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KINDEREN & JEUGD / MAART

Met ORFEO (C.W. Gluck) en het tijdloze thema over de kracht van de muziek en 
de liefde wil THE FAT LADY laten zien waar zij na vijf jaar staat. De sleutel van 
Orfeo's lot ligt in de handen van Amor, god van de liefde. Overwint Amor?  
Onder de bezielende leiding van Tamir Chasson schitteren drie operazangers, 
vier musici en het vocaal ensemble Haarlem Voices in deze originele productie 
van THE FAT LADY.  INFO & TICKETS THEFATLADY.NL 
 
 

TIP

ZA 16 MAART – OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15 UUR 
De jonge pianiste Sophiko Simsive timmert stevig aan de weg. 'Een rasmusicus 
die met haar interpretaties de structuur van de muziek weet te verhelderen' aldus 
de jury van Dutch Classical Talent. In 2016 won ze de Grachtenfestivalprijs. De 
jury roemde de overgave in het spel. 'Ze liet alle reserves varen en ging ervoor op 
zo'n ontzettend overrompelende manier, daar moet je veel lef én techniek voor 
hebben'. De wieg van Sophiko stond in Tblisi (Georgië). Al op elfjarige leeftijd 
speelde Sophiko in Bonn het tweede pianoconcert van Beethoven en een jaar 
later trad ze op in het Kremlin. Ze werd ontdekt door dirigent Lev Markiz, waarna 
ze de jongste student ooit aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam werd.  

SOPHIKO SIMSIVE  - WERELD  
PIANISTE TOVERT MET SFEER

NEDERLANDS KAMERORKEST 
DE 48 UUR VAN: 

VERKLÄRTE NACHT
VRIJDAG 15 MAART – PHILHARMONIE – 20:15 UUR

We kennen Mahler vooral als de symfonische reus die enorme orkesten van de 
diepste dalen naar de hoogste toppen beweegt en daarmee de grote emoties 
aanspreekt. Dat Mahler ook kleinschaliger en intiemer kan zijn, bewijst het Ne-
derlands Kamerorkest met het aangrijpende Adagietto, een teder liefdeslied uit 
zijn Symfonie nr. 5. Arnold Schönberg gaat verder waar Mahler was begonnen. 
De bewerking van groot orkest naar kamerorkest die Arnold Schönberg maakte 
van Mahlers Lieder eines Fahrenden Gesellen brengt verborgen schoon-
heid aan het licht. Schönberg schreef zijn Verklärte Nacht op een aangrijpend 
gedicht van Richard Dehmel over liefde, trouw en zelfopoffering. 

THEATER / MAART

EXPOSITIES / MAART

TONEELSCHUUR – 20:00
SOCIAAL KAPITAAL - MUGMETDEGOUDENTAND
Geestige, onthutsende voorstelling over de keerzijde van de verzorgingsstaat. 
Arthur en Wilma hebben er een puinhoop van gemaakt: open- 
staande rekeningen, ongeopende post en een baby op komst. Ze zijn  
in beeld bij alle hulpinstanties.

DI 5 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
TIM FRANSEN 
- HET KROMME HOUT DER MENSHEID
Na zijn debuutprogramma ‘Het failliet van de moderne tijd’ kwam de lande- 
lijke pers superlatieven te kort. In opvolger ‘Het kromme hout der mensheid’, 
vraagt Tim Fransen zich af in welke staat onze menselijke beschaving verkeert.

DO 7 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
INTRODANS - LEVE LARBI
De Vlaams-Marokkaanse Sidi Larbi Cherkaoui is een van de meest toonaange-
vende hedendaagse choreografen ter wereld. Introdans is er dan ook bijzonder 
trots op dat het drie van Cherkaoui’s choreografieën mag uitvoeren. 

TONEELSCHUUR – 20:30
HET TEMMEN VAN DE FEEKS
Een feestelijke voorstelling met nepwimpers, muziek en de prachtige taal van 
Shakespeare. Zoektocht naar kracht en gelijkheid tussen man en vrouw. Alle 
vrouwenrollen worden door mannen en alle mannenrollen door vrouwen gespeeld. 

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

STADSSCHOUWBURG – 19:30
REVOLUTIONS (YOUNG ADULTS SPECIAL)
Revolutions speelt zich af in de toekomst, waarin technologie het hele bestaan 
heeft overgenomen en er geen privacy meer bestaat. Een zenuwslopende sci-fi-
thriller, geïnspireerd op Black Mirror en The Hunger Games

DI 5 – TONEELSCHUUR – 20:00
ALLEEN PINGUINS ZIJN ZWART-WIT
Maarten van den Berg (1987) schreef en dacht mee met Jan Jaap van der Wal 
bij Panache en met Arjen Lubach bij Zondag met Lubach. Nu is het tijd voor zijn 
eerste eigen programma, dat opvalt door slimme, scherpe en harde grappen.

DI 5 – TONEELSCHUUR – 20:30
VINCENT RIETVELD GAAT VOOR EEN LOUIS D’OR
Ontsnappingspoging aan de middelmatigheid. Waar de prijzenkast van het col-
lectief De Warme Winkel volstroomt, staat Vincent Rietveld op persoonlijk vlak nog 
droog. Daar probeert hij met deze voorstelling verandering in te brengen.

DO 7 – TONEELSCHUUR – 20:30
BROOS - CONNY JANSSEN DANST
Sprankelende dansvoorstelling over ouderdom, jeugd, de breekbaarheid van het 
leven en het verglijden van de tijd. Het toont de kwetsbaarheid van het leven, van 
de eerste schreeuw tot de laatste zucht. Op muziek van Maartje Teussink.

TONEELSCHUUR – 20:30
HET TEMMEN VAN DE FEEKS
Een feestelijke voorstelling met nepwimpers, muziek en de prachtige taal van 
Shakespeare. Zoektocht naar kracht en gelijkheid tussen man en vrouw. Alle vrou-
wenrollen worden door mannen en alle mannenrollen door vrouwen gespeeld. 

TONEELSCHUUR – 20:00
SOCIAAL KAPITAAL - MUGMETDEGOUDENTAND
Geestige, onthutsende voorstelling over de keerzijde van de verzorgingsstaat. 
Arthur en Wilma hebben er een puinhoop van gemaakt: openstaande rekeningen, 
ongeopende post en een baby op komst. Ze zijn in beeld bij alle hulpinstanties.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
CELIA!
Een feestelijke, temperamentvolle voorstelling met veel swingende salsa. Susan 
Visser speelt Celia Sánchez, een heldin van de Cubaanse revolutie en de rechter-
hand van Fidel Castro. Zij brak wereldwijd door als de ‘Queen of Salsa. 

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.

WO 6 – TONEELSCHUUR – 20:00
MILLENNIALISM - WANDAAT
Voorstelling over spreken, willen spreken, durven spreken, geen zin hebben om 
te spreken, moeten spreken en recht van spreken hebben. Een verhaal met een 
broer, een zus , en een morbide obese moeder die boven op bed ligt. Al jaren.

