen uit de collectie van Breemouer.
T/M  24 APR – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO
WEDEROPBOUWARCHITECTUUR  
VELSEN-IJMUIDEN 1945-1965
Reizende fototentoonstelling. De periode van de wederopbouw, dat wil zeggen 
de twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog, heeft een blijvend en een herkenbaar 
stempel gedrukt op de plaatsen die de gemeente Velsen vormen.

T/M 12 MEI – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO 
200 SOORTEN GROEN 
Een overzichtstentoonstelling van de botanische kunstenaars Franz en Ferdi-
nand Bauer. De tekeningen van beide broers behoren tot de uitzonderlijkste bota-
nische kunstwerken ooit gemaakt, terwijl ze relatief onbekend zijn in ons land.

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

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

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

VR 19 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 
ZEEMEERMINNEN (2+) 
Comedian Wijnand Stomp vertelt een prachtige sprookje over zeemeerminnen

VR 19 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00 
DOORNROOSJE (2+) 
Iedereen houdt van sprookjes en meesterverteller Wijnand Stomp weet van elk 
sprookje en groot feest te maken. Vandaag kruipt hij in de rol van Oma Kip en 
brengt samen met zijn publiek het sprookje van Doornroosje  tot leven.

ZA 20 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 
MONKIE ZOEKT EIEREN (0+) 
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar. 

ZA 20 – STADSSCHOUWBURG – 19:00
INTRODANS EN SPINVIS - VIER VERHALEN EN EEN DAG (6+)
Vier verhalen en een dag’ is een sprookje, een sprookje over toekomst en vrij-
heid. Muziek van Spinvis en choreografie van Adriaan Luteijn. 

MA 22 – TONEELSCHUUR – 09:00
FESTIVAL 2 TURVEN HOOG (0+)

Het avontuurlijkste theater- en kunstfestival voor baby’s, peuters en kleuters viert 
feest! Hieperdepiep hoera! Festival 2 Turven Hoog bestaat 20 jaar. En daarom is 
het op maandag 22 april (tweede paasdag) feest in Haarlem! 

APRIL

2019

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER

VRIJDAG 5 T/M ZATERDAG 13 APRIL
KATHEDRALE BASILIEK SINT BAVO

ZATERDAG 13 & ZONDAG 14 APRIL – HAARLEM / NOORDWIJK 
De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Bewuste levensstijlen 
veroveren een plek in de dynamiek van alledag. Innovaties helpen ons in de 
zoektocht naar gezondheid en geluk. Laat je daarom overspoelen met blijdschap 
door de geuren en kleuren van het Bloemencorso. Het 72ste Bloemencorso van 
de Bollenstreek rijdt op zaterdag 13 april vanuit Noordwijk, door de Bollenstreek 
naar Haarlem. Omstreeks 21.30 uur rijden de verlichte praalwagens het centrum 
van Haarlem binnen rijden. Op zondag 14 april staan de praalwagens op de 
Gedempte Oude Gracht / Nassaulaan opgesteld. 

TIP

 INTRODANS EN SPINVIS (6+)
VIER VERHALEN EN EEN DAG

ZATERDAG 20 APRIL – STADSSCHOUWBURG – 19:00 UUR
Vier verhalen en een dag' is een sprookje over toekomst en vrijheid. Een meisje, 
Moira, wint een prijs en mag vervolgens drie wensen doen. Haar eerste wens is 
om in de toekomst te kunnen kijken. Er ontrollen zich drie werelden die zich steeds 
verder in de toekomst afspelen. Ze wordt geconfronteerd met de vraag: wat bete-
kent het om de toekomst te kennen? Voor kaarten kijk op www.theater-haarlem.nl 

TIP

TIP

DI 9 – TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT - TONEELSCHUUR PRODUCTIES 
Voor In wankel evenwicht won Edward Albee de prestigieuze Amerikaanse 
Pulitzer Prijs. Met een zwartgallig gevoel voor humor laat hij zijn personages 
balanceren op de grenzen van het burgerlijk fatsoen – en nét daarover.

WO 10 – TONEELSCHUUR – 20:00
STARRING#22: NAXOS
Twaalf jongeren uit Haarlem e.o. worden geregisseerd door Steef de Jong 
(Groots en Meeslepend) en Minke Kruyver (Toneelgroep Het Volk), die zelf ook 
meespelen, in een sprankelende muziektheatervoorstelling vol karton. 

WO 10 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
JAKOP AHLBOM COMPANY - LE BAL
De voorstelling begint rond 1918, aan de vooravond van the roaring twenties en 
wervelt zich door de jaren en decennia, tot aan het hier en nu. Alamo Race Track 
reist mee en speelt de wereldhits van de afgelopen honderd jaar.

WO 10 – TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT - TONEELSCHUUR PRODUCTIES 
Edward Albee’s klassieker over alcohol, ingehouden frustraties en mislukte dro-
men. Toneelschuur Producties en Theater Amsterdam pakken uit met een bijzon-
dere jubileumproductie in het kader van het 50-jarig bestaan van de Toneelschuur.

DO 11 – CIRCUS HAKIM – 19:30 
COMEDY INC
Er komen steeds meer comedy avonden in Haarlem – zo ook bij Circus Hakim.

DO 11 – TONEELSCHUUR – 20:00 
STARRING#22: NAXOS
Het is een feestelijke avond aan het hof van de rijkste man van Wenen: de tragi-
sche opera Ariadne auf Naxos wordt opgevoerd, gevolgd door een komedie. 

DO 11 – TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT - TONEELSCHUUR PRODUCTIES 
De uitgebluste levens van Agnes en Tobias worden genadeloos opgeschud als er 
ineens een bevriend echtpaar voor de deur staat, dat smeekt om onderdak. Maar 
de volgende dag komt ook hun dertigjarige dochter onverwachts thuis.

