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KINDEREN & JEUGD / JANUARI

KINDEREN & JEUGD / JANUARI

ZA 19 T/M ZA 26 JANUARI 
TONEELSCHUUR – 20:00 UUR 
Gebaseerd op de absurdistische 
toneelklassieker De koning sterft 
van Ionesco maakt Olivier Diepen-
horst een muzikale, humoristische 
en fantasievolle voorstelling over 
een koning die van zijn dierbaren te 
horen krijgt dat hij het einde van de 
voorstelling niet zal halen. En met 
hem zal zijn hele koninkrijk verdwij-
nen. Met Theo d’Or winnares Abke 
Haring, Jip van den Dool, Imke Smit 
en Krisjan Schellingerhout. 
 

TONEELSCHUUR 
PRODUCTIES / OLIVIER  
DIEPENHORST 
DE KONING 
STERFT

TIP

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

TIP

DO 24 JANUARI – PHILHARMONIE – 8:30 UUR 
Zet de wekker, spring uit bed en schuif gezellig aan in de Philharmonie voor een 
smakelijk en uitgebreid ontbijt met als toe de mooiste gedichten. Hester Knibbe 
en Tonnus Oosterhoff geven acte de présence. Zij dragen voor uit eigen werk en 
dat van favorieten. De presentatie is net als voorgaande seizoenen in handen van 
puntdichter Jan J. Pieterse en Johan Hoogeboom verzorgt de muzikale omlijsting. 
De beste start van de Nationale Gedichtendag. www.theater-haarlem.nl 
 

DICHTERSONTBIJT:
HESTER KNIBBE EN  

TONNUS OOSTERHOFF

 
MOZART & RACHMANINOFF

NEDERLANDS KAMERORKEST
DO 17 JANUARI – PHILHARMONIE – 20:15 UUR     

Mozart schreef concerten voor de meest uiteenlopende instrumenten, van 
piano tot fagot, van (alt)viool tot fluit. Maar niet voor de cello. Voor cellisten is dat 
natuurlijk een groot gemis. Gelukkig weet Quirine Viersen daar wel een mouw 
aan te passen: ze speelt het ‘Fluitconcert nr. 2’ gewoon op de cello. Daarnaast 
klinkt Mozarts stralende laatste ‘Symfonie nr. 41’, genoemd naar de Romeinse 
oppergod Jupiter. Voorafgaand aan het concert verzorgt musicoloog Kees 
Wisse een inspirerende inleiding. Zijn missie is om “mensen die voor hun plezier 
naar muziek komen luisteren en daar meer van af willen weten een flinke dosis 
kennis mee te geven” (19:15 uur | gratis, wel reserveren). 

THEATER / JANUARI

EXPOSITIES / JANUARI

STADSSCHOUWBURG – 15:00 & 20:15 
SCROOGE! (8+)
Scrooge is terug! Deze Haarlemse kersttraditie biedt dit jaar Dickens met een 
twist. Een bonte voorstelling voor jong (8+) en oud, vol muziek, humor en een 
bijzondere vormgeving. (o.a. met de droogkomische acteurs van Het Volk).

STADSSCHOUWBURG – 20:15
SCROOGE! (8+)
Scrooge is terug! Deze Haarlemse kersttraditie biedt dit jaar Dickens met een 
twist. Een bonte voorstelling voor jong (8+) en oud, vol muziek, humor en een 
bijzondere vormgeving. (o.a. met de droogkomische acteurs van Het Volk).

WO 9 – TONEELSCHUUR – 20:00
HAPPILY EVER AFTER
In Happily Ever After fileert Alink&Plukaard op eigenzinnige en humoristische 
manier De Romantische Liefde. Of beter gezegd: onze misverstanden over De 
Romantische Liefde. En over hoe doodeng liefhebben is.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
GONZO - ABATTOIR FERMÉ
In Gonzo, de nieuwste productie van Abattoir Fermé, neemt zelfverklaard 
sjamaan Amy (Tine Van den Wyngaert) u mee op een spirituele reis…

DI 8 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
ISABELLE BEERNAERT - LE TEMPS PERDU
Een ode aan het leven. In een tijd waarin groot niet groot genoeg en goed niet 
goed genoeg is, houdt choreograaf Isabelle Beernaert met ‘Le Temps perdu’ een 
pleidooi voor het kleine, het vanzelfsprekende.

TONEELSCHUUR – 20:00
APOCALYPSE HOW - TG. LYNX
Wanneer haar dochter en schoonzoon haar naar een verzorgingstehuis willen 
sturen, sluit Nel hen, en zichzelf, op in de kelder en slikt de sleutel in. Verloren 
onder de grond, zonder dag of nacht, proberen ze elkaar te begrijpen.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
SCROOGE! (8+)
Scrooge is terug! Deze Haarlemse kersttraditie biedt dit jaar Dickens met een 
twist. Een bonte voorstelling voor jong (8+) en oud, vol muziek, humor en een 
bijzondere vormgeving. (o.a. met de droogkomische acteurs van Het Volk).

TONEELSCHUUR – 20:00
ATLANTIS
Ze komen uit een waterige wereld, een wereld waarin alles met elkaar in 
verbinding staat, de zeemeerminnen. Ze nemen de toeschouwers mee naar hun 
wereld Atlantis, een verdronken eiland van afgestorven koraal diep in de zee. 

DI 8 – STADSSCHOUWBURG VELSEN – 20:15
CHARLEY
Jon van Eerd, de koning van de lach, combineert dwaze verwikkelingen, 
gekke capriolen en gierende dialogen met dolkomische maar ook prachtige 
shownummers. Op basis van de bekende Engelse komedie ‘De Tante van Charlie’.

WO 9 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
JOHAN GOOSSENS - VLAM
Persoonlijk en kwetsbaar. Over seks en over schaamte. Over man- vrouw 
verhoudingen. Over homo’s en hetero’s en je plek in de maatschappij. En natuurlijk 
over de liefde. Vol vieze verhalen en mooie liedjes. Met pianist Eelco Menkveld.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15
DE PARTIZANEN - HET LEVEN AN SICH
Zij gaan er alles, maar dan ook echt alles aandoen om u te verbazen, te 
verwarren, te ontroeren en heel hard te laten lachen. Zij zullen u kortom op geheel 
Partizaanse wijze kennislaten maken met: Het leven an sich’.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
SCROOGE! (8+)
Scrooge is terug! Deze Haarlemse kersttraditie biedt dit jaar Dickens met een twist. 
Een bonte voorstelling voor jong (8+) en oud, vol muziek, humor en een bijzondere 
vormgeving. (o.a. met de droogkomische acteurs van Het Volk).

STADSSCHOUWBURG – 15:30 
SCROOGE! (8+)
Scrooge is terug! Deze Haarlemse kersttraditie biedt dit jaar Dickens met een 
twist. Een bonte voorstelling voor jong (8+) en oud, vol muziek, humor en een 
bijzondere vormgeving. (o.a. met de droogkomische acteurs van Het Volk).

DI 8 – TONEELSCHUUR – 20:00
IK BETREUR DE OPHEF - PATRICK NEDERKOORN
Patrick Nederkoorn (nominatie Neerlands Hoop 2017) is cabaretier en columnist. 
In zijn derde avondvullende solovoorstelling vertelt hij op aanstekelijke wijze over 
zijn verleden als gemeenteraadslid. Wat bezielde hem?

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
MOMO EN DE TIJDSPAARDERS 
Tijd om niets te doen, tijd om elkaar echt te ontmoeten? Zijn we in de greep van 
de Tijdspaarders? De heren in hun grijze pakken, met hun grijze bolhoeden en 
altijd weer die stinkende asgrauwe sigaren?! 

DO 10  – TONEELSCHUUR – 20:00
HAPPILY EVER AFTER
In Happily Ever After fileert Alink&Plukaard op eigenzinnige en humoristische 
manier De Romantische Liefde. Of beter gezegd: onze misverstanden over De 
Romantische Liefde. En over hoe doodeng liefhebben is.