WO 6 – TONEELSCHUUR – 20:30
BROOS - CONNY JANSSEN DANST
Sprankelende dansvoorstelling over ouderdom, jeugd, de breekbaarheid van het 
leven en het verglijden van de tijd. Het toont de kwetsbaarheid van het leven, van 
de eerste schreeuw tot de laatste zucht. Op muziek van Maartje Teussink.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
JANDINO ASPORAAT - JUDESKA IN DE TBS-KLINIEK
Cabaretier Jandino Asporaat maakt even een theatraal uitstapje en komt met een 
– uitbundig – knotsgekke klucht om je lachspieren op de proef te stellen.

TONEELSCHUUR – 20:30
BROOS - CONNY JANSSEN DANST
Sprankelende dansvoorstelling over ouderdom, jeugd, de breekbaarheid van het 
leven en het verglijden van de tijd. Het toont de kwetsbaarheid van het leven, van 
de eerste schreeuw tot de laatste zucht. Op muziek van Maartje Teussink.

PHILHARMONIE – 20:15 
CONCERTO ESPLOSIVO
De Ashton Brothers en de 42 muzikanten van het Noordpool Orkest gaan opnieuw 
een gevaarlijke chemische verbinding aan. In ‘Concerto Esplosivo’ brengen zij een 
explosieve mix van muziek, acrobatiek, clownerie, slapstick en tovenarij.
TONEELSCHUUR – 20:30
BROOS - CONNY JANSSEN DANST
Sprankelende dansvoorstelling over ouderdom, jeugd, de breekbaarheid van het 
leven en het verglijden van de tijd. Het toont de kwetsbaarheid van het leven, van 
de eerste schreeuw tot de laatste zucht. Op muziek van Maartje Teussink.

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

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. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
LATEN WE EERLIJK ZIJN
In ‘Laten we eerlijk zijn’ ontmoeten de werelden van toneel en cabaret elkaar in een 
hilarische mix. Een slim plot, een flinke dosis zelfspot, goede grappen en het talent 
van Owen Schumacher, Beau Schneider en Hanneke Drenth. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
ARJAN ERKEL – VRIJHEID VAN DENKEN EN DOEN
Een meeslepende voorstelling over eenzaamheid en veerkracht, over staande blij-
ven in een onmogelijke situatie. Zijn ontvoering in 2002 door rebellen uit Dagestan 
en zijn vrijlating twintig maanden later, waren volop in het nieuws. 

ZA 2 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
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 3 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30
DE PARAPLU (4+)
Een muziektheatervoorstelling geïnspireerd op het prentenboek ‘De Paraplu’ van 
Ingrid en Dieter Schubert. Hondje Quibus vindt een paraplu. Maar de wind tilt de 
paraplu plus Quibus op! En hij wordt de wereld rond geblazen.

ZO 3 – TONEELSCHUUR – 15:00
MONSTERS! (6+)
Fantastisch poppenspel over aandoenlijke monsters. Het gaat over vier mytho-
logische wezens, die door een goddelijke interventie half mens en half beest zijn 
geworden: de Minotaurus, koningin Lamia, Chiron de Kentaur en de Harpie.

ZO 3 – 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.

DO 7 – TONEELSCHUUR – 18:45
DANSWORKSHOP BYE BYE BABY (10+)
Doe mee met de gratis workshop voorafgaand aan de voorstelling!

DO 7 – TONEELSCHUUR – 19:30
BYE BYE BABY (10+) 
Op een dag is alles ineens anders. Een fysieke, humoristische en humeurige 
voorstelling voor de laatste klassen van de basisschool, voor brugklassers en voor 
iedereen die een grote verandering doormaakt. 

VR 8 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
BABY, PEUTER & KLEUTER SPRING (0+)
NIEUW Baby, peuter& kleuter ‘SPRING’! Voor iedereen die wil dansen en springen 
op vrolijke muziek en verhalen. DJ Mister Anansi draait dan lekker beatjes voor 
jong en oud... Wil je echt iets leuks doen met je (klein)kinderen? 

T/M 24 MRT – ARCHEOLOGISCH MUSEUM – DI T/M ZO
HAARLEM ONDER VUUR
In de 16e eeuw komen Nederlandse onderdanen in opstand tegen het wettige 
Spaanse gezag en dit leidt tot de Tachtigjarige Oorlog. Aan de hand van archeo-
logische voorwerpen wordt een beeld geschetst van Haarlem tijdens deze oorlog.  

T/M 24 MRT – DE VISHAL – DI T/M ZO
CONTINUÜM
Tentoonstelling over continuïteit, licht en donker in de beeldende kunst. Met video, 
licht- en geluidssculptuur en tekeningen. Deelnemende kunstenaars: o.a. Mar-
cella Kuiper, Inge Reisberman, Michèle Baudet, Jef Bosman, Eelco Brand

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).

VR 8 – SOCIËTEIT VEREENIGING – 19:00 – GRATIS 
BEAM THIS!
De ruimtes van de sociëteit worden ingenomen door tientallen mediakunstenaars 
en -ontwerpers die voor een divers publiek hun werk op de muren laten schijnen. 
Alles is geoorloofd: o.a. videokunst, installaties, games, VJ-sets.
T/M 10 MRT – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO
A WORLD CRAFTED
Nieuwe Vide begint zijn programma over absurdisme met de eerste internationale 
solotentoonstelling van de Amerikaanse filmmaker Damon Packard. Een kunste-
naar die uitblinkt in absurde horror 
T/M 23 MRT – KUNST CENTRUM HAARLEM – DI T/M ZA 
INEKE VAN EDEN
Een expositie met kleurrijk werk van keramiste Ineke van Eden – zij is de win-
nares van de Kunstlijn Publieksprijs 2018

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 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. 
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 | 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 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.

ZA 9 – 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 10 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00
FLODDERTJE (3+) 
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

WO 13 – TONEELSCHUUR – 19:30 
SNOWFLAKE - DE TONEELMAKERIJ (12+) 
Een mix van Netflix-serie ‘Black Mirror’ en Shakespeares ‘Midzomernachtsdroom’. 
Hé Snowflake, shut up, verdwijn van mijn timeline en ga janken in je safe space. 
Over 5 jongeren die dwarrelen als sneeuwvlokjes door de digitale wereld.

VR 15 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 
IK, ANANSI (2+) 
In deze theatrale vertelling met ritmische rijmpjes en luisterrijke liedjes laat 
Wijnand Stomp het jonge publiek kennismaken met de slimme Anansi de spin

ZA 16 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 
DOORNROOSJE (2+)
Het verhaal van Doornroosje verteld door de meesterverteller Wijnand Stomp.

MAART

2019

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER

VR 29, ZA 30 & ZO 31 MAART - LICHTFABRIEK 
20:00 UUR (Zondag om 15:00 uur)

VR 15 T/M ZO 17 MAART | PHILHARMONIE HAARLEM
Tijdens dit klassieke festival linken drie dagen achtereen composities van de 
grote romanticus Gustav Mahler en de vernieuwer Arnold Schönberg. Op het 
programma staan o.a. het Nederlands Kamerorkest, Ekaterina Levental, Came-
rata RCO & Judith van Wanroij, Nederlands Blazers Ensemble, een lezing van 
Saskia Törnqvist en vele gratis activiteiten. www.de48uurvan.nl 

TIP

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

WO 27 MRT T/M ZA 13 APR ( m.u.v. zo & ma )  
TONEELSCHUUR – 20:30 UUR

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 vollo-
pen. Met topacteurs Malou Gorter, Hajo Bruins, Hélène Devos, Thomas Cammaert 
e.a. En diverse extra’s zoals familiediner, masterclass acteren en nagesprek.  