HOTEL RAECKS – 19:30  
THE COMEDY BALLROOM
Come along to support your favourite amateur or semi-pro comedian in the first 
ever Haarlem International Comedy Knockout Series

TONEELSCHUUR – 20:00
STARRING#22: NAXOS
Twaalf jongeren uit Haarlem e.o. worden geregisseerd door Steef de Jong 
(Groots en Meeslepend) en Minke Kruyver (Toneelgroep Het Volk), die zelf ook 
meespelen, in een sprankelende muziektheatervoorstelling vol karton.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
ART
De komedie ‘Art’ is een van de bekendste en succesvolste toneelstukken van de 
Franse schrijfster Yasmina Reza. In deze fonkelnieuwe uitvoering kruipen Walde-
mar Torenstra, Thijs Römer en Frederik Brom in de huid van drie vrienden.
THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
PATRICK LAUREIJ - NEERLANDS HOOP
Hier staat een fijnbesnaarde stand-upcomedian met originele invalshoeken. 

TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT - TONEELSCHUUR PRODUCTIES 
Voor In wankel evenwicht won Edward Albee de prestigieuze Amerikaanse 
Pulitzer Prijs. Met een zwartgallig gevoel voor humor laat hij zijn personages 
balanceren op de grenzen van het burgerlijk fatsoen – en nét daarover.

DOOPSGEZINDE KERK – 10:30 
VAN HUIS UIT DOOPSGEZIND
Hartelijk welkom in de mooiste vermaning in Nederland’, zo begint de theatrale 
rondleiding in de Doopsgezindekerk in Haarlem. Een bijzondere manier om iets 
over de geschiedenis van dit mooie monument te horen.
TONEELSCHUUR – 20:00 
STARRING#22: NAXOS
Het is een feestelijke avond aan het hof van de rijkste man van Wenen: de tragi-
sche opera Ariadne auf Naxos wordt opgevoerd, gevolgd door een komedie. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
BRIGITTE KAANDORP - EH…
Er valt genoeg te lachen met deze Haarlemse cabaretdiva. Eh … uitverkocht! 

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15
HET VOLK - HET VERMOEDEN VAN POINCARÉ
Laat je verrassen door de rijke en geestige dialogen. Met humor en mededogen 
weet Het Volk keer op keer ‘mannelijk onvermogen’ vorm te geven. 
TONEELSCHUUR – 20:30
STARRING#22: NAXOS
Twaalf jongeren uit Haarlem e.o. worden geregisseerd door Steef de Jong 
(Groots en Meeslepend) en Minke Kruyver (Toneelgroep Het Volk), die zelf ook 
meespelen, in een sprankelende muziektheatervoorstelling vol karton.

CIRCUS HAKIM – 14:30 
DANSVOORSTELLING PALOINA
Deze dansers en muzikanten nemen je mee naar een wereld vol dansante liefde! 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
BRIGITTE KAANDORP - EH…
Er valt genoeg te lachen met deze Haarlemse cabaretdiva. Eh … uitverkocht! 

SOCIËTEIT VEREENIGING – 20:30 
HAARLEM COMEDY CLUB
Stand up avond met Mino van Nassau als MC; de comedians Wouter Monden 
en Roel C Verburg en de als headliner van de avond Bob MacLaren.

MA 15 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
BRIGITTE KAANDORP - EH…
Er valt genoeg te lachen met deze Haarlemse cabaretdiva. Eh … uitverkocht!

DI 16 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
BRIGITTE KAANDORP - EH…
Er valt genoeg te lachen met deze Haarlemse cabaretdiva. Eh … uitverkocht! 

DI 16 – TONEELSCHUUR – 20:00
STARRING#22: NAXOS
Twaalf jongeren uit Haarlem e.o. worden geregisseerd door Steef de Jong 
(Groots en Meeslepend) en Minke Kruyver (Toneelgroep Het Volk), die zelf ook 
meespelen, in een sprankelende muziektheatervoorstelling vol karton.

DI 16 – TONEELSCHUUR – 20:30
4: STILL LIFE
Een wit toneel en twee dansers. Choreografe Nicole Beutler keert met 4: STILL 
LIFE terug naar de basis. Ze dook in de dansgeschiedenis en destilleerde daaruit 
de essentiële bouwstenen van het dansduet tussen man en vrouw. 
WO 17 – TONEELSCHUUR – 19:30
BLACK MEMORIES 
Muzikale dansvoorstelling met de hartklop van de Afrikaanse, Caribische en 
westerse drum. De persoonlijke achtergrond van de dansers, musici en de acteur 
vormen het uitgangspunt voor vergeten verhalen. 

DE NIEUWE BAVO BLOEIT

WO 17 – TONEELSCHUUR – 20:00
STARRING#22: NAXOS
Twaalf jongeren uit Haarlem e.o. worden geregisseerd door Steef de Jong 
(Groots en Meeslepend) en Minke Kruyver (Toneelgroep Het Volk), die zelf ook 
meespelen, in een sprankelende muziektheatervoorstelling vol karton.
WO 17 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
SINGLE CAMPING
‘Single Camping’ is een zoetzure muzikale komedie over vijf kersverse singles 
op een camping, gerund door een fanatieke therapeute en een gender neutrale 
animatieclown. Met vijf van de allerbeste komedieacteurs van Nederland.
DO 18 – TONEELSCHUUR – 20:00 
EN DUS ZAL IK WEER GAAN
Muzikale theatervoorstelling over het spanningsveld tussen vrijheid en egoïsme 
en het streven naar gelukzaligheid. Waar stopt vrijheid en begint egoïsme? 

DO 18 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
SINGLE CAMPING
‘Single Camping’ is een zoetzure muzikale komedie over vijf kersverse singles op 
een camping, gerund door een fanatieke therapeute en een gender neutrale anima-
tieclown. Met vijf van de allerbeste komedieacteurs van Nederland.

DO 18 – TONEELSCHUUR – 20:30
HET TEMMEN VAN DE FEEKS
Regisseur Nina Spijkers neemt Shakespeare’s (seksistische) komedie als vertrek-
punt om te onderzoeken hoe bepalend gender rolpatronen zijn. Daarom worden 
alle vrouwenrollen door mannen en alle mannenrollen door vrouwen gespeeld.