TONEELSCHUUR – 20:00
APOCALYPSE HOW - TG. LYNX
Wanneer haar dochter en schoonzoon haar naar een verzorgingstehuis willen 
sturen, sluit Nel hen, en zichzelf, op in de kelder en slikt de sleutel in. Verloren 
onder de grond, zonder dag of nacht, proberen ze elkaar te begrijpen.

MA 14 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
JORIS LUYENDIJK - THEATERCOLLEGE HET ZIJN 
NET MENSEN - 2.0
In een theatercollege vol verrassende video’s maakt Joris Luyendijk de 
journalistieke balans op en leert je op een nieuwe manier kijken naar nieuwsmedia.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30 
DE LAATSTE SHOW - THEATERCOLLECTIEF GARP
Frank van Oldenhove, de belangrijke talkshowhost van Nederland en hét gezicht 
van het succesvolle ‘De Laatste Show’. Maar het tij keert. Over tragedie en 
komedie. Over dat niets is dat het lijkt en de inwisselbaarheid van mensen

DI 15 – TONEELSCHUUR – 20:30
SUPERHUMAN: OUR INNER DARKNESS
Een hedendaagse dansvoorstelling van choreograaf en antropoloog Kalpana 
Raghuraman. Zes dansers en een zangeres gaan op zoek naar een nieuwe 
superheld. Die óók kwetsbaar en onaangepast durft te zijn, een superhuman.

WO 16 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
TWOOLS - SCAPINO BALLET ROTTERDAM 
‘TWOOLS’ is geen gewone dansvoorstelling, maar een opwindende high-speed 
choreografische achtbaan. Een voorstelling vol vaart waarin korte dansstukken 
van topchoreografen en nieuw talent elkaar opvolgen. 

DO 17 – TONEELSCHUUR – 20:30
INSTANT LOVE
Instant love is het verhaal van Grace, die door de charmante pooier King de wereld 
van de prostitutie in wordt gelokt. Hij spiegelt haar een gouden toekomst voor, 
maar uiteindelijk loopt ze in de val van deze meedogenloze bedrieger. 

WO 16 – TONEELSCHUUR – 20:30
INSTANT LOVE
Instant love is het verhaal van Grace, die door de charmante pooier King de 
wereld van de prostitutie in wordt gelokt. Hij spiegelt haar een gouden toekomst 
voor, maar uiteindelijk loopt ze in de val van deze meedogenloze bedrieger. 

DO 17 – HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30 
DE LAATSTE SHOW - THEATERCOLLECTIEF GARP
Frank van Oldenhove, de belangrijke talkshowhost van Nederland en hét gezicht 
van het succesvolle ‘De Laatste Show’. Maar het tij keert. Over tragedie en 
komedie. Over dat niets is dat het lijkt en de inwisselbaarheid van mensen

TONEELSCHUUR – 16:00 – GRATIS (WEL RESERVEREN) 
OPENBARE REPETITIE DE KONING STERFT
Een kijkje achter de schermen bij Toneelschuur Producties. Om u een indruk te 
geven van wat er in het repetitielokaal van De koning sterft gebeurt, bent u van 
harte welkom bij de openbare repetitie.

WO 2, VR 4, ZA 5, ZO 6 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 (ZO 6 – 15:30)
SCROOGE! (8+)
Scrooge is terug! Deze Haarlemse kersttraditie biedt dit jaar Dickens met een 
twist. Een bonte voorstelling voor jong (8+) en oud, vol muziek, humor en een 
bijzondere vormgeving. (o.a. met de droogkomische acteurs van Het Volk).

DO 3 – TONEELSCHUUR – 11:00 & 15:00
PAK ‘M – BONTEHOND (3+) 
Een voorstelling in de geest van Tom en Jerry, De Dikke en de Dunne, Road 
Runner en Bugs Bunny, maar dan op Duploniveau. Voor de allerkleinsten en 
iedereen die het stiekem nog steeds leuk vindt om verstoppertje te spelen.

DO 3 – PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 11:00 
ALS HEKSEN HEKSEN (4+)
Drie heksen maken zich op voor hun nachtelijke ritueel. Maar één heks hekst niet 
mee! Ze krijgt de wind van voren van de andere heksen. Ze proberen van alles om 
de leerling heks weer op het heksen pad te krijgen, maar dan ….

DO 3 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00  
LISA EN DE GESTOLEN WINTER (2+)    
Een muzikaal sprookje van Wijnand Stomp over het gestolen koffertje van 
Meneer Winter. Lisa woont op de Cariben daar is het nooit winter. Lisa wil ook wel 
eens sneeuw en ijs. Ze vraagt of Vogelvriend WarWar weet wat sneeuw is.

VR 4 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00  
DE LIEDJESTOVENAAR (0+)    
Zittend op de schoot van hun ouders en/of grootouders luisteren de kleintjes naar 
de warme zangstem van ‘De Liedjestovenaar’. Ze neemt haar publiek op speelse 
wijze mee naar de wonderlijke wereld vol diverse muzikale klanken.

VR 4 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00  
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 
gedoken. Dompel onder in de wonderlijke onderwaterwereld.
ZA 5 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00  
MONKIE (0+)   
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar.

T/M 7 JAN 2019 – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO
SIMON DE HEER - SCHILDERACHTIG BLOEMENDAAL
De Heer leeft voor zijn kunst. Hij is een traditioneel schilder die altijd trouw blijft 
aan zijn streven om de zichtbare wereld herkenbaar weer te geven. Hij wordt 
vooral gewaardeerd als talentvol portretschilder. 

T/M 7 JAN 2019 – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO
MEESTERS IN WORDING
Zes gevestigde kunstenaars hebben hun kennis overgedragen in speciale lessen 
op Haarlemse basisscholen. Net als in de Gouden Eeuw, met zijn meesters en 
gezellen. Het resultaat van dit kunsteducatieproject kun je hier bewonderen.

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).

ZA 12 – KUNSTACADEMIE (KLEINE HOUTWEG 147) – 20:00 – 00:00 
BEAM THIS! #2 
Ruim 20 mediakunstenaars bezetten het historische gebouw van de 
kunstacademie voor de tweede editie van BEAM THIS! Daar installeren zij zich in 
de ateliers en projecteren hun lichtbeelden, waarbij alles geoorloofd is.

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

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.

T/M 6 JAN 2019 - HET DOLHUYS - DI /M ZO
ZORGEN VOOR DE ZIEL
“De mens mag er mens zijn, in al zijn gekte.” De tentoonstelling geeft een unieke 
inzage in de leefgemeenschap ‘La Devinière’, hét thuis voor 20 patiënten die in de 
reguliere psychiatrie zijn uitbehandeld.

T/M 6 JAN - HET DOLHUYS - DI /M ZO
TEKEN VAN LEVEN
De tentoonstelling ‘Teken van leven’ toont origineel werk van Francine Oomen en 
Maaike Hartjes uit hun autobiografische graphic novels ‘Oomen stroomt over’ over 
de overgang en ‘het Burn-out Dagboek’.

T/M 13 JAN 2019 – FRANS HALS MUSEUM | HAL – DI T/M ZO 
EEN ZOEKTOCHT NAAR DE IDENTITEIT VAN DE OUDE 
VROUW MET MASKERS
In de nok van Frans Hals Museum – Hal – ‘De Bovenkamer’ genaamd – maakt 
een gastcurator jaarlijks een visueel verhaal op basis van de museumcollectie. 
Dit jaar dook Aart Taminiau in de collectie en ging op ontdekkingstocht.

T/M 13 JAN – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS 
VISHAL KUNSTPRIJS - KEES VISSER
Solotentoonstelling van Kees Visser, winnaar van de Vishal Kunstprijs 2018. De 
Vishal Kunstprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt (dit jaar op 15 december) 
aan een Vishal kunstenaar; deze editie betreft een oeuvreprijs.