TIP

TIP

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
PETER HEERSCHOP - DE MINISTER VAN ENTHOUSIASME
In zijn functie van Minister van Enthousiasme reist Peter Heerschop door het land 
om uit te leggen waarom je vrolijker wordt als je begint te twijfelen aan je zekerhe-
den. Lol is een serieuze zaak, maar de lach zal regeren. 

DI 12 – TONEELSCHUUR – 20:30
W | SAMIR CALIXTO / KORZO PRODUCTIES
Dans en filosofie op een moderne bewerking van Wagner. Een stuk waarin vijf 
danseressen de kracht, woede en wellust voelbaar maken die in de mythes en 
archetypes rond vrouwen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. 

WO 13 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
LENETTE VAN DONGEN – PARADIJSKLEIER
In ‘Paradijskleier’ fileert Lenette van Dongen op hilarische wijze jouw dromen en 
laat je weer verliefd worden op je eigen werkelijkheid. Saai is het nieuwe span-
nend. Vandaag is Lenette’s lievelingsdag. En ook die van jou. Toch?

WO 13 – TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERMOEDEN VAN POINCARE  
- TONEELGROEP HET VOLK
Met humor, mededogen en rijke, geestige dialogen weet Het Volk keer op keer 
‘mannelijk onvermogen’ uit te beelden. Deze voorstelling is genoemd naar de 
beroemde Franse wiskundige en wetenschapsfilosoof Poincaré (1854-1912).

DO 14 – CIRCUS HAKIM – 19:30 
COMEDY INC
Een please - Stand Up avond in het circus van Hakim. Een avond om te lachen. 

DO 14 – TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERMOEDEN VAN POINCARE - HET VOLK
Met humor, mededogen en rijke, geestige dialogen weet Het Volk keer op keer 
‘mannelijk onvermogen’ uit te beelden. Met poëtische teksterupties.

DO 14 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
BAMBI – TONEELGROEP OOSTPOOL
Anti-sprookje voor volwassenen. Toneelgroep Oostpool zet Bambi neer zoals 
je hem nog nooit hebt gezien. Het onschuldige hertje maakt plaats voor een 
gevaarlijk dier met tanden. Met rond hem zes wellustige jagers en die …
DO 14 – TONEELSCHUUR – 20:30
IN VREDE - BERG&BOS
In Vrede slaat een brug tussen vroeger en nu. Het vertelt een verhaal dat zijn fun-
dament heeft in de Tweede Wereldoorlog en bevraagt in hoeverre we het motto 
‘Dit nooit meer’ dat daaruit voortkwam ook echt aan het waarmaken zijn.

TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERMOEDEN VAN POINCARE - HET VOLK
Met humor, mededogen en rijke, geestige dialogen weet Het Volk keer op keer 
‘mannelijk onvermogen’ uit te beelden. Met poëtische teksterupties.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
HARRIE JEKKERS EN KLEIN ORKEST
In dit muziektheaterprogramma ‘Later is allang begonnen en vroeger komt nog 
1 keer terug’ vertelt Jekkers op cabareteske wijze over het ontstaan en het einde 
van Klein Orkest. De bekenede hits komen voorbij, met sterke verhalen.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
STEFANO KEIZERS - ERG HEEL
Tijdens het Amsterdams Kleinkunstfestival liet deze jonge cabaretier complete 
zalen in verwarring achter en sleepte hij de Wim Sonneveldprijs in de wacht. 
TONEELSCHUUR – 20:30
IN VREDE - BERG&BOS
In Vrede slaat een brug tussen vroeger en nu. Het vertelt een verhaal dat zijn fun-
dament heeft in de Tweede Wereldoorlog en bevraagt in hoeverre we het motto 
‘Dit nooit meer’ dat daaruit voortkwam ook echt aan het waarmaken zijn.

TONEELSCHUUR – 20:00 
HET VERMOEDEN VAN POINCARE - HET VOLK
Met humor, mededogen en rijke, geestige dialogen weet Het Volk keer op keer 
‘mannelijk onvermogen’ uit te beelden. Met poëtische teksterupties.
STADSSCHOUWBURG – 20:15
ALI B - KOORTS
Ali spreekt. Nederland is misschien niet ziek, maar heeft wel koorts. Het verhitte 
debat doet de temperatuur hoog oplopen en nadert af en toe het kookpunt. Maar 
koorts is ook het begin van genezing, van opwinding en nieuwe kansen. 

TONEELSCHUUR – 20:30
IN VREDE - BERG&BOS
In Vrede slaat een brug tussen vroeger en nu. Het vertelt een verhaal dat zijn fun-
dament heeft in de Tweede Wereldoorlog en bevraagt in hoeverre we het motto 
‘Dit nooit meer’ dat daaruit voortkwam ook echt aan het waarmaken zijn.

ZIJLSTRAAT – VANAF 12:00 – GRATIS 
THEATER AAN DE TOOG
Het eerste Haarlemse theaterfestival in cafés. Wandel van café naar café en zie 
vier waanzinnige, vrolijke, korte voorstellingen. De deelnemende cafés zijn Het 
Wapen van Bloemendaal, Café de Zwaan, Café de Flapcan & Uiltje Bar. 

DI 19, WO 20 & DO 21 – TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERMOEDEN VAN POINCARE  
- TONEELGROEP HET VOLK
Met humor, mededogen en rijke, geestige dialogen weet Het Volk keer op keer 
‘mannelijk onvermogen’ uit te beelden. Met poëtische teksterupties.
WO 20 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
HEISENBERG - THEATER ROTTERDAM
Regisseur Johan Simons zet topacteurs Hans Croiset en Elsie de Brauw tegen-
over elkaar in de eerste Nederlandse bewerking van Heisenberg. Een knetterend 
liefdesspel van gerenommeerd toneelschrijver Simon Stephens.

DO 21 – CAFÉ RAEKS – 20:00
THE COMEDY BALLROOM
International comedy. MC Joe Eagan presenteerd Rich Wilson en Jaye Adams

DO 21 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
THOMAS ACDA - MOTEL
Thomas Acda komt terug naar het theater, met een langverwachte en door velen 
gehoopte eigen muzikale cabaretvoorstelling. Begeleid door een gitarist brengt hij 
verhalen en liedjes over liefde, vriendschap, dood, vallen en opstaan.

TONEELSCHUUR – 16:00
OPENBARE REPETITIE IN WANKEL EVENWICHT
Een kijkje achter de schermen bij Toneelschuur Producties. Om u een indruk te 
geven van wat er in het repetitielokaal van In wankel evenwicht gebeurt, bent u 
van harte welkom bij de openbare repetitie. 

TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERMOEDEN VAN POINCARE - HET VOLK
Met humor, mededogen en rijke, geestige dialogen weet Het Volk keer op keer 
‘mannelijk onvermogen’ uit te beelden. Met poëtische teksterupties.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
SCAPINO BALLET ROTTERDAM 
& MICHIEL BORSTLAP
Na lovende reacties én een nominatie voor de Zwaan voor danseres Jozefien 
Debaillie is ‘Pas de Deux’ terug in het theater. In de choreografie van Ed Wubbe 
is de live pianomuziek van Michiel Borstlap de motor voor de dans. 

TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERMOEDEN VAN POINCARE - HET VOLK
Met humor, mededogen en rijke, geestige dialogen weet Het Volk keer op keer 
‘mannelijk onvermogen’ uit te beelden. Met poëtische teksterupties.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
MARVELLOUS
Na het overdonderende ‘Watskeburt?! - de musical’ komen dezelfde makers met 
de opvolger ‘Marvellous’, de eerste superhelden saga musical happening ter 
wereld. Een muzikale, grappige, spannende én ontroerende ode.

THE FAT LADY VIERT FEEST 
ORFEO - DE KUNST VAN  

DE LIEFDE

STADSSCHOUWBURG – 12:00 & 16:00 
HET AANZOEK - BRAAMTHEATER 
Ervaar de schouwburg eens op een andere manier. Deze voorstelling brengt u 
op plekken die normaal voor het publiek verborgen blijven. Middels een theatrale 
rondgang spelen zij drie verschillende eenakters van drie grote schrijvers. 

TONEELSCHUUR – 20:00
NACHTGASTEN: SCHRIJVERS OP DE VLOER
Improviserend meeschrijven aan een nieuw toneelstuk. Een droom voor elke 
toneelschrijver: acteurs spelen al improviserend jouw nieuw bedachte scène. Dit al-
les volgens de roemruchte, spannende improvisatiemethode van de Nachtgasten. 

DI 26 – TONEELSCHUUR – 20:00 
FENOMEEN - RAYEN PANDAY
Hij is scherp, muzikaal, verrassend, persoonlijk en innemend. En uitverkocht 

WO 27 – TONEELSCHUUR – 20:00
TIJD & MELANCHOLIE
Romanschrijfster en filosofe Joke Hermsen stelt in deze voorstelling vragen over 
tijd, melancholie, liefde en kunst. De door muziek begeleide lezing is bij uitstek 
geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan rust en reflectie.

WO 27 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
NASRDIN DCHAR - JA
Na ‘DAD’, zijn onvolprezen voorstelling over het vaderschap, gaat Nasrdin Dchar 
ons verder inwijden in zijn huiselijk leven. Want hij gaat trouwen met zijn vriendin 
en gaat op zoek naar wat een huwelijk tot een goed huwelijk maakt.  

WO 27 – HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
HALLO BANDOENG - LOULOU RHEMREV
Actrice en theatermaakster Loulou Rhemrev graaft met deze muzikale theater-
voorstelling in haar familiegeschiedenis op zoek naar antwoorden op vragen die 
haar leven beheersen. In hoeverre bepaalt haar Indische erfenis haar identiteit?

WO 27 & DO 28 – TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT
Edward Albee’s klassieker over alcohol, ingehouden frustraties en mislukte dro-
men. De uitgebluste levens van Agnes en Tobias worden genadeloos opgeschud 
als er ineens een bevriend echtpaar voor de deur staat en dan ..

DO 28 – TONEELSCHUUR – 19:30
REBOUND
Rebound is een hedendaagse urban dansvoorstelling van choreograaf/socioloog 
Alida Dors. Zes dansers en een live muzikant onderzoeken de thema’s ‘veer-
kracht’ en ‘identiteit’. Een voorstelling voor en over de doorzetters onder ons. 

ZO 17 – STADSSCHOUWBURG – 14:30 
MEERMEISJE (6+)
Deze jeugdopera gaat over een jonge zeemeermin die haar familie, haar water-
wereld én haar stem opgeeft uit liefde voor een jongen van het land en de drang 
om te dansen. Een vrije bewerking van het sprookje van H. C. Andersen. 

ZO 17 – 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.

ZO 17 – TONEELSCHUUR – 15:00
ISHI, INDIANENWIJSHEID VOOR DE 21E EEUW (8+) 
Waargebeurd en sterk indianenverhaal (van Ishi, de laatste Yahi-indiaan), dat nog 
steeds tot de verbeelding spreekt. Een filosofische en tegelijkertijd lichtvoetige 
voorstelling met prachtige liedjes vol Braziliaanse invloeden. 

WO 20 – 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 24 – DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00
DE BLAUWE VOGEL (5+)
Met de rode toversteen en Fee Berulyne gaan 2 kinderen op zoek naar de 
Blauwe Vogel-om het zieke  dochtertje van de fee te genezen.

ZO 24 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00 
IK, ANANSI (2+) 
In deze theatrale vertelling met ritmische rijmpjes en luisterrijke liedjes laat 
Wijnand Stomp het jonge publiek kennismaken met de slimme Anansi de spin

VR 29 – 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.

ZA 30 – 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 31 – TONEELSCHUUR – 15:00
DE VLIEGENDE GEK - UNIEKE ZAKEN (6+)
De Vliegende Gek is een dynamisch theaterspektakel waarin twee spelers de 
avontuurlijke geest van 1927 met schaalmodellen, pruiken, petten, snorren, pop-
pen, stomme film en swingende muziek opnieuw tot leven brengen. 

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
STERKE VROUWEN
Mieke Aalderink vertelt verhalen over vrouwen – die toe doen – die hun eigen 
plan trekken. Sterke vrouwen die zich de kaas niet van het brood laten eten. 

DO 28 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
ANDRÉ MANUEL - DREEJKLEZOEW
In zijn 16de solo duikt André Manuel in de gitzwarte, maar ook meer dan dartele 
geest van DREEJKLEZOEW, de even geliefde als verguisde mythische Twentse 
clown - een politiek incorrecte hork en een buitengewoon onfatsoenlijk mens

ZO 31 – 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…  

TIP

DO 28 – HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
HALLO BANDOENG - LOULOU RHEMREV
Actrice en theatermaakster Loulou Rhemrev graaft met deze muzikale theater-
voorstelling in haar familiegeschiedenis op zoek naar antwoorden op vragen die 
haar leven beheersen. In hoeverre bepaalt haar Indische erfenis haar identiteit?

DO 28 – PATRONAAT – 20:30
CAMERETTEN - FINALISTENTOURNEE
Cameretten Festival, dé cabaretkweekvijver van Nederland! Kom keihard lachen 
en laat je verrassen door de drie festivalfavorieten van de 53e editie.

TONEELSCHUUR – 20:00
EEN ANTWOORD OP ALLE VRAGEN
Laura van Dolron creëerde haar eigen genre stand-up philosophy. Samen met 
het publiek zoekt zij naar wat mooi is en wat beter kan. Zij gebruikt het theater als 
plek om oprecht te zijn en reageert op vragen vanuit het publiek.

LICHTFABRIEK – 20:00
THE FAT LADY | ORFEO - DE KUNST VAN DE LIEFDE
De mythe van Orfeo leeft voort. In een jazzcafé introduceert een chansonnier  
Orfeo, een troubadour zo begaafd dat hij mensen en wilde dieren kan  
betoveren met zijn lied. Drie operazangers, vier musici en het vocaal ensemble 
Haarlem Voices schitteren in deze originele productie van THE FAT LADY.

TONEELSCHUUR – 20:30
IN WANKEL EVENWICHT
Edward Albee’s klassieker over alcohol, ingehouden frustraties en mislukte dro-
men. De uitgebluste levens van Agnes en Tobias worden genadeloos opgeschud 
als er ineens een bevriend echtpaar voor de deur staat en dan ..