TONEELSCHUUR – 20:00
KALIEF VAN NEDERLAND - ABDELKADER BENALI
Als kind bezocht Abdelkader Benali de Efteling. Daar ontdekte hij dat de sprook-
jes van 1001-nacht aansloten op zijn eigen belevingswereld. Ademloos keek hij 
naar de fakir op het vliegend tapijt, voor hem de ‘Kalief van Nederland’. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
PETER PANNEKOEK - LATER WAS ALLES BETER
De kaarten voor zijn eerste voorstelling ‘Zacht van binnen’ waren niet aan te 
slepen, mede dankzij zijn optredens bij DWDD, waar hij twee seizoenen lang 
huiscabaretier was. Nu zijn tweede voorstelling – later was alles beter. 

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
LEIDS CABARET FESTIVAL
Finalistentour; ontdek de nieuwe namen van de Nederlandse cabaretwereld! 

ZO 28 – TONEELSCHUUR – 15:00
ROEST (6+)
Vindingrijke, energieke en poëtische ode aan de schoonheid van het abnormale. 
De Dansers en plan d- verschijnen samen op het podium voor een ode aan 
buitenbeentjes, aan de schoonheid van het abnormale.  

TONEELSCHUUR – 15:30
PROEFWERK ARNHEM
Op deze laatste PROEF werk middag van dit seizoen  presenteren studenten 
van de ArteZ Toneelschool Arnhem  hun werk. Tussendoor en na afloop kunt u 
proeven van een hapje en een drankje en kennismaken met de makers.

TONEELSCHUUR – 20:30
HET TEMMEN VAN DE FEEKS
Regisseur Nina Spijkers neemt Shakespeare’s (seksistische) komedie als vertrek-
punt om te onderzoeken hoe bepalend gender rolpatronen zijn. Daarom worden 
alle vrouwenrollen door mannen en alle mannenrollen door vrouwen gespeeld.

TIP

STADSSCHOUWBURG | HELE GEBOUW – 10:30 
ALS MUREN KUNNEN PRATEN
Tijdens de theatrale rondleiding van Marijke Kots kan het publiek de mooiste 
bonbonnière van Nederland op een nieuwe manier kan beleven. Speciaal voor 
het 100-jarig bestaan van de Stadsschouwburg schreef zij een nieuwe tekst.

HOTEL RAECKS – 19:30  
THE COMEDY BALLROOM
Come along to support your favourite amateur or semi-pro comedian in the first 
ever Haarlem International Comedy Knockout Series

TONEELSCHUUR – 20:00
KALIEF VAN NEDERLAND - ABDELKADER BENALI
Als kind bezocht Abdelkader Benali de Efteling. Daar ontdekte hij dat de sprook-
jes van 1001-nacht aansloten op zijn eigen belevingswereld. Ademloos keek hij 
naar de fakir op het vliegend tapijt, voor hem de ‘Kalief van Nederland’. 
TONEELSCHUUR – 20:30
HET TEMMEN VAN DE FEEKS
Regisseur Nina Spijkers neemt Shakespeare’s (seksistische) komedie als vertrek-
punt om te onderzoeken hoe bepalend gender rolpatronen zijn. Daarom worden 
alle vrouwenrollen door mannen en alle mannenrollen door vrouwen gespeeld.

DI 23 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
DE PARTIZANEN - HET LEVEN AN SICH
De Partizanen laten je kennis maken met ‘Het leven an sich’. Op geheel Parti-
zaanse wijze, en dat betekent: “In hoog tempo een lachwekkende sketchshow.”
WO 24 – TONEELSCHUUR – 20:00
HERINNERINGEN AAN MIJN BROER
Toon Tellegen schreef ‘De Seringenboom’ na het overlijden van zijn oudere broer. 
Hij vroeg Thomas, Sacha en Jos na het succes van ‘Een vorig leven’ om het op 
de planken te zetten. Het is een collage van korte verhalen geworden.

WO 24 – TONEELSCHUUR – 20:30
SPEER - BO TARENSKEEN
Wat gebeurt er als kunst en macht de handen ineen slaan? Bo Tarenskeen 
maakt opnieuw een voorstelling over het ‘kwade denken’: over intelligentie die de 
mens vermorzelt, over het krakend fundament van onze moraliteit. 
DO 25 – TONEELSCHUUR – 20:00
URLAUB
Performancecollectief URLAND verwijst, citeert en samplet in zijn radicale, 
fysieke en beeldende stukken. De groep werkt zonder regisseur of hiërarchie. 
Intrigerend mag je het werk van deze jonge honden gerust noemen.

DO 25 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
237 REDENEN OM DOOR TE GAAN - ORKATER
Theatermakers Geert Lageveen en Leopold Witte hebben er dringend behoefte 
aan om de balans op te maken. Ze zijn allebei dik in de vijftig en hoe gaan ze 
daarmee om? Waar staan ze in het leven? Welke rol willen ze nog spelen? 

DO 25 – TONEELSCHUUR – 20:30
SMOEDER - 15 JAAR LATER
In 2004 maakten Maria Goos en Marcel Musters de vertelvoorstelling ‘SMOE-
DER’. Directe aanleiding was het overlijden van Marcels moeder. Hoe kijken ze nu 
aan tegen het leven en de dood van hun moeders? SMOEDER - 15 jaar later’.

TONEELSCHUUR – 20:00
URLAUB
Performancecollectief URLAND verwijst, citeert en samplet in zijn radicale, 
fysieke en beeldende stukken. De groep werkt zonder regisseur of hiërarchie. 
Intrigerend mag je het werk van deze jonge honden gerust noemen.

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

T/M 29 MEI – FOTOGALERIE DE GANG – MA T/M ZA 
DE ZEGE IN ZICHT
Nederland in kampioenschappen: van sjoelen tot wok-sleeën en van komkom-
mers sorteren tot dog-dance. Fotograaf Gerrit de Heus reed een jaar lang door 
het land en bracht niet-alledaagse Nederlandse kampioenschappen in beeld. 

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

BLOEMENCORSO VAN DE BOLLENSTREEK 
CHANGING WORLD

TONEELSCHUUR – 20:30
SMOEDER - 15 JAAR LATER
In 2004 maakten Maria Goos en Marcel Musters de vertelvoorstelling ‘SMOEDER’. 
Directe aanleiding was het overlijden van Marcels moeder. Hoe kijken ze nu aan 
tegen het leven en de dood van hun moeders? SMOEDER - 15 jaar later’.