T/M 15 JAN – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO 
VENI VIDI VINCI
Voor deze tentoonstelling hebben een zevental hedendaagse Nederlandse 
ontwerpers/kunstenaars zich laten inspireren door ‘alleskunner’ Leonardo Da Vinci 
(1452-1519). Met werk van o.a. Thé Tjong-Khing, Joost Swarte, Rogier Polman

T/M 19 JAN - KUNST CENTRUM HAARLEM – MA T/M ZA 
TENTOONSTELLING: ALLEMAAL FOTO’S
Werken van de fotografen Maarten Rots, Martijn van de Griendt en Rob van 
Bruggen in combinatie met foto’s uit de eigen collectie van het kunstcentrum

T/M 20 JAN – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO
EXPO PLANET VIDE
De expositie laat een diversiteit aan hiphop gerelateerde kunst en kunstenaars 
zien, van zowel nieuwe als oude garde en verassende combinaties.

T/M 27 JAN 2019 – FRANS HALS MUSEUM | HAL – DI T/M ZO 
RUIS! FRANS HALS, ANDERS 
De tentoonstelling Ruis! Frans Hals, Anders brengt kunstwerken van 
hedendaagse kunstenaars samen die op een vergelijkbare manier spelen met 
de portretkunst en deze bevragen. In het spoor van de destijds tegendraadse 
opvattingen van Hals toont de tentoonstelling een uitbundig en uiteenlopend 
beeld van de mens

ZA 5 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00  
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 6 – TONEELSCHUUR – 13:30
BRUNO WORDT EEN SUPERHELD (6+)
Bruno is net verhuisd, zijn opa is overleden en de mooie hut wordt door een paar 
grote jongens kapot gemaakt. Het zit dus niet mee, maar als het donker wordt, 
gebeurt er iets bijzonders. Bruno verandert in superheld Bruino. 

ZO 6 – VERHALENHUIS HAARLEM – 15:00
KERF DE LABJESRAT (6+)
Kerf is een bijzondere rat. Gevlekt als een lapjeskat en met een heel speciale 
staart. Als hij jokt, verschijnt er een klein sneetje, een kerfje in zijn staart. Op een 
dag gooit Kerf per ongeluk het levenswerk van zijn papa’s omver.

ZO 6 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00  
KNUFFELVERHALEN (0+) 
Terwijl de kleinsten op schoot zitten ‘verspint’ meesterverteller Wijnand Stomp 
nieuwe ‘Knuffel verhalen’ sprookjes voor zijn jonge luisteraars.

WO 9 – TONEELSCHUUR – 19:30 
MARTIN LUTHER KING (9+)
Hoe ver ga jij voor je dromen? Daarover gaat deze muzikale familievoorstelling 
over een jonge man die een wereld van ongelijkheid ontdekt. Met een speech die 
iedereen wel een keer gehoord heeft, valt hij deze wereld aan. 

JANUARI

2019

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER

DO 31 JANUARI – HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 UUR

WINTERPARADE
VR 4 & ZA 5 JANUARI – GROTE OF ST. BAVO KERK – 18:00 UUR
Is het theater? Is het lekker eten? Is het de kunst van het samenzijn? Het is de 
WinterParade! De WinterParade hangt aan elkaar van verhalen, ontmoetingen 
en samenzijn. Op en aan een 120 meter lange tafel vertonen acteurs, dansers 
en muzikanten hun kunsten. De koks en de serveersters klimmen samen met de 
artiesten op tafel om jouw maaltijd te bereiden en te serveren. Tijdens het diner 
presenteren we een vol programma en de avond wordt feestelijk afgesloten door 
de Silent Disco, met een dansje op de tafel! Dit alles vind plaats in sprookjesachtig 
mooie locatie – de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt. 

TIP

TIP

TIP

TONEELSCHUUR – 20:30 
INSTANT LOVE
Instant love is het verhaal van Grace, die door de charmante pooier King de 
wereld van de prostitutie in wordt gelokt. Hij spiegelt haar een gouden toekomst 
voor, maar uiteindelijk loopt ze in de val van deze meedogenloze bedrieger.

STADSSCHOUWBURG | HELE GEBOUW – 10:30 
ALS MUREN KUNNEN PRATEN
Theatrale rondleiding van Marijke Kots waarmee 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.

TONEELSCHUUR – 20:00
DE KONING STERFT – TONEELSCHUUR PROD.
Gebaseerd op de absurdistische klassieker De koning sterft van Ionesco maakt 
Olivier Diepenhorst samen met o.a. Abke Haring (winnares Theo d’Or) een 
muzikale en fantasievolle voorstelling over oog in oog staan met het grote einde.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
ISA HOES & MEDINA SCHUURMAN
Isa en Medina onderzoeken tijdens deze avond de positie van het ouder worden 
in deze maatschappij. Dit doen zij op een openhartige en persoonlijke manier 
gelardeerd met een grote dosis humor en zelfrelativering.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
HENRY VAN LOON - ONZE HENRY
Knettergekke show van de dekselse sympathieke beroepsklungel Henry van Loon

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30 
DE LAATSTE SHOW - THEATERCOLLECTIEF GARP
Frank van Oldenhove, de belangrijke talkshowhost van Nederland en hét gezicht 
van het succesvolle ‘De Laatste Show’. Maar het tij keert. Over tragedie en 
komedie. Over dat niets is dat het lijkt en de inwisselbaarheid van mensen

TONEELSCHUUR – 20:30
INSTANT LOVE
Instant love is het verhaal van Grace, die door de charmante pooier King de 
wereld van de prostitutie in wordt gelokt. Hij spiegelt haar een gouden toekomst 
voor, maar uiteindelijk loopt ze in de val van deze meedogenloze bedrieger. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 14:30 
DE LAATSTE SHOW - THEATERCOLLECTIEF GARP
Frank van Oldenhove, de belangrijke talkshowhost van Nederland en hét gezicht 
van het succesvolle ‘De Laatste Show’. Maar het tij keert. Over tragedie en 
komedie. Over dat niets is dat het lijkt en de inwisselbaarheid van mensen

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
OP HET VERKEERDE BEEN
Een gevarieerd boeket verhalen die te vangen zijn onder de noemer “Het 
verkeerde been.”  Omdat zijn verhalen meestal helemaal anders eindigen dan 
dat U gedacht had… Humor en woordspelingen zullen zeker van de partij zijn.

MA 21 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
TALKSHOW SCAPINO BALLET ROTTERDAM
In een intieme setting gaat de Scapino Talkshowhost en drie verschillende gasten 
samen met het publiek in gesprek over dans. 

DI 22 – TONEELSCHUUR – 20:00
DE KONING STERFT – TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Gebaseerd op de absurdistische klassieker De koning sterft van Ionesco maakt 
Olivier Diepenhorst samen met o.a. Abke Haring (winnares Theo d’Or) een 
muzikale en fantasievolle voorstelling over oog in oog staan met het grote einde.

DI 22 – STADSSCHOUWBURG – 20:15  
YOUP VAN ’T HEK - MET DE KENNIS VAN NU
De show is uitverkocht en je had het kunnen weten; met de kennis van nu

DI 22 – TONEELSCHUUR – 20:30
TRAPTOWN - WIM VANDEKEYBUS / ULTIMA VEZ
Een groots epos over een stad die verscheurd wordt door twisten tussen twee 
bevolkingsgroepen. Aan de hand van deze hedendaagse mythe kan hij het 
hebben over de problemen waar superdiverse steden vandaag mee kampen. 

WO 23 – TONEELSCHUUR – 20:00
DE KONING STERFT – TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Gebaseerd op de absurdistische klassieker De koning sterft van Ionesco maakt 
Olivier Diepenhorst samen met o.a. Abke Haring (winnares Theo d’Or) een 
muzikale en fantasievolle voorstelling over oog in oog staan met het grote einde.