LICHTFABRIEK – 20:00
THE FAT LADY | ORFEO - DE KUNST VAN DE LIEFDE
De mythe van Orfeo leeft voort. In een jazzcafé introduceert een chansonnier 
Orfeo, een troubadour zo begaafd dat hij mensen en wilde dieren kan betoveren 
met zijn lied. Drie operazangers, vier musici en het vocaal ensemble Haarlem 
Voices schitteren in deze originele productie van THE FAT LADY.

TONEELSCHUUR – 20:00
EEN ANTWOORD OP ALLE VRAGEN
Laura van Dolron creëerde haar eigen genre stand-up philosophy. Samen met 
het publiek zoekt zij naar wat mooi is en wat beter kan. Zij gebruikt het theater als 
plek om oprecht te zijn en reageert op vragen vanuit het publiek.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
TONEELGROEP VONDEL - PER (R) ONGELUK! 
´Per ongeluk´ smijt de ijzige Isabelle haar verlovingsring over de balustrade van 
het perron. Een ontroerend en komisch verhaal ontspint zich als haar verloofde 
hem gaat zoeken op het terrein onder het perron.
TONEELSCHUUR – 20:30 
IN WANKEL EVENWICHT
Edward Albee’s klassieker over alcohol, ingehouden frustraties en mislukte dro-
men. De uitgebluste levens van Agnes en Tobias worden genadeloos opgeschud 
als er ineens een bevriend echtpaar voor de deur staat en dan ..

LICHTFABRIEK – 15:00
THE FAT LADY | ORFEO - DE KUNST VAN DE LIEFDE
De mythe van Orfeo leeft voort. In een jazzcafé introduceert een chansonnier 
Orfeo, een troubadour zo begaafd dat hij mensen en wilde dieren kan betoveren 
met zijn lied. Drie operazangers, vier musici en het vocaal ensemble Haarlem 
Voices schitteren in deze originele productie van THE FAT LADY.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
TONEELGROEP VONDEL - PER (R) ONGELUK! 
´Per ongeluk´ smijt de ijzige Isabelle haar verlovingsring over de balustrade van 
het perron. Een ontroerend en komisch verhaal ontspint zich als haar verloofde 
hem gaat zoeken op het terrein onder het perron. 

4 MRT 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. 

10 MRT 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. 

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 boe-
ketten. Een nieuw tentoonstellingsformat was geboren. 

DE 48 UUR VAN 
MAHLER EN SCHÖNBERG 

VRIJDAG 1 MAART

ZATERDAG 2 MAART

DI 5 T/M DO 7 MAART

VRIJDAG 15 MAART

VRIJDAG 29 MAART

ZATERDAG 30 MAART

ZONDAG 31 MAART

ZATERDAG 16 MAART

ZONDAG 17 MAART

DI 19 T/M DO 21 MAART

VRIJDAG 22 MAART

ZATERDAG 23 MAART

ZONDAG 24 MAART

VRIJDAG 8 MAART
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ZONDAG 10 MAART

DI 26 T/M DO 28 MAARTDI 12 T/M DO 14 MAART
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DI 5 – HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
NIKI JACOBS - VAN COHEN TOT WINEHOUSE 
Ze is vooral bekend om de originele en diep doorvoelde interpretaties die ze sa-
men met haar ensemble aan de muziek weet te geven. In haar programma brengt 
ze een ode aan de Joodse singer-songwriters en popiconen van deze eeuw.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
MARCEL DE GROOT - DOOR
Nieuwe liedjes, oudere liedjes, stokoude liedjes, een verhaal, enkele anekdotes: 
Marcel brengt het allemaal even charmant, met onderkoelde humor en natuurlijk 
zijn prachtige donkerbruine stem. Marcel de Groot gaat DOOR. 

PHILHARMONIE – 20:15

Naast dat Jett Rebel een aardig nootje kan zingen, bespeelt hij ook nog eens een 
tal van instrumenten zoals de piano, gitaar en bas.

JETT REBEL – UNCONDITIONAL LOVE

HET VERHAALHUIS HAARLEM – 15:30 
SONGS THAT MATTER - LEIGH BELLE
Leigh Belle brengt in de muzikale Verhalenhuisserie ‘Songs that Matter’ een reeks 
songs die zijn ontstaan vanuit improvisatie. Gevoelige liedjes, heldere én filosofi-
sche teksten, prachtige stem. Groots én klein, luid én kwetsbaar.

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS  
PIP ALBLAS
Ze is een jonge singer-songwriter, produceert haar eigen muziek en stond dit jaar 
zelfs op Concert at Sea. Ze deed ook mee The Voice of Holland. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30 
CAREL KRAAYENHOF & JUAN PABLO DOBAL – DWAZE TIJD
‘Laat ons vandaag leven, morgen hebben we tijd om uit te rusten en onze belastin-
gen te betalen’, zegt de Argentijn. De vermaarde bandoneonist Carel Kraayenhof 
en pianist Juan Pablo Dobal brengen die woorden in praktijk. 

OUDE KERK | HEEMSTEDE – 15:00 
IDEMO JAZZ QUARTET
Gijs Idemo is Nederlands grootste gitaartalent en komt met een topinformatie. Het 
quartet worden geprezen om de karakteristieke sound, die te omschrijven is als 
dynamisch en lyrisch. Gegrond in de jazztraditie.

WO 6 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
ERIC VAARZON MOREL, GIJS SCHOLTEN VAN  
ASCHAT EN ERIC VLOEIMANS

Wegens succes terug in de Stadsschouwburg! Drie Hollanders begeven zich naar 
het zuiden, op zoek naar een andere cultuur. Een speelt op zijn flamencogitaar, 
een ander leest en een derde blaast hemelse tonen op zijn trompet.

HET VERHAALHUIS HAARLEM – 16:00 
VOCANTARE PASSIECONCERT
Zestien zangers en zangeressen (van Projectkoor VoCantare) bieden een rijk pro-
gramma met uiteenlopende en toepasselijke werken voor de aanloop naar Pasen, 
van Mozart tot Purcell, van Bach tot Tallis en van Fauré tot Parker. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 16:00 
EMMENEZ-MOI 
Ronald Naar (zang) en Tim Geeraedts (piano) brengen hun nieuwe chansonpro-
gramma. Zij vertolken o.a. Brel, Aznavour, Ferré en Amélie-les-Crayons. 

WO 6 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
ZEMLINSKY QUARTET & ANNELIEN VAN WAUWE
Strijkkwartet ontmoet klarinet. Voor Haarlem hebben de vier strijkers een won-
dermooie late Haydn in petto en van Dvorák noten vol zwier maar ook droefenis. 
Aangevuld door een klarinettiste, een van de beste van haar generatie.

PATRONAAT – 20:00
WILD ROMANCE
De legendarische band Wild Romance swingt nog steeds de pan uit!

JANSKERK/NH-ARCHIEF – 15:00 
JONGE VLAMINGEN, HEDENDAAGSE KOORMUZIEK 
UIT VLAANDEREN
In dit concert zingt Projectkoor 023 hedendaagse a capella muziek uit Vlaanderen 
van o.a. Kurt Bikkembergs, Gwendolyn Sommereyns, Martin Slootmaekers

HET VEERKWARTIER – 16:00
LIVE OP ZONDAG | CHOCO
CHOCO is een vrolijk en gezellig duo dat met een knipoog naar de top 40.