TONEELSCHUUR – 20:00
NACHTGASTEN: SCHRIJVERS OP DE VLOER
Improviserend meeschrijven aan een nieuw toneelstuk. Het is de ultieme droom 
voor een toneelschrijver: acteurs spelen al improviserend een nieuw bedachte 
scène, waarbij de schrijver stiekem in een hoekje aantekeningen kan maken. 

TONEELSCHUUR – 20:00
BALLEN 2.0 - DE GESTAMPTE MEISJES
Een onderzoek naar wat mannen nu eigenlijk willen, naar wat vrouwen willen en 
wat we nu het liefste van elkaar willen. De Gestampte Meisjes kunnen maar niet 
genoeg krijgen van BALLEN; in een energieke, humoristische voorstelling. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
GUIDO WEIJERS - MASTERCLASS GELUK
In 100 minuten komen tips en tricks voorbij die een weg vrijmaken naar maximaal 
geluk. Mensen die Guido eerder in het theater zagen, kennen z’n filosofische 
kant. Deze keer is die onderbouwd met wetenschap in plaats van met grappen. 

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

TONEELSCHUUR – 20:30
THE PROTAGONIST
Surrealistische voorstelling waarin een vrouw zowel haar on- als offline identiteit 
dreigt te verliezen. Dunja Jocic is een van de spannende nieuwe dansmakers 
van dit moment, die in 2018 de Prijs van de Nederlandse Dansdagen ontving.

HET VERHALENHUIS HAARLEM – 14:00 & 20:00      
LOTTE
Na 6 seizoenen volle zalen is nog 2 keer het aangrijpende stuk ‘Lotte’ van Fred 
Rosenhart  te zien. Lotte is de vrouw van Fritz Pfeffer, die een belangrijke rol 
speelde in het Achterhuis en Annes leven.  Maar wie was hij nu werkelijk? 
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HET LICHTHUIS | VERGIERDEWEG 456 – 15:00
SACRED GROVES
De India gewortelde Amerikaan Joël Veena laat de Indian slide-guitar zingen. Kees 
van Boxtel en Joël hebben dezelfde leraar Pandit Alok Lahiri en ze vertolken de 
nieuwste net geleerde composities van deze grootmeester.

DO 4 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
WISHFUL SINGING
De onze-lieve-vrouwen van Wishful Singing brengen ze allemaal tezamen in het 
programma What about Mary? waarin Maria de maat van elke melodie is. Want 
laten we eerlijk zijn: zonder Maria geen Sound of Music.

DO 4 – PLETTERIJ – 20.30 

Een maalstroom van dwarse psychedelica en opwindende spanningsbogen.
DUBBELCONCERT MULTIVERSE & 3TIMES7

KATHEDRALE BASILIEK SINT BAVO – 20:00 
CONCERTANTE EVENSONG
De twintig leden van de Bavocantorij van de Kathedraal Haarlem zingen een 
evensong in ‘concertante’ uitvoering volgens Engelse traditie.

DO 4 – PATRONAAT – 20.15 
ALISON’S FALL | PANDAXNOIR | REINO
Drie up and coming acts op het podium van Patro Café, daar moet je bij zijn!

DO 11 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
MISS MONTREAL - FU-FU-FU-F*CK IT
Miss Montreal, de band van Sanne Hans, komt met haar vierde programma naar 
de Nederlandse theaters. In ‘Fu-Fu-Fu-F♥ck it’ staan alle ervaringen centraal die 
Sanne de afgelopen twee jaar opdeed. U gaat met een lach naar huis

PATRONAAT – 20:30 
50TH ANNIVERSARY JOHNNY CASH AT SAN QUENTIN
50 jaar na het legendarische gevangenis concert van the Man in Black brengt Def 
Americans Johnny Cash Tribute de show naar Haarlem. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS  
BEN REEL (IERLAND) 
De Ierse folk- en popzanger Ben Reel is een bekende in het Haarlemse.

DO 11 – GROTE OF ST. BAVO KERK – 20:00 
AN EVENING WITH DEVIN TOWNSEND (CAN)
Take Me To Church: Muzikaal genie Devin Townsend komt met een speciale show

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
LIZA FERSCHTMANN
Violiste Liza Ferschtman staat garant voor geweldige programma’s en imposant 
vioolspel. Ze speelt de Bach Cyclus: Bachs viooluitdaging

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS 
LIVE JAZZ @ RAECKS
Met Nippy Noya (percussie), Cajan Witmer (piano), Dave Sahanaya (bas)

DO 4 – HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS
TRIO JÖP
Trio JÖP is een initiatief van drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan  
Graafmans en bassist Paul Berner. Zij zijn voor zichzelf begonnen nadat zij jaren-
lang samen speelden als de hechte ritmesectie van de Gerard Kleijn Group

THE WOLFHOUND – 22:00
YES MISS NO MISS
Indie 023 Soul. Met een vleugje jazz en een snufje pop - een swingend geheel.

PHILHARMONIE – 14:30 
CAPE TOWN OPERA CHORUS - AFRICAN PASSION
Achttien operazangers en -zangeressen uit Zuid-Afrika brengen een op Pasen 
geïnspireerd programma, ‘African Passion’, waarin – de titel verraadt het al – delen 
van Bachs monumentale ‘Matthäus Passion’ zijn verwerkt. 

PATRONAAT – 21.00 
TRISTAN 
Tristan speelt jazz, funk & soul en komt met cd release: The Spie of Five.

DO 11 – PATRONAAT – 19:30 
NORMA JEAN (USA)
Hou je van bevlogen performances en een mokerharde metalcore sound?

MUZIEK / APRIL MUZIEK / APRIL MUZIEK / APRIL

DI 16 – PHILHARMONIE – 20:15 
JOS VAN DER KOOY & ANUSCHKA EN 
MARIA PEDANO
Uur van het Orgel: Orgel, hobo en altviool. Het orgel krijgt gezelschap van instru-
menten die ook in het orgel zelf worden nagebootst. 