WO 23 – STADSSCHOUWBURG – 20:15   
YOUP VAN ’T HEK - MET DE KENNIS VAN NU
De show is uitverkocht en je had het kunnen weten; met de kennis van nu

WO 23 – TONEELSCHUUR – 20:30
TRAPTOWN - WIM VANDEKEYBUS / ULTIMA VEZ
Een groots epos over een stad die verscheurd wordt door twisten tussen twee 
bevolkingsgroepen. Aan de hand van deze hedendaagse mythe kan hij het 
hebben over de problemen waar superdiverse steden vandaag mee kampen. 

DO 24 – TONEELSCHUUR – 20:00    
DE KONING STERFT – TONEELSCHUUR PROD.
Gebaseerd op de absurdistische klassieker De koning sterft van Ionesco maakt 
Olivier Diepenhorst samen met o.a. Abke Haring (winnares Theo d’Or) een 
muzikale en fantasievolle voorstelling over oog in oog staan met het grote einde.

DO 24 – TONEELSCHUUR – 20:30
EG ER VINDEN (IK BEN DE WIND)
Eg er vinden (‘Ik ben de wind’) uit 2007 is een van de recentste stukken van 
de Noorse toneelauteur Jon Fosse. Het speelt zich af te midden van het kale, 
steenachtige landschap van de Noorse Scherenkust.

TONEELSCHUUR – 20:00
DE KONING STERFT – TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Gebaseerd op de absurdistische klassieker De koning sterft van Ionesco maakt 
Olivier Diepenhorst samen met o.a. Abke Haring (winnares Theo d’Or) een 
muzikale en fantasievolle voorstelling over oog in oog staan met het grote einde.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
DE DERTIENDE RIJ - HAARLEMSE THEATERMAKERS
De Haarlemse Theatermakers zet de amateurs in de spotlight met een bijzonder 
100-jarig jubileumproject. De geschiedenis herhaalt zich in deze opmerkelijke 
fabel. Alleen, waarom de dertiende rij...?

TONEELSCHUUR – 20:30
EG ER VINDEN (IK BEN DE WIND)
Eg er vinden (‘Ik ben de wind’) uit 2007 is een van de recentste stukken van 
de Noorse toneelauteur Jon Fosse. Het speelt zich af te midden van het kale, 
steenachtige landschap van de Noorse Scherenkust.

TONEELSCHUUR – 20:00
DE KONING STERFT – TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Gebaseerd op de absurdistische klassieker De koning sterft van Ionesco maakt 
Olivier Diepenhorst samen met o.a. Abke Haring (winnares Theo d’Or) een 
muzikale en fantasievolle voorstelling over oog in oog staan met het grote einde.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
DE DERTIENDE RIJ - HAARLEMSE THEATERMAKERS
De Haarlemse Theatermakers zet de amateurs in de spotlight met een bijzonder 
100-jarig jubileumproject. Regisseur en toneelschrijfster Marijke Kots heeft 
speciaal voor het jubileum een nieuwe voorstelling geschreven, waarin zij een 
brug slaat tussen 30 september 1918 en 30 september 2018.

STADSSCHOUWBURG – 14:30 
DE DERTIENDE RIJ - HAARLEMSE THEATERMAKERS
De Haarlemse Theatermakers zet de amateurs in de spotlight met een bijzonder 
100-jarig jubileumproject. De geschiedenis herhaalt zich in deze opmerkelijke 
fabel. Alleen, waarom de dertiende rij...?

TONEELSCHUUR – 15:30
PROEF WERK MAASTRICHT - TONEELSCHUUR PROD.
Deze middag presenteren studenten van de Regie Opleiding Toneelacademie 
Maastricht proeven van hun werk aan u. Tussendoor en na afloop kunt u proeven 
van een hapje en een drankje en kennismaken met de makers.

DI 29 – TONEELSCHUUR – 20:00
WANT LATEN WE WEL WEZEN - LONNEKE DORT
Lonneke Dort won de AKF Sonneveldprijs 2017. De jury was zeer lovend over de 
theatermaakster: “Lonneke Dort staat laid-back op het toneel en houdt haar ijzige 
onverstoorbaarheid consequent vol. Ze heeft sterke liedjes …”

HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES 
DE POTVIS

DI 29 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
COMEDYTRAIN ON TOUR
‘Comedytrain On Tour’ is een mix van aanstormend talent en gevestigde namen, 
die met elkaar gemeen hebben dat ze overrompelende, messcherpe comedy 
brengen. Stand-up zoals stand-up bedoeld is.

DI 29 – TONEELSCHUUR – 20:30
THE WAY YOU SOUND TONIGHT - ARNO SCHUITEMAKER
Stomend en met onbegrensde energie bouwt The Way You Sound Tonight 
zich op tot een intuïtieve realiteit die radicaal is doorgevoerd. Het is een (dans)
ervaring die je ondergaat als een trance, en dan nog een tijdje nagonst.

WO 30 – TONEELSCHUUR – 20:00
GEORGE & ERAN WORDEN RACISTEN
Komedie over de (on)mogelijkheid het goed te doen. George & Eran dragen al 
jaren hun steentje bij aan een betere wereld. Ze willen het juiste doen, aan de 
goede kant van de geschiedenis staan, tolerant en begripvol zijn. 

WO 30 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
DE WAARHEID
Regisseur Gijs de Lange heeft een prachtige cast met Huub Stapel, Johanna ter 
Steege, Nanette Edens en Ruurt De Maesschalck tot zijn beschikking voor deze 
hilarische en tegelijk pijnlijke komedie over liefde, lust en ontrouw.

DO 31 – TONEELSCHUUR – 20:00
GEORGE & ERAN WORDEN RACISTEN
Komedie over de (on)mogelijkheid het goed te doen. George & Eran dragen al 
jaren hun steentje bij aan een betere wereld. Ze willen het juiste doen, aan de 
goede kant van de geschiedenis staan, tolerant en begripvol zijn. 

DO 31 – HAARLEMMERHOUT  
THEATER – 20:15 

DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT 
THEATERPRODUCTIES
De Potvis’ is een snedige komedie over de twee 
zussen Mia en Roos en hun moeder Ingrid. Na 
lange tijd treffen zij elkaar weer in het ouderlijk 
huis om orde op zaken te stellen na de dood van 
hun vader. Moeder realiseert zich, nadat haar 
man vloekend, tierend en in bittere teleurstelling 
is heengegaan, dat haar leven aan haar voorbij is 
getrokken en gooit het roer om.

DO 31 – TONEELSCHUUR – 20:30
PEOPLE, PLACES & THINGS - TONEELGROEP OOSTPOOL
Azzini regisseert topcast in internationale toneelhit. Aangrijpend stuk van Duncan 
Macmillan over falen en weer proberen op te staan in een wereld waarin de 
waarde van je leven wordt afgemeten aan je succes. 

VR 1 FEB – STADSSCHOUWBURG – 20:15
JUNIOR COMPANY - UNBOXING BALLET
De Junior Company koppelt in ‘Unboxing Ballet’ toprepertoire uit het klassiek 
ballet aan nieuw werk van eigenzinnige en eigentijdse choreografen als Daniela 
Cardim, Wupkje Kuindersma en Milena Sidorova.

VR 1, ZA 2, DO 7, VR 8, ZA 9 FEB 
HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
DE POTVIS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIES
De Potvis’ is een snedige komedie over de twee zussen Mia en Roos en hun 
moeder Ingrid. Na lange tijd treffen zij elkaar weer in het ouderlijk huis om orde 
op zaken te stellen na de dood van hun vader. Moeder realiseert zich, nadat haar 
man vloekend, tierend en in bittere teleurstelling is heengegaan, dat haar leven 
aan haar voorbij is getrokken en gooit het roer om. 

ZO 13 – STADSSCHOUWBURG – 14:30
CELLOKRIJGERS (6+)
Hoe klinkt moed? Ken je de acht Cellokrijgers? Ze zijn sterk, soepel en 
vingervlug. Gewapend met cello en strijkstok trekken ze ten strijde. Ze gaan elke 
uitdaging aan en laten hun strijkstokken als zwaarden kletteren. 