DO 7 – 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 –  21:30 – GRATIS
MICHAEL DEAN DAMRON TRIO
Een subtiel maar krachtig trio dat je zal laten schreeuwen, huilen en je eraan zal 
herinneren wat het betekent om te leven.

MUZIEK / MAART MUZIEK / MAART MUZIEK / MAART

PATRONAAT – 15.30
HANS VOS - ROUTE 65 TOUR
Met Route 65 bewijst dat Hans Vos meer dan een interessante laatbloeier is. 

VR 1 – SEINWEZEN – 18:00 – 22:00
CAFÉ DE LIEFDE 
Het beloofd weer een boeiende avond te worden met als thema: “Avontuur 
versus geborgenheid”. De meeste mensen willen dit allebei. Maar daar zit nu juist 
de crux. Diverse sprekers lichten vanuit hun expertise dit thema toe. 

MA 4 – PHILHARMONIE – 18:00 
STERRENGALA
Een spectaculaire avond met culinaire verrassingen van sterrenkoks

VR 8 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:00 
HAARLEMS LITERATUUR FESTIVAL 2019
Festival met zes schrijvers en dichters - van debutanten tot doorgewinterde vertel-
lers, van dichters tot historici. Gasten zijn Hanna Bervoets, Jan Brokken, Sylvia 
Hubers, Roberta Petzoldt, Aafke Romeijn en Frank Westerman. 

ZA 2 – KWEEKTUINEN – 10:00 – 15:00
DE BIOMARKT

De BioMarkt ontwaakt uit haar heerlijke winterslaap. Op 2 maart beginnen we 
weer helemaal ontspannen en fris met de sfeervolle BioMarkt. Je kunt er terecht 
voor allerlei biologische, glutenvrije of duurzaam geproduceerde producten.

PATRONAAT – 20.30
RIPLIVE 2019
Na twee succesvolle edities belooft ook RipLive 2019 een mooie ode aan de muzi-
kale grootheden te worden. O.a. met Monique Klemann (Loïs Lane), Beatrice van 
der Poel (Beeswamp), Sandra van Nieuwland (Gotcha!) en Ria Valk.

THE WOLFHOUND – 22:00 – GRATIS 
PINK VIBE
Girls just want to have fun. Thus, Pink Vibe was born. Deze vrouwen rocken.

PATRONAAT – 19:30
KENNY B
Hij was met ruim tien nummer 1-hits al een begrip in Suriname. Nu ook in NL

OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
SOPHIKO SIMSIVE
De jonge pianiste Sophiko Simsive uit Georgië timmert stevig aan de weg. ‘Een 
rasmusicus die met haar interpretaties de structuur van de muziek weet te verhel-
deren’ aldus de jury van Dutch Classical Talent. Ze tovert met sfeer.

PATRONAAT – 19.00
HEAVY UIT HAARLEM XXL
Op deze avond zullen 7 Haarlemse metalbands het Patronaat overnemen. 

HET VERHAALHUIS HAARLEM – 20:00 
OPERASTER NELLY MIRICIOIU & FRIENDS 
Operaster Nelly Miricioiu zingt in een eenmalig concert samen met diverse 
gastzangers, en ook worden verhalen verteld over haar carrière door vrienden 
die haar vanaf haar debuut in Nederland hebben gevolgd. (Stichting La Voix)

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 16:00 
EKATERINA LEVENTAL - PIERROT LUNAIRE 2.01
Het is een van de belangrijkste muziektheaterstukken ooit geschreven, waarin 
een maanzieke clown zich verliest in hallucinaties. Een unieke solo performance 
in een theatrale setting met geprojecteerde beelden.

PHILHARMONIE – 20:15 
NEDERLANDS KAMERORKEST - VERKLÄRTE NACHT

Dat muziek van Mahler ook kleinschalig en intiem kan zijn, bewijst het aangrijpen-
de ‘Adagietto’ dat het rustpunt is in ‘Symfonie nr. 5’. Mezzosopraan Karin Strobos 
zingt Mahlers prachtige ‘Lieder eines Fahrenden Gesellen’. 

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS 
TONI SPROKK
Van Rock tot Soul, Motown, Deephouse, Blues en andere popmuziek.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
CAMERATA RCO & JUDITH VAN WANROIJ  
- MAHLERS VIERDE SYMFONIE
Camerata RCO bestaat uit topmusici van het Koninklijk Concertgebouworkest. Het 
ensemble speelt Mahlers beroemde ‘Vierde Symfonie’ & ‘Pianokwartet’.

HET LICHTHUIS | VERGIERDEWEG 456 – 15:00
BALCONY PLAYERS

De Balcony Players zijn een energieke, nomadische gypsy/klezmer band die al 
dansend en musicerend, over de hele wereld mensen gelukkig maakt.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30 
NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE - DAS LIED VON 
DER ERDE
Mahlers ‘Das Lied von der Erde’ is eigenlijk een symfonie met twee zangers. Het is 
een hartstochtelijke schreeuw van verlangen naar het leven. 

PHILHARMONIE | BLAUWE ZAAL – 12:00 
SALON JAAP STORK: GUSTAV & ARNOLD
In de Salon vertelt pianist en organist Jaap Stork over de componisten Gustav 
Mahler en Arnold Schönberg. Hij heeft het in woord, beeld en klank over de ontem-
baar gegroeide symfonie, de emancipatie van de ‘valse’ noot; en meer.

DI 12 – PHILHARMONIE – 20:15
UUR VAN HET ORGEL: RIDDER ACHTER DE TOETSEN
Ben van Oosten is terug in Haarlem en slaat een brug tussen de Barokke wereld 
van Händel in Londen en twee romantische organisten in Parijs.

WO 13 – PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
PETER BEETS - GERSHWIN MEETS THE BLUES
Peter Beets combineert de tijdloze en ijzersterke songs van George Gershwin met 
energieke swing en spannende improvisaties. Een muzikaal avontuur aan de hand 
van een van de meest geliefde componisten ter wereld.

CAFÉ RAECKS – 16:00 – GRATIS 
FLAMBOSSA-BAND
Laat je verrassen door Jeanine Keijser (zang) en Roberto Haliffi (drums) e.a.

HET VEERKWARTIER – 16:00
LIVE OP ZONDAG | THE LAST WAVE
The Last Wave speelt moderne rock n roll en psychedelische flamenco.

PATRONAAT – 19:30
VIRVUM (SWI) & BLOODSHOT DAWN (UK)
Technische death metal band en een metalband uit de Britse underground. 

DO 14 – PATRONAAT – 20:00
TOONTJE LAGER
Eén van de populairste Nederlandstalige bands van begin jaren tachtig.

DO 14 – 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.

PHILHARMONIE | VAN WARMERDAM ZAAL – 14:30 
LEZING SASKIA TÖRNQVIST: MAHLER & SCHÖNBERG
Deze musicoloog neemt werken van de componisten Gustav Mahler & Arnold 
Schönberg onder de loep en plaatst ze in de tijd van het Weense Fin de Siècle. 
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STAPPEN & DANCE / MAART

ZA 2 – HET VEERKWARTIER – 18:00
DANSEN ONDER STERREN - SPRING
De lente komt er aan. Dansend de winter achter je laten. Mmmmmm

VR 1 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
JBD
Terwijl er in het zuiden carnaval wordt gevierd, gaat Lastig voor aankomend editie 
op reis met het thema Caribisch carnaval. Maak je borst maar nat.