DI 2 – PLETTERIJ – 18:00 
VERHALENRESTAURANT
Vijf mensen vertellen hier hun verhaal. Het verhaal mag niet langer dan 10 minu-
ten duren en gaat over een vooraf bepaald thema. Deze maand is het thema : 
Schuttingverhalen, het gesprek dat je ooit had willen hebben.

VR 5 T/M ZA 13 – KATHEDRALE BASILIEK SINT BAVO 
DE NIEUWE BAVO BLOEIT 2019
De kathedraal met de typerende groene koepel vormt het stralende middelpunt 
van bloemsierkunt tijdens Haarlem bloeit. Het Floral Event van het jaar bloeit al in 
de aanloopweek naar de aankomst van het bloemencorso naar de stad. 

ZA 13 – PLETTERIJ – 18.00 
WERELDKEUKEN EVENT
Tijdens deze avond willen verschillende ‘Nieuwe Haarlemmers’ hun rijke cultuur 
met u delen. Namelijk als kok, ober, gastvrouw, gast of performer.

WO 3 – PLETTERIJ – 20.00 
KLIMAATDEBAT: HAARLEM VAN HET GAS IN 2040
Het doel van de gemeente is om in 2040 aardgasvrij te zijn. De eerste vraag is hoe 
en met behulp van welke warmtebronnen kan dat doel worden bereikt. De tweede 
vraag die moet worden beantwoord is wat kost het en wie zal dat betalen? 

WO 10 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
JAKOP AHLBOM COMPANY - LE BAL
De voorstelling begint rond 1918, aan de vooravond van the roaring twenties en 
wervelt zich door de jaren en decennia, tot aan het hier en nu. Alamo Race Track 
reist mee en speelt de wereldhits van de afgelopen honderd jaar.

PATRONAAT – 16.00 & 18.30 
POPSCHOOL CONCERT
HART Muziekschool presenteert maar liefst 17 (!) bands, beginners en gevorder-
den, aan in een zeer afwisselende en bruisende bandmarathon!

THE WOLFHOUND – 22:00
MAKE OUT MOLLY (SUPPORT FROM TELETUBERS) 
Trippy partyvibes van een spiksplinternieuwe Utrechtse garageduo - lekkerrr

DOOPSGEZINDE KERK | FRANKESTRAAT 24 – 14:30 
JOHANNES-PASSION | VOCAAL ENSEMBLE KWARTS
De begeleiding wordt verzorgd door barokensemble Florilegium Musicum, dat vol-
ledig op oude instrumenten speelt. Hierdoor komt de klank van de 18e eeuw nog 
meer tot uiting, Kleine solorollen worden door de koorleden uitgevoerd.

THE WOLFHOUND – 21:00
IRISH MUSIC SESSION
Maandelijkse Ierse muziek sessies in een Ierse pub – The Wolfhound.  

PHILHARMONIE – 14:00 
MATTHÄUS PASSION
Het is een mooie traditie om jaarlijks stil te staan bij dagen als Kerstmis en 
Palmzondag. Voor de ontroerende Matthäus Passion komt op Palmzondag het 
Toonkunstkoor Amsterdam naar de Spaarnestad. 

CIRCUS HAKIM – 21:00 
HAARLEMSE BLUES CLUB | TOM HOLLAND (USA)
Een blues icoon. Doe je ogen dicht en waan je in de westside van Chicago..!

PATRONAAT – 20.15 
JOHN MAYALL (UK) - 85TH ANNIVERSARY TOUR
Hij was een van de vaandeldragers van de Engelse bluesscene in de jaren 60.

OOSTERKERK | ZOMERKADE 165 – 20:15
VOORJAARSCONCERTEN 
Symfonie orkest Haerlem speelt Mendelssohn, Martinu en Beethoven

OLVOO KERK | OVERVEEN – 15:00 
HEAR MY PRAYER - ENGELSE PASSIEMUZIEK
Kamerkoor Doulce Memoire zingt een gevarieerd a capella programma met 
passiemuziek uit  Engeland, van Stabat Mater en Lamentations uit 15e en 16e 
eeuw van Browne, Byrd en Tallis, tot hedendaagse koormuziek van Jackson en 
MacMillan. 

DI 16 – PATRONAAT – 19:30 
BEING AS AN OCEAN (USA) 
De sympathieke post-hardcoreband Being As An Ocean met exclusieve NL show.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS  
MAMBO JAMBO(UK) 
Vrolijke muzikale reis waarbij geluiden uit roots, folk en jazz samenkomen.

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS
LIVE JAZZ @ RAECKS
Simone Honijk (zang), o.a. Thijs Cuppen (piano), Sven Schuster (bas) 

DOOPSGEZINDE KERK – 20:15 
JOACHIM EIJLANDER & AART BERGWERFF 
SEQUENTIA
De cellist Joachim Eijlander speelde samen concertorganist Aart Bergwerff 

OOSTERKERK | ZOMERKADE 165 – 20:15 
VOORJAARSCONCERTEN 
Symfonie orkest Haerlem speelt Mendelssohn, Martinu en Beethoven

DO 11 – PATRONAAT – 21:00 
CURTIS ALTO (BE)
House met een edgy electro kantje en een heel eigen signature sound

DO 11 – HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS
THOMAS TOUSSAINT
Thomas Toussaint, winnaar van de Dutch Blues Award Harpist 2016 stond met 
veel binnen- en buitenlandse artiesten op het podium. De Thomas Toussaint Band 
is een jonge, energieke groep met heel veel liefde voor Amerikaanse rootsmuziek.

PATRONAAT – 17:00 – 01:00 
ROOTS OF HEAVEN FESTIVAL
Voor liefhebbers van roots-, folk-, blues-, americana- en countrymuziek. Met e.a. 
Ryley Walker (USA), Dan Stuart Trio (USA), Nicole Atkins (USA)

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
SJORS VAN DER PANNE
Met vertolkingen van liedjes van grote helden als Ramses Shaffy, Frank Boeijen en 
Liesbeth List zette zanger Sjors van der Panne zichzelf op de kaart. 

PLETTERIJ – 20.30 
BADENHORST
Turks verlangen, Braziliaanse melancholie, Italiaanse wijsheden, en Perzische 
liefdeslyriek vormen de bron van hun muzikale verkenningen. 