ZO 13 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00  
FLODDERTJE (0+) 
In deze theatrale vertelling met ritmische rijmpjes en luisterrijke liedjes laat 
Wijnand Stomp als Mister Anansi het jonge publiek kennismaken met Floddertje 
van Annie MG Schmidt. Samen met Fladdertje, zijn vrolijke roze vogelvriend

ZA 19 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00  
MONKIE (0+) 
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar.

ZO 20 – CIRCUS HAKIM – 09:30 & 11:00
KATIUSCIA PRINCIPATO: VERDWAALD (2+)
Dit is Harry, Harry is verdwaald, Harry speelde tikkertje met z’n beste 
vriendinnetje en nu weet hij niet meer waar zijn huis is.

ZO 20 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00  
SPROOKJES MET OMA KIP (2+) 
Oma Kip is de oma van Mister Anansi en ze vertelt graag oude sprookjes. Er 
zitten echter zoveel in haar hoofd dat alles door elkaar is geraakt. Vandaag gaat 
ze vertellen over Roodkapje en de…? Grote boze Beer eh nee! Konijn? Kameel? 
ZO 20 – STADSSCHOUWBURG – 13:30
DE KLEINE ZEEMEERMIN DE MUSICAL (4+)
Sita speelt de hoofdrol in dit prachtige sprookje, waarin een lieve zeemeermin 
een mooie prins redt van een zinkend schip en op slag verliefd op hem wordt. 
Maar het tovenaarsduo Titus en Fien vindt dat maar niets. Hoe loopt dat af?

ZO 20 – TONEELSCHUUR – 15:00
WOESTZOEKER (8+)
Een bitterzoete, maar vrolijke, van de pot gerukte voorstelling over kinderen die 
thuis de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. Twee woeste zoekers 
trekken hartstochtelijk ten strijde tegen de vijand ‘armoede’. 

ZA 26 – 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 27 – 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. 

5 OKTOBER T/M 6 JANUARI 2019 
TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO 
LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci (1452-1519) is zonder twijfel de 
bekendste kunstenaar aller tijden. Aan de vooravond 
van zijn 500ste sterfjaar pakt Teylers Museum uit 
met meer dan dertig prachtige tekeningen van  
Leonardo zelf en tientallen werken van tijdgenoten 
en navolgers. Uit collecties van over de hele wereld 
komt schitterende Renaissance-kunst voor slechts 
drie maanden naar Haarlem. Het hele museum staat 
in deze periode in het teken van Leonardo: zo is er 
ook een replica van Het Laatste Avondmaal te zien op 
ware grootte en komt in een speciale presentatie  
Leonardo’s fascinatie voor anatomie aan bod. Mis deze  
once-in-a-lifetime tentoonstelling niet!   
Bestel je toegangskaarten – uitsluitend online – via teylersmuseum.nl 

T/M 2 FEB - KATHEDRAAL MUSEUM – DI T/M ZA 
TENTOONSTELLING MET KERSTGROEPEN
Diverse groepen laten verbeeldingen van het kerstverhaal zien. Bijzonder hoe 
iedere groep op eigen wijze het kerstverhaal vertelt op basis van de verschillende 
cultuurkenmerken en waaruit tevens een geloofsbeleving voelbaar wordt.

19 JAN T/M 17 FEB – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS 
JAN MAARTEN VOSKUIL & PIETER W. POSTMA
Duo-tentoonstelling van Jan Maarten Voskuil & Pieter W. Postma - mooi
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THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 
IRISH MUSIC SESSION
Maandelijkse Ierse sessie avond in een echte Ierse pub. 

PATRONAAT – 19:30 – GRATIS
SLACHTNACHT
Met drie Haarlemse formaties: A%solut, Gumbo Kings, Orka Bassin

HET VEERKWARTIER – 17:00 – GRATIS 

Jelle van Tongeren is een Nederlands jazzviolist. Van Tongeren werd initieel ge-
inspireerd door de Franse violist Stephane Grappelli, maar uiteindelijk veel meer 
door jazzblazers zoals Sonny Rollins en Dexter Gordon. 

JAZZ OP ZONDAG! MET JELLE VAN TONGEREN

DO 10 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
DE ONTMASKERING VAN PETER DE GROTE,  
VAN TSAAR TOT TIMMERMAN
BarokOpera Amsterdam bouwt een muzikaal feest rond tsaar Peter de Grote die 
driehonderd jaar geleden ‘als timmerman’ in Amsterdam verbleef. U hoort muziek 
uit opera’s van Lortzing, Donizetti en Grétry. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
NIEUWJAARSCONCERT - DOULCE MÉMOIRE 
Doulce Memoire zingt o.a. prachtige liederen van Hindemith en van Poulenc, en 
enkele Spaande ballades van De Falla o.l.v. Felix van den Hombergh

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
GRANT PEEPLES & HADLEY MCCALL THACKSON (USA)
Grant Peeples is een van oorsprong uit Florida afkomstige singer-songwriter. Hij 
wordt begeleid door Hadley McCall Thackston. Ontdek deze pareltjes. 

MA 7 – CIRCUS HAKIM – 19:30  
HAARLEMSE BLUES CLUB | NIEUWJAARSRECEPTIE 2019  
Nieuwjaarsreceptie van de Haarlemse Bluesclub met Start Hoochie Coochie Tour

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
ELLA EN NICOLAS VAN POUCKE - BROER EN ZUS
Celliste Ella maakte al op 10-jarige leeftijd haar debuut in het Concertgebouw. Ze 
heeft al vele prijzen gewonnen met de haar prachtige toonvormingen en feilloze 
techniek. Ze bundelt haar krachten met haar talentvolle broer.

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS
LIVE OP ZONDAG | LAKE MICHIGAN
Lake Michigan is een singer/songwriter duo met een grote liefde voor Country/
Americana muziek. Waan je in de Zuidelijke Staten van Amerika met hun zelfge-
schreven songs en versies van (minder)bekende nummers.

DO 10 – THE WOLFHOUND – 20:30 – GRATIS 
THE POETS OF HAARLEMTOWN’S UNDERGROUND
Open mic poetry night in The Wolfhound – poëzie in het café 

PATRONAAT – 20:00
THE SPUNYBOYS (FRA)
Een van de meest populaire en gevraagde rockabillybands van Europa.

PLETTERIJ – 16:00 
ZIV TAUBENFELD’S FULL SUN
Een internationale groep musici uit Amsterdam presenteert kleurrijke, gelaagde 
muziek gewijd aan invloedrijke figuren op het gebied van improvisatie, zoals 
Sunny Murray en John Tchicai.

WO 9 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
PRAZÁK QUARTET & ISABELLE VAN KEULEN
Het Praagse Pražák Quartet is de gedroomde pleitbezorger voor de klassieke 
kwartetmuziek uit Oost-Europa. Het kwartet geeft bejubelde concerten over de 
hele wereld. Het is te gast op alle belangrijke festivals in Europa. 

CIRCUS HAKIM – 21:00 
HAARLEMSE BLUES CLUB | JOSE RAMIREZ (COSTA RICA) 
& THOMAS TOUSSAINT BAND
Jose Ramirez staat ook wel bekend als dè Blues Ambassadeur van Costa Rica. Hij 
toerde één keer eerder in Europa en liet een zeer goede indruk achter. 

PATRONAAT – 20:30
JULES DEELDER & BORIS VAN DER LEK
Het repertoire van Deelder en Van der Lek bestaat uit pakkende stukken en prach-
tige ballades die aansluiten bij het beste uit een glorieus jazzverleden. Tussendoor 
zal Deelder mooie verhalen en gedichten voordragen.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:15 
COMBATTIMENTO & ARTHUR KLAASSENS
Energiek, vurig, stijlbewust: zo kan men de speelstijl van Combattimento omschrij-
ven. Samen met hoboïst Arthur Klaassens doken de musici pittige en zangerige 
werken uit Italië op van Vivaldi en tijdgenoten. 