VR 1 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00   
RUIS INVITES $HIRAK
Een van Nederlands bekenste producer staat vrijdag 1 maart in Club Ruis. Name-
lijk de producer van oa Drank&Drugs: $hirak 

ZA 2 – PATRONAAT – 23:30 – 04:00
ZER00’S HEROES
De beste én slechtste hits uit de jaren 2000 zijn terug met Zer00’s Heroes! 

ZA  2 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
RUIS INVITES FREDDY MOREIRA
De meest beluisterde Eclectic DJ, niemand minder dan Freddy Moreira is door 
Club Ruis uitgenodigd om 2 maart de avond te verzorgen!

ZA 2 – PATRONAAT – 23:55 – 05:00
BART SKILS | 023TECHNO RESIDENTS
Met Bart Skils, een van de absolute vaandeldragers van de techno-scene. 

ZA 2 – DE RAECKS – 20:00 – 01:00
LETZ PARTY 30+ 
Letz Party speciaal voor 30+. Met een swingende mix van de beste Disco Classics 
uit de 70s, 80s, 90s, 00s & 10s. Ga los op disco krakers van weleer, de opzwe-
pende Latin, rock & pop tracks en geniet van all time dance tunes.

OVERIGE / MAART

DO 7 – PATRONAAT – 20.30
A BALLADEER
Marinus de Goederen wisselt z’n luisterliedjes af met de anekdotes 

PHILHARMONIE – 14:30 
ORATORIUMKOOR BENNEBROEK - DVORÁK & RUTTER
De Tsjech Antonín Dvořák schreef in 1887 de Mis in D groot Opus 86. Prachtige 
koorpartijen, mooie solodelen en een kleurrijke orgelpartij zorgen voor drie kwartier 
hoogromantiek op basis van Boheemse volksmuziek.

CAFÉ RAECKS – 16:00 – GRATIS 
LIVE JAZZ OP ZONDAG
Met Itai Weissman (tenor-sax), Eran Har Even (bas) & Henning Luther (drums)

PATRONAAT – 20:30
NATHAN GRAY (USA)
Nathan Gray is bekend als zanger van de hardcore- en punkband als Boysetsfire.

HET VEERKWARTIER – 16:00
JAZZ OP ZONDAG | EDUARDO BLANCO
Zijn stijl – een sfeervolle en persoonlijke interpretatie van klassieke oude jazz – 
roept herinneringen op aan de muziek van Miles Davis en Chet Baker.

CAFÉ RAECKS – 16:00 – GRATIS 
LIVE JAZZ OP ZONDAG
Met Jeen Rabs (gitaar), Gunnar Graafmans (vibrafoon) & Sven Schuster (bas)

THE WOLFHOUND –  VANAF 17:00  – GRATIS
ST. PATRICK’S DAY!!!
Vier de nationale feestdag van Ierland in een echte Ierse pub – met ‘Green beer 
& live music. Met om 17:00 uur Boxin the Vox en om 22:00 uur De Bende. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:00 
JOKE BRUIJS FEATURING MUSICA EXTREMA
In ‘Café Du Monde’ worden de bekendste levensliederen uit de wereld gezongen; 
met een lach en een traan. Chanson, schlager, copla, blues, fado en smartlap; ze 
komen allemaal voorbij. Met Joke Bruijs featuring Musica Extrema

PATRONAAT – 19.30
WINDHAND (USA)
Loodzwaar, gedegen en met groove waar je bang van wordt. Echte metal. 

WO 20 – PATRONAAT – 20:00
SONATA ARCTICA (FIN): ACOUSTIC ADVENTURES
De Finse power metalband Sonata Arctica komt met een akoestische show.
DO 21 – PATRONAAT – 20:00
KITA MENARI
Pastelkleurige levenslust is waar het bij de muziek van Kita om draait.

DO 21 – 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 – 19:30
INCOGNITO (UK)
De Britse jazz-soul-funk band Incognito brak in de jaren 90 door met hun wereld-
hit ‘Always There’. Frontman van de band is Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
SYMFONISCH BLAASORKEST SYMPHOENIX
Deze avond komt alles voorbij: van Bach tot Bruno Mars, van swing tot opera.

ZO 10 – TONEELSCHUUR – 16:00 – GRATIS 
DE SCHUURSHOW
De Schuurshow is een culturele talkshow vanuit Café Toneelschuur. Met spraak-
makende gasten, prikkelende columns en sprankelende gesprekken over voorstel-
lingen, concerten en exposities die in Haarlem e.o. te zien zijn. 

DO 28 – PATRONAAT – 20:00
LAMOER #3: ESTHER GERRITSEN
Een eigenzinnige liveshow over boeken. Voor deze editie is onder meer Esther 
Gerritsen (o.a. De trooster en het onlangs verfilmde Dorst) uitgenodigd. 

DI 26 – 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 plaat-
sen gereserveerd voor een theater- of dansvoorstelling of film

DO 14 – THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 
THE POETS OF HAARLEMTOWN’S UNDERGROUND
Open mic poetry night in The Wolfhound – poëzie in het café 

ZO 3 – PATRONAAT – 15:30
CHAOS MET EEN HARDE G
Géén Carnaval, géén Oktoberfest, géén Halloween, géén fout themafeest, maar 
alles in één – Trio Vierstemmig met de Muggenbulten & Friends!

VR 8, 15, 29 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
RUIS INVITES
De club is hetzelfde, maar de namen worden groter! Het Ruis invites concept 
staat garant voor de grootste namen in de Nederlandse hip-hop/R&B eclectische 
scene. Deze maand oa: Irwan, Johnny 500, HATO en meer

De Raggende Manne komen na 20 jaar met een nieuw album en gaan touren!

PATRONAAT – 20.00
RAGGENDE MANNE

PATRONAAT – 20:15
HARDE PAPPIES: WINNE
Dit is hiphop’ Winston Bergwijn, beter bekend als Winne of de ecktuh ecktuh.

OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
TUNES AND DANCES
Opzwepende en weemoedige volksmelodieën uit heel Europa. Het universele 
karakter van volksteksten en –liedjes, zit hem in de directe en basale verwoor-
ding van gemeenschappelijke emoties. Door vier – klassieke – topmusici.

PATRONAAT – 20:30
SOUNDGARDEN LIVES!
Soundgarden Lives! brengt een muzikaal saluut aan de pioniers in de grunge.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 21:00 
ERIC VLOEIMANS’ OLIVER’S CINEMA
Elk van de drie musici brengt zijn eigen achtergrond mee, van jazz, klassiek, 
Braziliaans, circus, dans, film, theater, pop en wereldmuziek. En daarbij een cello 
die even goed kan zingen als veranderen in een ritme-instrument.
THE WOLFHOUND – 21:00  – GRATIS
LAGUNITAS PRESENTS SUNDAY KIDS
De Amsterdamse band Sunday Kids maakt eerlijke rauwe countryrock.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 15:15 
NINO GVETADZE
De Georgische pianiste Nino Gvetadze kwam na haar studie naar Nederland 
om zich verder te bekwamen bij Paul Komen en Jan Wijn. Nu is ze terug met 
Beethoven, Chopin en muziek van haar leraar uit Georgië, Nodar Gabunia.