PATRONAAT – 20:30 
3JS
Na tournees langs de grote theaterzalen, nu hun allereerste clubtour.
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STAPPEN & DANCE / APRIL

ZA 6 – ORANGERIE ELSWOUT – 20:00 – 01:00 
FEEST DER HERKENNING
Er is een Disco Classics zaal met DJ William en in de andere zaal draait dj XLR 
een mix van Upbeat / Eclectic hits. En de Partyband: Sitting on a duck

VR 5, VR 19, VR 26 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
CLUB RUIS INVITES
‘Het invites’ concept blijft groeien en de artiesten worden steeds groter en beken-
der. In april hebben we Mula B, Moradzo, Nafthaly Ramona en Dave Roelvink!

VR 5 – PATRONAAT – 19.30 - 00.30 
FRIS - JUNGLE: LEAFS
Dé enige dance-avond uit voor tieners tussen de 12 en 16 jaar. Lekker fris.

ZA 6 – PATRONAAT – 23.00 – 04.00 
90’S NOW
Al meer dan tien jaar de ultieme dubbeldikke hitshow uit de jaren ’90! 

VR 12 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
CLUB RUIS 5 JAAR
Club Ruis bestaat 5 jaar en dat wordt Club Ruis stijl, dus groots, gevierd! Naast 
een hoop verrassingen kunnen we alvast verklappen dat Jonna Fraser komt!

ZAT 6, ZA 20, ZA 27 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00  
CLUB RUIS INVITES
‘Het invites’ concept blijft groeien en de artiesten worden steeds groter en bekender. 
In april hebben we Mula B, Moradzo, Nafthaly Ramona en Dave Roelvink! 

ZA 6 – PATRONAAT – 21.30 
AM:KLUB | BOROKOV BOROKOV (BE) 
Het Belgische viertal Borokov Borokov maakt absurdistische, experimentele en 
dansbare electronica met Vlaamse zang. Met een tafel vol apparatuur.

OVERIGE / APRIL

DI 9 – PLETTERIJ – 20.30 – GRATIS 
IMPRO SESSIE
Deze avond is Jasper Stadhouders de samensteller. Hij heeft de Japanner Akira 
Sakata en de Zwitser Nicolas Field uitgenodigd met hem op het podium te staan.  
Akira Sakata is één van de Japanse free jazz pioniers.

DO 4 – THE WOLFHOUND – 21:30
KATIE O CONNOR
Gerenommeerde Ierse singer-songwriter staat in een gerenommeerde Ierse pub.

OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
RUYSDAEL KWARTET - JACHT EN PRACHT
Dit kwartet heeft faam gemaakt in binnen en buitenland en behoort tot de nieuwe 
lichting strijkkwartetten die zich de afgelopen jaren hebben onderscheiden in 
virtuositeit, hecht samenspel, originaliteit en muzikaliteit. 

WO 10 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
PIETER VAN LOENEN
Dutch Classical Talent Tour and Award presenteert aanstormend muziektalent. 
Violist Pieter van Loenen (1993) studeerde bij Vera Beths in Den Haag en bij de 
Noorse vioolvirtuoos Terje Moe Hansen in Oslo. 

DI 16 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 21:00 
CLUB PHIL MEETS DE VISHAL - ROSER & ASSELBERGS 
Extreem dynamisch, fluisterzacht, maar ook expressief en ritmisch. Dat zijn de 
trefwoorden voor dit nog jonge Nederlands-Zwitserse duo. De twee musici putten 
uit de klassieke jazztraditie, maar ook uit de hedendaagse muziek.

WO 17 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
BRAKLAND
De bandoneon van Carel Kraayenhof, de vleugel van Jeroen van Veen en de 
gitaren en stem van Leoni Jansen vloeien wonderwel samen in de muziek.

WO 17 – PATRONAAT – 21:00 
CHUPAME EL DEDO (COL)
Vervormde stemmen, metal, salsa en zelfs soms gabberhouse-achtige cliché’s.

DO 18 – PATRONAAT – 20:00 
LAURENCE JONES (UK) 
De Britse bluesgitarist Laurence Jones is een muzikant in hart en nieren. 

DO 18 – HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS
TRIO JÖP
Trio JÖP is een initiatief van drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan Graafmans 
en bassist Paul Berner. Zij zijn voor zichzelf begonnen nadat zij jarenlang samen 
speelden als de hechte ritmesectie van de Gerard Kleijn Group

DO 18 – THE WOLFHOUND – 21:00
HAARLEM JAZZ UNDERGROUND 
Lekkere jazz wordt opgevolgd door een verrassende jam; all that jazz is back.

PHILHARMONIE – 19:30 
COV HAARLEM - MATTHÄUS PASSION
Al meer dan 100 jaar trekt het koor met deze klassieker vele liefhebbers uit de 
hele regio naar de Haarlemse concertzaal. Ook dit jaar brengt het koor weer met 
veel overtuiging de muzikale boodschap van Bach. 

PATRONAAT – 20:00 
ROB ACDA AWARD FINALE
De Rob Acda Award is dé muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit 
Haarlem en omstreken. In de finale spelen Close 2 Fire + Counter-Sound + Lilith + 
Ellij + Flying Nemo + Hurricane. De winnaar staat op Bevrijdingspop.

PATRONAAT – 20:00 
HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS (UK)
Hannah Williams heeft een dijk van een stem met zo’n rauw randje, mmm

PATRONAAT – 20:15 
HARDE PAPPIES
Hiphop avond met de rappers MocroManiac a.k.a. ManiBaby en Pietju Bell

ZA 13 & ZO 14 – GEDEMPTE OUDE GRACHT / NASSAULAAN 
(Aankomst za 21:30 uur)
BLOEMENCORSO VAN DE BOLLENSTREEK  
- CHANGING WORLD
Laat je overspoelen met blijdschap door de geuren en kleuren van het Bloemen-
corso. Ga mee op reis door een Veranderende Wereld. De optocht bestaat uit zo’n 
20 praalwagens en meer dan 30 prachtig met bloemen versierde wagens.

