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DINSDAG 1 MEI

ZATERDAG 12 MEI /

VERHALENHUIS, VAN EGMONDSTRAAT 7 – 14:30 & 20:00

TONEELSCHUUR – 20:00

Etty Hillesum is naast Corry ten Boom en Anne Frank een schrijfster die bekend
werd door haar ervaringen op te schrijven in WOII. Letterlievende Vereniging J.J.
Cremer heeft een indringend theaterstuk gemaakt over haar.

Tijdens deze theatrale rondleiding ontmoet u allerlei historische Doopsgezinden,
zoals de beroemde Pieter Teyler van der Hulst, de ‘wandelende’ dominee Jacobus
Craandijk en de martelares Anneken Ogiers. Met hun eigen verhaal.

Naar het toneelstuk (1968) van de beroemde Amerikaanse toneelschrijver
Tennessee Williams, een sprankelende muziektheatervoorstelling over jonge
mensen die omwille van hun achtergrond buiten de samenleving vallen.

TONEELSCHUUR – 20:00

HAARLEMMERHOUT THEATER – 19:30

STADSSCHOUWBURG – 20:15

ZOHRE, EEN AFGHAANS NEDERLANDSE SOAP

In november 2015 belt de Afghaanse vluchtelinge Zohre Norouzi aan bij theatermaker Marjolijn van Heemstra met de vraag of ze mag blijven slapen. Na wat
getwijfel gaat de deur open en wordt er een deken op de bank gelegd.

TONEELSCHUUR – 20:30

RULE OF THREE

Dit gemene sprookje is een bruisende familievoorstelling in een grappige en verrassende wereld waar alles kan gebeuren. De Boevenkoning en zijn valse vrouw
hebben een dochter. Zij heeft een geweten en een gouden hart, zeggen ze.

TIP

DONDERDAG 3 MEI

RK KERK | VOGELENZANG KERKWEG 2 – 19:30

J.J. CREMER – EEN EIGEN MELODIETJE

Etty Hillesum is naast Corry ten Boom en Anne Frank een schrijfster die bekend
werd door haar ervaringen op te schrijven in WOII. Letterlievende Vereniging J.J.
Cremer heeft een indringend theaterstuk gemaakt over haar.

VRIJDAG 1 JUNI - OPENLUCHTTHEATER CAPRERA - 19:30

STADSSCHOUWBURG – 20:15

The Fat Lady & Caprera maken een droom waar... Laat je betoveren door een
gloednieuwe productie van Mozarts meest geliefde opera voor de hele familie:
Die Zauberflöte. The Fat Lady maakt al vier jaar sprankelend en steeds verrassend operatheater. Die Zauberflöte – een fantasierijk sprookje – slaat een
brug tussen jong en oud. Op zoek naar de ware liefde ontdekken Prins Tamino,
Prinses Pamina en vogelvanger Papageno, de schoonheid en kracht van het
leven en de natuur. Er is geen mooiere plek om deze klassieke opera van Mozart
op te voeren dan Openluchttheater Caprera, dat dit jaar haar 70 jarig bestaan
viert. Het wordt feest!

LEO BLOKHUIS & ROEL VAN VELZEN / QUEEN - A
NIGHT AT THE THEATRE

DORPSKERK | SANTPOORT, BURG ENSCHEDÉLAAN 65 – 20:15

J.J. CREMER – EEN EIGEN MELODIETJE

Etty Hillesum is naast Corry ten Boom en Anne Frank een schrijfster die bekend
werd door haar ervaringen op te schrijven in WOII. Letterlievende Vereniging J.J.
Cremer heeft een indringend theaterstuk gemaakt over haar.

TIP

DE BONNENKONINGIN

Het verhaal ‘De Bonnenkoningin’ is de vertelversie van één van de meest
dramatische hoofdstukken uit het boek ‘Jacoba van Tongeren en de onbekende
verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945)’. Nagesprek met Paul van Tongeren.

TONEELSCHUUR – 21:00

THEATER NA DE DAM - DE 2e WO EINDIGT VANDAAG

Op verzoek van Theater Na de Dam schreef Arnon Grunberg een nieuw toneelstuk dat op 4 mei gelijktijdig door alle grote toneelgezelschappen in het hele land
wordt gepresenteerd. En is dus éénmalig te zien.

EDITIE 13 VAN DE VIJFHOEKKUNSTROUTE

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 21:00

ONGELUK EN BIJGELOOF

THEATER NA DE DAM MET JAN TERLOUW – HERDENKEN

In het voor 4 mei geschreven literair concert van Jan Terlouw & het Leonard
Ensemble zal het erover gaan hoe prachtig vrijheid is en hoe belangrijk het is die
niet te misbruiken. Tekst en muziek zijn met elkaar verweven.