MUZIEK / JANUARI MUZIEK / JANUARI

PATRONAAT – 20:00
E1 TEN PRESENTS: THE LOVE FUNK - ALBUM RELEASE
E1 Ten is beter bekend als frontman van Neerlands Funktrots Gotcha! onder het 
alias (the) Rockattack Ten. Hij presenteert zijn nieuwe album. 

VR 4 & ZA 5 JAN – GROTE OF ST. BAVO KERK – 18:00
WINTERPARADE
Is het theater? Is het de kunst van het samenzijn? Het is de WinterParade! Het 
hangt aan elkaar van verhalen, ontmoetingen en samenzijn. Op en aan een 120 
meter lange tafel vertonen acteurs, dansers en muzikanten hun kunsten.

MA 7 – VERHALENHUIS HAARLEM – 20:00 – 22:00 – GRATIS 
HAARLEM LEEFT! LIVE RADIO
In samenwerking met Haarlem 105 RTV wordt iedere eerste maandag van de 
maand van het programma ‘Haarlem Leeft!’ live uitgezonden. Met nieuws, uitgaan-
stips en interviews over en met nieuwe bewoners, activiteiten en initiatieven.

DI 8 – VERHALENHUIS HAARLEM – 19.30 – GRATIS 
FILOSOFIE CAFÉ: OVER GASTVRIJHEID
Het Verhalenhuis Filosofie Café biedt inleidingen en gesprek over een breed 
palet aan filosofen en filosofische thema’s. Aan de hand van Levinas en Derrida 
denken we door over gastvrijheid en haar grenzen.

T/M 6 JAN – BURGEMEESTER REINALDAPARK
KERSTCIRCUS HAARLEM
Kerstcircus Haarlem presenteert “The Next Generation”. De mooiste combinatie 
ooit van oud en nieuw circus in één adembenemende voorstelling! Het Kerstcircus 
Haarlem brengt in een wervelende show het nieuwste van het nieuwste

VERHALENHUIS HAARLEM – 15.00
BARBERA VAN DER KAAY – OMWEG
Barbera v.d. Kaay treedt in de muzikale Verhalenhuisserie ‘Songs that Matter’ 
op met het concert ‘Omweg’. Een programma waar de luisteraar muzikaal wordt 
geprikkeld en een tikje tot nadenken wordt gezet.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
ANNEKE VAN GIERSBERGEN - INCHECKEN
Anneke van Giersbergen vierde wereldwijd successen met metalpioniers The 
Gathering. Met haar kraakheldere stem betovert ze zowel liefhebbers van akoesti-
sche luisterliedjes als metalheads. Ze zingt en speelt gitaar.

PATRONAAT – 20.30
POPKOOR IN WONDERLAND
Het is werkelijk wonderbaarlijk hoe het Popkoor altijd weer een origineel thema 
weet te bedenken. Dit keer gaan ze liedjes zingen van Stevie Wonder.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
ALEX ROEKA - EN TOEN INEENS
In 1992 schreef Alex Roeka zijn eerste Nederlandstalige liedjes. Ruim 25 jaar 
later kan hij terugzien op een rijke carrière met honderden voorstellingen, diverse 
prijzen en vele juichende recensies. Een veelzijdige zanger.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15
JORIS LINSSEN - RAAK!
Laat je verrassen door het enthousiasme van zanger/tv-presentator Joris Linssen 
en zijn muzikale vrienden. Al meer dan tien jaar zetten ze elke theaterzaal op de 
kop. Raken en geraakt worden, daar draait alles om. 

PATRONAAT – 20:00
DE KIFT TOP 30
Feesten, feesten, feesten! In dit jubileumjaar doet De Kift er nog een schepje 
bovenop. En niet alleen, maar samen met trouwe publiek dat eerder dit jaar hun 
vijf favoriete liedjes van De Kift kozen. Ze spelen de top 30.  

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS
BOXIN’THE FOX (NL) 
Dit stel is geen onbekende in de Nederlandse en Ierse folkscene. Hun muziek is 
geïnspireerd op Ierse folkhelden als Luka Bloom en Sinéad O’Conner e.a.

THE WOLFHOUND – 23:00 – GRATIS 
HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR
Twee lokale bandjes die de strijd aangaan in The Wolfhound Underground

ZA 19 – PATRONAAT – 20:00
THE SORE LOSERS (BE)
Explosieve Belgische rockers zijn het, The Sore Losers. Zij verzorgden het voor-
programma voor rockbands als Kaiser Chiefs, Wolfmother en White Denim.

PATRONAAT – 20:00
KNIGHT OF THE GUITAR
Vijf Nederlandse topgitaristen op Tour! De vijf Hollandse ‘gitaarridders’ zijn: Jan 
Akkerman, Anton Goudsmit, Ruben Hoeke, John Hayes en Leif de Leeuw.

PATRONAAT – 19:30
DEWOLFF
Het 3koppig rock ‘n roll monster is een vuurspuwende liefdesbaby van de rock-
bands uit de 70’s en een psychedelische kosmische straling uit de toekomst.

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS 
E.T. EXPLORE ME + DE STEKKERS
De Stekkers hebben de handen ineengeslagen met E.T. Explore Me. Een 
combinatie van compacte, aanstekelijke nummers met een smerig randje zijn een 
overduidelijke gemene deler. Lekkere thrash-surf-garage-rock. 

PATRONAAT – 21:30 – GRATIS
GEWOON FUCKING RAGGEN
Gewoon Fucking Raggen doet hun naam al jaren eer aan – lekker raggen.

PATRONAAT – 20:30
POWERSOLO (DK)
Enorm eclectische garagebluespunk die je alle hoeken van de zaal laat zien. 

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 
HAARLEM JAZZ UNDERGROUND
Jazzconcert gevolgd door een jazzsessie die voor iedereen toegankelijk is. 

PHILHARMONIE – 20:15 
MOZART & RACHMANINOFF  
- NEDERLANDS KAMERORKEST
Mozart schreef voor de meest uiteenlopende instrumenten, maar niet voor de 
cello. Gelukkig weet Quirine Viersen daar wel een mouw aan te passen: ze speelt 
het ‘Fluitconcert nr. 2’ gewoon op de cello. 

PATRONAAT – 20:30
2000 MOTELS
2000 Motels speelt composities van Frank Zappa. Zes ervaren muzikanten met 
een grote liefde voor zijn muziek, tonen hun vaardigheden en lef.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
EDSILIA ROMBLEY - THE PIANO BALLADS & MORE
Pop, soul, R&B, jazz en een fantastische stem en ontwapenende performance: 
Edsilia Rombley heeft het allemaal in huis. Een aaneenschakeling van prachtige 
liedjes, waarbij eigen nummers afgewisseld worden met geweldige covers.

PATRONAAT – 20:00
ROB ACDA AWARD 3E VOORRONDE
Muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstreken. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
ROSANNE PHILIPPENS, CAMILLE THOMAS  
& ZOLTÁN FEJÉRVÁRI
Ze beginnen met expressieve muziek van Ravel voor viool en cello. Dan minzame 
noten van Fauré, waarin de geboorte van het impressionisme te horen is. En 
tenslotte naar het Wenen van Franz Schubert.

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS
LIVE OP ZONDAG | KOEN ALVAREZ
Als singer-songwriter schrijft hij poppy folksongs in de traditie van persoonlijke 
helden als John Mayer en Damien Rice. Zijn live shows zijn intiem en gepassio-
neerd: een weerspiegeling van zijn diepe liefde voor muziek.

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

STAPPEN & DANCE / JANUARI

ZA 05 – PATRONAAT – 21:00 – 03:00
40UP ‘BIG BANG’
We gaan knallend het jaar in met 40UP - BIG BANG! 40UP is een dansfeest met 
opzwepende muziek en unieke videobeelden. Een feest waar je in een ongedwon-
gen sfeer, samen met leeftijdsgenoten, heerlijk uit je dak kan gaan. 