WO 24 T/M ZO 5 MEI – ZAANENLAAN 
HAARLEMSE KERMIS NOORD
Elke dag kun je genieten van de leukste attracties, spellen en lekkernijen.

ZA 13 T/M ZO 28 – GROTE MARKT 
HAARLEMSE KERMIS GROTE MARKT
Elke dag kun je genieten van de leukste attracties, spellen en lekkernijen. 

ZA 13 & ZO 14 – STADSKWEEKTUIN – 11:00 – 16:00 – GRATIS 
VOORJAARSEVENEMENT, DUURZAAM 
DOEN & GROEN
Evenement voor de echte tuinliefhebber. Het evenement richt zich op de noodza-
kelijke vergroening van de particuliere buitenruimte. 

ZA 13 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 
VUNZIGE DEUNTJES
Perfect voor je vaste dosis hip-hop, r&b en dancehall tunes! 

ZA 13 – PATRONAAT – 23.00 – 04.00 
30 SOMETHING
Even een nachtje geen jong grut op de dansvloer, maar wel gin en tonic.

Bexey a.k.a. Bexey Swan is een upcoming Britse emo rapper – Letter To Peep.  

DI 2 – PATRONAAT – 20:30 
HARDE PAPPIES - BEXEY (UK) 

THE WOLFHOUND – 23:00
HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR
Twee lokale bandjes gaan de strijd aan in The Wolfhound Underground 

PATRONAAT – 20:00 
ÍK-ZIE-JE-NOG-STEEDS!-AFSCHEIDSTOUR
Het is bijna tien jaar geleden dat Hausmagger begon met het teisteren van de 
Hollandse poppodia met hun rauwe, Hollandstalige  recht-voor-z’n-raap-songs 
afgewisseld met een spervuur van Wesselo’s one-liners en podium-poezie.

THE WOLFHOUND – 21:00 
PIP ALBLAS
In 2014 deed ze mee aan The Voice of Holland, nu speelt ze haar eigen muziek.

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS
LIVE JAZZ @ RAECKS
Nick Vos (akoestisch gitaar), Celina Yebra (zang en bas), Alper KekeĆ (percussie)

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS  
NOBODY’S GIRL (USA) 
Folk met betoverende en weelderige harmonieën, en onvergetelijke songwriting.

DI 23 – PLETTERIJ – 20.30 
MONSIEUR DOUMANI
Cypriotische volksmuziek. Ze verrijken de prachtige traditionele liederen met 
moderne ritmes en melodieën. Ze zijn razend populair op Cyprus.

WO 24 – PHILHARMONIE – 20:15
CRISTINA BRANCO (PORTUGAL)
In optredens vol vuur en passie laat Cristina Branco met haar begeleiders de 
authentieke fado vaak kantelen naar warme jazz of chansonachtige sferen. 

PATRONAAT – 16:30 
EMPLOYED TO SERVE (UK)
De Britse band staat synoniem voor donkere en technische hardcore.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
ERIC VAARZON MOREL - ODE AAN DE SPAANSE GITAAR
Tijdens Eric’s nieuwe theaterprogramma gaat hij voor de ogen en oren van het 
publiek op vijf gitaren spelen, waaronder de Picasso-gitaar.

PHILHARMONIE – 20:15 
ROB DE NIJS - NIET VOOR HET LAATST
Tijdens dit concert laat hij kersverse songs, maar ook zijn grote hits horen. 

HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS
GREEN SPARKLE
Green Sparkle, de band van drummer Kim Weemhoff, legt zich toe op het muzi-
kaal verbouwen en herdefiniëren van bekende popliedjes. Na een concertante 
set door de band worden muzikanten van harte uitgenodigd om mee te spelen.

THE WOLFHOUND – 22:00
MAKE OUT MOLLY (SUPPORT FROM SOVAY) 
Trippy partyvibes van een spiksplinternieuwe Utrechtse garageduo - lekkerrr

PATRONAAT – 19:30 
VORST IN DE GROND-FEST
MOB presents: een vijftal snoeiharde hardcore/punk bands vol wanstaltigheid.

THE WOLFHOUND – 22:00
THE RIGHT SWIPES PRESENT DISCONINGSNACHT 
Stay alive to the hustle at the wolfhound inferno ... laat je verrassen

ZA 13 – PATRONAAT – 23:00 - 04:00 – GRATIS 
ON EVENTS | BIRTHDAY SPECIAL
Van de Deep house van Muzicnt tot aan “Techno” van DdN, en meer en meer.

ZA 13 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
CLUB RUIS 5 JAAR
De tweede dag van het 5-jarig jubileum weekend en we doen het niet rustiger 
aan! Vandaag komen de mannen van Kris Kross Amsterdam naar Club Ruis, om 
Haarlem op z’n kop te zetten!

VR 19 – PATRONAAT – 23:30 – 06:00 
STATE OF BASS INVITES - 10 YEARS THERACORDS
The first and second edition of State of Bass were pure epicness! Of zo iets.

ZA 20 – PATRONAAT – 23.00 – GRATIS  
REGGAE CAFÉ FT. E-MANN & DREADLESS
Het Reggae Cafe is een muziekavond met altijd een live optreden en dj’s.

ZA 20 – PATRONAAT – 23.30 – 04.00 
ZER00’S HEROES
Cry me a River want de beste én slechtste hits uit de jaren 2000 zijn terug.

ZO 21 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
CLUB RUIS INVITES VUNZIGE DEUNTJES 
SOUNDSYSTEM
Eerste Paasdag is een jaarlijkse vaste prik in Club Ruis. Maandag ben je vrij.. 
Alle reden om zondag uit te gaan! En dit jaar vieren we dat met Vunzige Deuntjes 
soundsystem.

HET LICHTHUIS | VERGIERDEWEG 456 – 15:00
MALI KHAN
Mali Khan komt naar Haarlem met traditionele dans, muziek en percussie uit 
West Afrika. Soms spelen ze met volle kracht met opzwepende ritmes van de 
djembé, dan weer nostalgische liefdevolle liederen met de fluit en de kora.  