HET VEERKWARTIER – 16:00
LIVE OP ZONDAG | JERRYCAN
Laat je verrassen door zorgvuldig uitgezochte juweeltjes uit de jaren ‘80 /’90

CAFÉ RAECKS – 16:00 – GRATIS 
LIVE JAZZ OP ZONDAG
Met o.a. Eduardo Blanco (trompet), Mark van der Feen (piano), Peter BjØrnild.
PATRONAAT – 20:00
SMOKEASAC (USA)
De revolutionaire muzikant en producer. Zijn stijl werd wereldwijd geadopteerd, 
waardoor het emo rap genre binnen no-time explodeerde. 

PATRONAAT – 19:00
BARS & MELODY
Het duo Bars & Melody veroverde tijdens Britain’s Got Talent miljoenen harten 
met hun versie van ‘Hopeful’, met persoonlijke teksten over gepest worden. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
JANNE SCHRA - LALALA LOVE
‘Lalala love’ is een ode aan swing en gipsy uit vervlogen tijden. Laat u verrassen 
door de nieuw gearrangeerde liedjes, door haar rare, ontroerende en grappige 
verhalen over de liefde en natuurlijk door haar betoverende stem.
PATRONAAT – 19:30
ALBUM RELEASE - THE LAST WAVE
Band die rock n roll maakt met een beachy uitstraling en Latijnse invloeden

PHILHARMONIE – 20:30 
LIGCONCERT DE VEELZIJDIGE FAGOT
Ligconcert. Ontspanning en muziekgenot gaan perfect samen zodra fagottist 
Bram van Sambeek en pianist Hans Eijsackers op het podium verschijnen. 

OLVOO KERK | OVERVEEN – 16:00 
MISÉRICORDE
Een concert in passiesfeer met prachtige a capella muziek van o.a. Gesualdo, 
Sweelinck, Poulenc, Harris, McMillan & Firsova. 

ZA 9 – PATRONAAT – 22:00 – 04:00 – GRATIS
CANDYLAND
Zoete dromen met DJ Henkerchief, LowaddictsSoundsystem en Natte Sokken

ZAT 9, 23, 30 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00
RUIS INVITES
De club is hetzelfde, maar de namen worden groter! Het Ruis invites concept 
staat garant voor de grootste namen in de Nederlandse hip-hop/R&B eclectische 
scene. Deze maand oa: Irwan, Johnny 500, HATO en meer

ZA 16 – DE UITKIJK | BLOEMENDAAL – 20:00 - 01:00
FEEST DER HERKENNING
Twee danszalen met een mix van Upbeat Funky Soul, Latin, house tot de beste 
disco classics. DJ XLR speelt ook live percussie (grote Afrikaanse trommels). 

ZA 16 – PATRONAAT – 21:00 – 03:00 
WORKING TITLES & PIETER JANSEN
Een ontdekkingsreis naar nieuwe mogelijkheden in de elektronische muziek.

ZA 16 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
TANTE JOKE KARAOKE BAND
Voor één nacht verandert Patronaatje in een MEGA karaokebar met band en DJ.

ZA 16 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
DE DANSHAL
Dancehall, opzwepende reggae- & moombahton en hitsige soca! 

HET VERHAALHUIS HAARLEM – 20:00 
GUESS THE SONG
Door middel van een vraag en antwoord spel wordt u uitgedaagd het juiste num-
mer te raden. Niet geraden is niet gezongen. Het publiek moet dus de hand-
schoen oppakken en zelf bepalen wat Harlem Nocturne gaat zingen.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15
LAKSHMI - ADEM
Lakshmi Swami Persaud is een groot talent en wist in korte tijd veel indruk te 
maken in de Nederlandse muziekscene met haar (elektronische) pop-noir. 

OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
MATHIEU VAN BELLEN & OMRI EPSTEIN
In dit concert spelen Mathieu en zijn collega pianist Omri Epstein samen een ro-
mantisch programma met werken van Clara Schumann en Brahms. Top musici. 

CIRCUS HAKIM – 20:30
AMZIK 
Een verrassend Algerijns Berber Fusion concert in het circus van Hakim. Lekker.

PATRONAAT – 23:00
IRIE FIRE: KING SHILOH SOUNDSYSTEM
De soundsystem culture staat centraal en je hoort de beste dub en reggae. 

PHILHARMONIE – 11:00
YOGA IN CONCERT: COLOURS OF COLDPLAY
Samen met Voice of Holland winnares Iris Kroes speelt gitarist en Yogi Jan 
Kuiper een aantal akoestische arrangementen van de meest bekende songs van 
Coldplay. Voor een yoga-set of gewoon lekker in de luisterstand.

NIEUWE KERK – 14:30 
HAARLEMS GEMENGD KOOR - BIDDEN EN BEMINNEN
Het HGK is een van de oudste Haarlemse oratoriumkoren. De geschiedenis ervan 
gaat terug naar het eind van de 19e eeuw. Nu zingen zij heerlijke muziek over bid-
den en beminnen op een unieke locatie. Met Ago Verdonschot als dirigent. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 14:30 
NIKOLAI LUGANSKY
Russische pianist speelt de sterren van de hemel. Het wordt een middag met een 
gouden randje. Kleurrijke uiterst virtuoze Debussy. Scènes voor groot en klein 
van Schumann. En spannende fantasieën van de Russische dromer Skrjabin.

HET VEERKWARTIER – 16:00
LIVE OP ZONDAG | MUMMY’S A TREE
Grillig en standvastig. Noem het blues voor de 21e eeuw.

CAFÉ RAECKS – 16:00 – GRATIS 
LIVE JAZZ OP ZONDAG
Met o.a. Armando Cairo (tenor-sax), Cajan Witmer (piano), Gerco Aerts (bas)
PATRONAAT – 19:45
ANNE SOLDAAT & YORICK VAN NORDEN 
Anne en Yorick schelen een generatie, maar delen een fascinatie voor muziek uit 
de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. 
THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 
BEN REEL 
Ben Reel is tekstueel de moderne versie van de 60’s protestzanger.  

ZA 16 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
RUIS INVITES CHIVV
Chivv van SBMG is ook aan zijn solo carriere aan het timmeren. 

VR 22 – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
CHILDSPLAY TAKE OVER
Het bekende DJ trio Childsplay neemt Club Ruis helemaal over. De gehele avond 
wordt omgevormd tot een nieuw uniek concept: Childsplay take over! 

ZA 23 – SEINWEZEN – 20:30 – 23:30 
SPIRIT DANCE 
Lekker dansen op blote voeten met leuke mensen op een mix van Global Beats
ZA 23 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00
SINGLEFEESTJE
Pak jouw single uit de bakken en geef hem af bij de DJ! Dit is Singlefeestje!

ZA 30 - STATION H’LEM (wachtruimte 2e klasse) - 20:00 - 1:30 
DE MICROCLUB X STATION HAARLEM
Een clubavond met funky- en opzwepende house om helemaal in op te gaan.
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