DI 1 – PATRONAAT – 16:00
HET NIEUWJAARSGALA
Het Nieuwjaarsgala is al sinds 1991 het feest van het jaar op de eerste dag van 
het jaar! Iedereen mag zich inschrijven om, begeleid door een professionele live 
band, zijn favoriete nummer ten gehore te brengen op het podium. 

ELKE VR & ZAT  - CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
RUIS INVITES 
Wat hebben oa Boef, Josylvio, Famke Louise, SBMG, Bizzey, Partysquad, 
Dopebwoy, 3Robi, LouiVos en Dave Roelvink met elkaar gemeen? Ze stonden 
allemaal de afgelopen periode in Club Ruis! Club Ruis gaat vrolijk door met het 
uitnodigen van de grote namen, het nieuwe concept is niet voor niks ‘ Ruis invites..’ 

VR 25 – PATRONAAT – 23:30 – 06:00
STATE OF BASS - ONE LEVEL ROUGER
For over 6 hours, 7 of the roughest hardstyle artists will make you go insane!

ZA 26 – PATRONAAT – 21:30 – 05:00
THE BEGINNING
Patronaat wordt één groot ravehol! Laat jezelf verrassen en verlies jezelf in de 
vette oude rave, techno en house platen uit de jaren 1989 t/m 2000.

ZA 26 – SEINWEZEN - 19:00 - 23:30
SPIRIT DANCE PARTY
Lekker dansen op blote voeten en de bewuste dans gemeenschap ontmoeten

ZA 19 – PAVILJOEN DE UITKIJK | BLOEMENDAAL – 21:00 – 2:00
DISCO & UPBEAT
Een swingende mix van Disco Classics met alle dance classics uit de decennia 
die daarop volgde.  In de andere zaal een mix van Upbeat / Eclectic hits; een up 
tempo mix van dance, house, (upbeat) latin, swingende tribal. 

OVERIGE / JANUARI

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 21:00 
WOLFERT BREDERODE TRIO
Pianist en componist Wolfert Brederode is een van de meest authentieke musici 
van de jongere Nederlandse generatie. Verfijnd toucher, natuurlijke ‘flow’ en een 
onvermoeibaar zoeken naar nieuws achter de horizon. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS 
UNCLE SUE (H’LEM)
Uncle Sue is een zevenkoppige Haarlemse Funk en Soul Band met eigen verhaal 
en swingende blaassectie. Een sound die teruggrijpt naar de 60’s en 70’s.

PHILHARMONIE – 20:15 
RENÉ FROGER - FAVOURITES IN CONCERT
Tijdens dit heerlijke feest der herkenning komen alle Engelstalige powerballades, 
swingende evergreens en Nederlandstalige meezingers voorbij. 

PLETTERIJ – 15:00 
PANCHO’S ORCHESTRA 
Zestien musici spelen latin jazz, salsa, jazz, funk en Afro beat. Je zult zeker een 
Cubaanse  clave en Latijns-Amerikaanse ritmes herkennen.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
PRACHTSTEMMEN: EEN RUSSISCHE TIJDREIS
Het Nederlands Kamerkoor luidt het nieuwe jaar in met een spectaculair a-
cappellaprogramma. De Rus Daniil Sayapin, zanger en onderzoeker, ontdekte 
uniek notenmateriaal in Russische kloosters en archieven.

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
ERIC TIMMERMANS & ACK VAN ROOIJEN
Ack van Rooyen (1930) wordt gerekend tot één van Nederlands jazz grootheden. 
Podia Heemstede is trots om deze levende legende te mogen presenteren! 

PLETTERIJ – 20:30 
CELANO/BADENHORST/BAGGIANI
Het trio bestaat uit de Argentijnse drummer, componist en producer Marcos 
Baggiani, de Belg Joachim Badenhorst op klarinet en tenorsax en de eveneens 
Argentijnse gitarist en componist Guillermo Celano.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30 
PRINSES CHRISTINA CONCOURS
Acht jonge muzikale talenten (12 t/m 19 jaar) verzorgen een adembenemend 
optreden voor jury en publiek. Op deze zondag de spannende finale (West 2). De 
middag wordt afgesloten met een spannende prijsuitreiking.

PATRONAAT – 15.30
SUNDAY SESSIONS - SOME PETTY (a tribute to Tom Petty)
Some Petty is een geweldige belevenis met een energieke show, gelardeerd met 
de hits van Tom Petty. Uiteraard zijn hieronder de bekende klassiekers 

PLETTERIJ – 16:00 
JAZZX JELLE WILLEMS GROUP
Gitarist Jelle Willems bouwt met zijn band een muzikale brug tussen oud en 
nieuw. Symmetrische en harmonische structuren en solide samenspel vormen 
de basis van zijn muziek. Jelle Willems studeerde in 2015 cum laude af.

MA 28 – PATRONAAT – 20:00
ARISTO’S BIG TV TUNES BAND  
- FROM DERRICK TO DYNASTY
Legendarische TV tunes gespeeld door een grote bigband! Uiteraard komen er 
veel wereldberoemde TV tunes voorbij van Pink Panther tot Thunderbirds en van 
Love Boat tot Twin Peaks, Fabeltjeskrant, The Adams Family, etc, ect. 

DI 29 – PATRONAAT – 20:00
PUSSY RIOT - RIOT DAYS (RUS)
Het nieuwste project van het Russische artistieke protest-collectief uit Moskou, 
geleid door  Maria Alyokhina - gebaseerd op haar boek ‘Riot Days’. 

WO 30 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
NUALA MCKENNA
Dutch Classical Talent Tour and Award presenteert aanstormend muziektalent. 
De in Duitsland geboren celliste Nuala McKenna (1993) heeft als jong talent al op 
de grote festivals en podia van de wereld gespeeld.

VR 1 FEB – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
SOPHIE PACINI
De jonge charismatische pianiste Sophie Pacini behoort tot een aparte klasse 
met haar intens virtuoze maar expressieve spel. ‘Een van de grootste talenten 
van haar generatie’, zei de jury van Deutschlandfunk Förderpreis. 

DO 10 – THE WOLFHOUND – 20:30 – GRATIS 
THE POETS OF HAARLEMTOWN’S UNDERGROUND
Open mic poetry night in The Wolfhound – poëzie in het café  

ZA 12 – KUNSTACADEMIE (KLEINE HOUTWEG 147) 
20:00 – 00:00 
BEAM THIS! #2 

Ruim 20 mediakunstenaars bezetten het historische gebouw van de kunstacade-
mie voor de tweede editie van BEAM THIS! Daar installeren zij zich in de ateliers 
en projecteren hun lichtbeelden, waarbij alles geoorloofd is.

WO 23 – PHILHARMONIE | VAN WARMERDAM ZAAL – 20:15 
PHIL ACADEMY: VERNIEUWERS IN TIJDEN VAN 
HOOGSPANNING
College over het Fin de Siècle in Wenen door musicologe Saskia Törnqvist en his-
toricus en schrijver Luc Panhuysen. Dit college is een hommage aan de Weense 
pioniers (o.a. Gustav Mahler) in het veld van de wetenschap en de kunsten. 

MA 21 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
TALKSHOW SCAPINO BALLET ROTTERDAM
Scapino ‘Talkshow’ is een avond waarin het beschouwen van dans centraal staat: 
Dans de kunstvorm waarin muziek, expressie en fantasie elkaar ontmoeten. 

ZA 19 – VERHALENHUIS HAARLEM – 19:30
VERHALEN VERTELLEN BIJ VOLLE MAAN
Fransje van Luin, buurtbewoonster en al 30 jaar professioneel stem- en presenta-
tietrainer met een passie voor verhalen, neemt je graag rondom volle maan mee in 
de kunst van het verhalen vertellen. Ervaring is niet vereist.