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:15 
MARIA & NATHALIA MILSTEIN
Tapasconcert Muzikale zussen. Kom uw oren spitsen als de zussen zich ontfer-
men over het Franse goud van Ravel, Debussy, Franck en Hahn.

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS
LIVE JAZZ @ RAECKS
Aviv Noam (alt-sax), Massimo Imperatore (gitaar), Nick Thessalonikefs (drums), 
Pedro Ferreira (bas)

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS  
TWEESPALT (H’LM) 
Haar (Franse) chansons zijn oud, recent, geleend en van eigen hand.

MA 29 – PATRONAAT – 20:00 
FROG LEAP (NOR)
Het Noorse YouTube-fenomeen met metal covers van popsongs, en andersom.

DI 30 – PATRONAAT – 20:30 
VERA SOLA (USA)
Singer-songwriter en multi instrumentaliste speelt tijdloze melodieën. 

DO 25 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
CLUB RUIS VACAY (17+)
Het is vakantie, dat betekent dat we een dag extra open gaan! Op donderdagen 
in de vakantie hebben we een nieuw concept: VACAY. En extra goed nieuws, ook 
al 17 jarige ben je welkom. Alcohol is uiteraard wel gewoon 18+.

VR 26 – PATRONAAT – 23:00 – 06:00 
SPEKTRUM
Spektrum is terug met haar grootste evenement van het jaar op Kingsnight! 
Grootheden Black Sun Empire zijn voor sinds 2015 weer terug in Haarlem! 

ZA 27 – SEINWEZEN – 20:30 – 23:30
SPIRIT DANCE
Lekker dansen op blote voeten met leuke mensen op een mix van Global Beats. 

DI 16 APR – PATRONAAT – 20:00 
FINALE SINGER-SONGWRITERS
De beste singer-songwrites strijden tegen elkaar. De avond wordt gepresenteerd 
en muzikaal omlijst door Singer-songwriter duo All the Kings Daughters.

WO 17 APR – PATRONAAT – 20:00
FINALE BANDS
De beste bands maken kans op een optreden op Bevrijdingspop 2019.

VR 19 APR - PHILHARMONIE – 20:00
FINALE KLASSIEKE MUZIEK EN POËZIE
Presentatie: Dieuwertje Blok. Jury: o.a. Lenny Kerkhoff en Lucas Hirsch. 

DI 7 MEI – TONEELSCHUUR – 20:00
FINALE DANS/KLEINKUNST
Tijdens het HIT krijgen Haarlemse jongeren van 12-18 jaar de kans om zich aan 
een groot publiek te tonen.

DI 11 JUN – TONEELSCHUUR – 20:00
FINALE THEATER
Kijk voor meer informatie op www.hit-haarlem.nl

VR 14 JUN – HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 16:00 
PRIJSUITREIKING BEELDENDE KUNST
Winnaars ontvangen naast een mooie bokaal ook diverse mogelijkheden om 
op te treden.  
Kaartverkoop voor de diverse finales verloopt via de zalen zelf  
Kijk voor meer informatie op www.hit-haarlem.nl 

DI 30 – TONEELSCHUUR – 18:30
CULTUURTAFEL VAN VEEL
Aan de CultuurTafel Van Veel wordt gedineerd door mensen die elkaar nog niet 
kennen of wel kennen en zin hebben er op uit te gaan. Na de maaltijd zijn er 
plaatsen gereserveerd voor een theater- of dansvoorstelling of film. 

STAPPEN & DANCE / APRIL

HAARLEM E.O. – HELE DAG
KONINGSDAG HAARLEM
Naast de vrijmarkt, die ieder jaar groter en veelzijdiger wordt is er in de bin-
nenstad volop entertainment te vinden. In de hele stad van Schalkwijk tot aan 
Haarlem-Noord barst het van de activiteiten, kermissen en vrijmarkten. 

KENAUPARK - HELE DAG 
K-DAY KENAUPARK 2019
Ook dit jaar weer een echte vrijmarkt en veel optredens van leuke bandjes

WIJNBAR RAECKS – 15:00 – 22:00 
DRIE GENERATIE KONINGSFEEST
Buiten op het terras (en bij slecht weer binnen), op de hoek van de straten Raaks 
en Zijlvest, organiseren Letz Party een bruisend Koningsfeest. Met de lekkerste 
dance/disco classics, funk, soul, Hollandse hits en andere meezingers.

 TAVERNE DE WAAG – 16:00 
ALS DE BRANDWEER 
Als de Brandweer verzorgt een muzikale tijdreis die je blijft verrassen

THE WOLFHOUND 
KINGS DAY!
Koningsdag op zijn Iers. Met heel heel heel veel bier - Lange leve de koning. 

DE LANGE HEER – 11:00 – 23:00
DE LANGE HEER IS KONING 2019 
Kingsday Outdoor Festival. Na het succes van de afgelopen jaren pakken ze dit 
jaar weer groter uit bij de Lange Heer. Ook dit jaar weer killer line-up!

PATRONAAT – 23:00 - 04:00
AM:KLUB | 2MANYDJS (DJ SET) + SJAMSOEDIN E.A.
Met een knallende line-up die tot in de vroege uurtjes door gaat. 

MA 1 – HET VERHALENHUIS HAARLEM – 20:00 – GRATIS 
HAARLEM LEEFT! – NIEUW IN NOORD LIVE RADIO 
Live radio. Haarlem-Noord in de spotlights met nieuws, uitgaanstips en interviews 
met bewoners. Het publiek kan vragen stellen en er is live muziek.

DI 2 T/M DO 4 APRIL

VRIJDAG 5 APRIL

ZATERDAG 6 APRIL

ZONDAG 7 APRIL

DI 9 T/M DO 11 APRIL

VRIJDAG 12 APRIL

ZATERDAG 13 APRIL

ZONDAG 14 APRIL

DI 16 T/M DO 18 APRIL

VRIJDAG 19 APRIL

ZATERDAG 20 APRIL

ZONDAG 21 APRIL

DI 23 T/M WO 25 APRIL

DONDERDAG 25 APRIL

VRIJDAG 26 APRIL

ZONDAG 28 APRIL

MA 29 / DI 30 APRIL
27 APRIL - KONINGSDAG
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