MA 14 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
JORIS LUYENDIJK - THEATERCOLLEGE  
HET ZIJN NET MENSEN - 2.0
Geloof niet alles wat je in de media ziet’ is veranderd in ‘Geloof niets meer van wat 
de media zeggen.’ Hoe terecht is dit wantrouwen? Hoe kom je aan goede informa-
tie en hoe leer je door filters en manipulaties heen kijken?

VR 25 – PLETTERIJ – 17:00 – 19:00  
NIEUWJAARSRECEPTIE
Alle bewoners van de pletterij nodigen je uit bij de laatste en leukste nieuwjaars-
receptie in Haarlem met wereldse hapjes.

DO 24 – PHILHARMONIE | BLAUWE ZAAL – 08:30 - 09:30
DICHTERSONTBIJT - HESTER KNIBBE 
EN TONNUS OOSTERHOFF
Zet de wekker, spring uit bed en schuif gezellig aan in de Philharmonie voor een 
smakelijk en uitgebreid ontbijt met als toe de mooiste gedichten.

DI 29 – TONEELSCHUUR – 18:30
CULTUURTAFEL VAN VEEL
Een culturele talkshow vanuit Café Toneelschuur. Met spraakmakende gasten, 
prikkelende columns en sprankelende gesprekken over voorstellingen, concerten 
en exposities die in Haarlem e.o. te zien zijn; opgeluisterd door live muziek.

DO 31 – PATRONAAT – 20:00
LITERAIRE AVOND: LAMOER #1
Lamoer is een eigenzinnige liveshow over boeken. Na een succesvolle avonden 
in het Amsterdamse Bitterzoet en op Lowlands is het in 2019 tijd om Haarlem te 
veroveren. Naast literaire auteurs krijgen beginnende muzikanten en stand-up co-
medians een podium, net als wetenschappers en maatschappelijke organisaties.

DO 31 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
NIEUWS VAN TWEE KANTEN
‘Nieuws van twee kanten’ is een literaire muzikale avond waarop de poëtische 
teksten van Tjitske Jansen en de jazzy kleinkunstliederen van Jeroen Zijlstra 
samenkomen. Swingend, rauw en teder - poëzie die er inhakt als een bijl.

ZA 26 – PATRONAAT – 23:30 – 04:00
TANTE JOKE KARAOKE BAND
Een avond vol plezier met de Tante Joke Karaoke Band, DJ’s en bier. Simpel!

ZA 26 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
BEEVDAY BASH
De leukste verjaardag van het jaar is weer terug. Hou voor de exacte line-up de 
social media van  Club Ruis is de gaten. 

Een kleurrijke samenwerking van de acht jonge blazers, een bassist en een slag-
werker. Fantasie, prachtige lijnen en spannende improvisaties, daar draait het om 
bij deze geweldige sfeermakers. Een goed begin van het nieuwe jaar. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:30   
TENTOON ENSEMBLE - NIEUWJAARSCONCERT

1 jan t/m 4 apr – De Praktijk Heemstede  
– 19:15 – 21:45
Mindfulnesstraining 
Een training in mindfulness leert je om stil te staan. Gun 
je het jezelf om anders om te leren gaan met stress, een 
gehaast gevoel of al die gedachten?

MA 7 & 21 jan – Centrum aan het Spaarne – 19:30 – 21:00
Uitjestoel: Tijd om te spelen
Een groepsbijeenkomst waar je de eerste stappen van improvisatietheater beleeft. 
Uitjestoel geeft zelfvertrouwen en leert je iets over gedrag, presentatie, samenwer-
ken, verbinden, status, emoties, uitstraling en houding. 

WO 9 jan – Vooges CS – 09:00 – 11:00 – gratis 

Ondernemerscafé Bewust Haarlem @ Vooges CS
Er is geen programma; gewoon ontmoeten, inspireren en uitwisselen onder het 
genot van een kopje koffie of thee met collega’s. Ook als je geen lid bent van 
Bewust Haarlem, ben je welkom. Je kunt gewoon binnenlopen.

ZA 5 jan – Amsterdamse Waterleidingduinen – 10:30 – 15:00
Nieuwjaars Stiltewandeling
Wandelen in het gebied van Panneland in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Een heerlijke omgeving om te wandelen, lekker rustig op zaterdag en na de wande-
ling een erg leuke plek om met elkaar te proosten op het nieuwe jaar!  

WO 9 jan - KunstZIN Haarlem – 20:00 – 21:30 
Proefles Intuïtief Tekenen, Schilderen en Boetseren
Wil jij even lekker ontspannen en je werk of de dagelijkse beslommeringen 
helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf en wat er in jou leeft? Kom dan naar deze 
cursus. Artistieke aanleg of ervaring zijn niet van belang. 

VR 11 jan & 1 feb - Stationsplein 80 – 11:00 – 15:00 
Cursus IK ben Gezond
In deze Cursus maak je kennis met orthomoleculair leven en leer je om goede 
keuzes voor jezelf te maken. Keuzes die invloed hebben op je gezondheid. 

WO 16 jan t/m 13 feb – Studio Wilhelminapark – 19:30 – 21:00 
Kundalini Yoga Special
Met behulp van krachtige kundalini yogasets en (mantra) meditaties worden we 
ons bewust van de betekenis van de Sutra’s en leren we hoe we deze kunnen 
toepassen in ons dagelijks leven. 

WO 16 jan – KunstZIN Haarlem – 10:00 – 11:30 
Burnout? Krijg je je vuur weer brandend met  
kunstzinnige therapie!
Ben jij burn-out of hard op weg burn-out te raken? En wil je op creatieve wijze 
werken aan je herstel? Kom dan naar deze kennismakingsworkshop en ervaar wat 
kunstzinnige therapie voor je kan betekenen.

MA 14 jan – Grote kerk – 09:00 – 09:30 
Stiltemeditatie in de Grote kerk
Nadia Kroon, Tom de Haan of Joris Obdam begeleiden de groep naar het koor. Er 
wordt een kaars aangestoken, drie keer op de gong geslagen en na 20 minuten 
opnieuw als einde van de meditatie. Uiterlijk 9.30uur sta je weer buiten.

MA 14 jan - Haarlem Counseling – 19:30 – 21:30 
Afvallen? Emotie-eten? Wees aardig voor jezelf!
Ben je klaar met eetbuien en het bijbehorende schuldgevoel? Wil je afvallen én 
aardig voor jezelf zijn? Dan is deze (8-daagse) training voor jou. Je ontwikkelt een 
ontspannen relatie met eten waarin volop ruimte is voor genieten. 

VR 25 jan – Hart Haarlem – 09:15 – 12:15 
Schrijven vanuit je hart
Via inspirerende schrijfoefeningen put je uit eigen levenservaringen. Je schakelt je 
denken en oordelen even uit. Daarom is deze manier van schrijven ook een avon-
tuur: niet je hoofd maar je hart weet de weg.

VR 18 jan – De Toneelschuur – 09:15 – 11:30 – gratis 
Ondernemerscafé Bewust Haarlem - Wat is jouw 
verlangen voor 2019?
Deze ochtend staat in het teken van de start van een nieuw jaar. Wat zijn jouw 
plannen voor 2019? Wat is jouw verlangen om neer te gaan zetten met je werk? 
Wat is je passie? En je intentie? Iedereen is welkom!

VR 25 jan – Bezoekerscentrum Kennemerduinen – 09:30 – 17:30 
1-daagse training Design your new job
Je doet al een tijdje hetzelfde werk. Het gaat je redelijk goed af, maar het kost 
je energie in plaats van dat het je energie oplevert. Je wilt eigenlijk ander werk, 
maar weet je niet wat. Kortom: tijd voor verandering en actie!
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of het hele aanbod:

JANUARI 2019

Onderstaand een selectie uit de  
Bewust Haarlem agenda van:

DINSDAG 1 JANUARI

ZATERDAG 5 JANUARI
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