VR 18 T/M MA 21 MEI - VERSCHILLENDE LOCATIES - DE VIJFHOEK
Bent ú bang voor het priemgetal 13??!! De Vijfhoekkunstroute niet. In vliegtuigen wordt rij 13 overgeslagen en hotels schieten vaak van de 12e naar de 14e
verdieping, maar het is ondenkbaar om de 13e editie van de Vijfhoekkunstroute
over te slaan! Op vrijdag de 18e start rond 19.45 uur een spannende parade
vanuit de Kunstkelder (Drossestraat nr. 1) naar de Nieuwe Kerk, waar de
Vijfhoekkunstroute op mythische wijze geopend zal worden. Omdat de Vijfhoekkunstroute plaatsvindt tijdens de pinksterdagen kunt u op zaterdag, zondag én
maandag genieten van vele vormen van kunst bij gastruimtes, ateliers, galeries,
winkels, de bibliotheek en – traditiegetrouw – bij het Proveniershof. Check voor
deelnemende adressen de plattegrond in de catalogus.

ZATERDAG 5 MEI

UIT HET NIETS KOMT IETS

Theatrale rondleiding waarmee het publiek de mooiste bonbonnière van Nederland
op een nieuwe manier kan beleven. De bezoeker ontmoet historische figuren die
van grote betekenis zijn geweest voor de Stadsschouwburg.

DINSDAG 8 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

TIP

TROOSTEN – JOCHEN OTTEN

“IJzersterke stand-up over keiharde emotie.” (Theaterkrant ****) Jochen Otten kennen we van ‘Sluipschutters’, het vlijmscherpe sketchprogramma dat hij maakt met
Ronald Goedemondt, Bas Hoeflaak en Leo Alkemade.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

DANS

NEDERLANDS DANS THEATER 2 – SUM THOUGHTS

‘Sum Thoughts’ is een rijke schakering van lyrische tot experimentele dans, door
nieuw en gevestigd talent. De jonge dansers van NDT 2 worden in dit programma
blootgesteld aan een veelvoud aan danstalen.

TIP

TONEELSCHUUR – 20:30

BENDING THE WALLS – FERNANDO HERNANDO MAGADAN

Korzo en Nederlands Dans Theater bundelen de krachten om aanstormende
dansmakers een optimale kans te geven een nieuwe productie te maken en daarmee op tournee te gaan. Met het grote talent Fernando Hernando Magadan.

STRIPDAGEN HAARLEM

VRIJDAG 25 MEI T/M ZONDAG 3 JUNI - HAARLEM CENTRUM

WOENSDAG 9 MEI

Alweer de veertiende editie van Stripdagen Haarlem, als vanouds door de hele
stad. Tien dagen lang wordt het beeldverhaal in al zijn facetten belicht en de crossover met andere kunstdisciplines benadrukt. Traditiegetrouw werkt Stripdagen
Haarlem ook de komende editie met een thema: in 2018 is het precies 200 jaar geleden dat Mary Shelley op negentienjarige leeftijd haar magnum opus Frankenstein
or The Modern Prometheus publiceerde. Het is een baanbrekend werk dat ook nu
nog actueel is, en dat zijn weg heeft gevonden in vele vormen van de populaire
cultuur – en strips zijn geen uitzondering.

TIP

STADSSCHOUWBURG – 20:15

PAULIEN CORNELISSE – OM MIJ MOVERENDE REDENEN

Wat zegt het over je als er een spiegel in de wc hangt? Wat is er aan de hand
met mensen die te hard ‘eh’ zeggen? In ‘Om mij moverende redenen’ kijkt Paulien Cornelisse in detail naar de onbegrijpelijkheden van het leven.

TONEELSCHUUR – 20:30

TALK SHOW – SUZE MILIUS

Regisseur Suze Milius bouwt voor deze groots opgezette theatervoorstelling een
talkshowstudio op het toneel, om dit symbool van het televisietijdperk te onderzoeken. Het wordt een viering en afscheid ineen van een medium.

DONDERDAG 10 MEI

TONEELSCHUUR – 19:45

TONEELSCHUUR EXCLUSIEF 1:

DE ‘VERBORGEN’ JUWEELTJES

TIP

UITVERKOCHT!

Een goede voorstelling vertelt zichzelf, maar met wat voorkennis valt er zoveel
meer te beleven. Maak kennis met acteurs, regisseurs, toneelexperts en theaterrecensenten van ‘Orfeo, een drama van karton’.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

LANG GELEDEN

VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE

‘Vele hemels boven de zevende’ is een fascinerend en beklemmend familiedrama,
waarin de personages verwoede pogingen doen zich te bevrijden van de pijn in
hun zelfgekozen leven. Gespeeld door een topcast.

ZONDAG 20 MEI - STADSSCHOUWBURG - 14:30 UUR - Jeugd 6+

De familievoorstelling ‘Lang Geleden…’ is gebaseerd op het populaire, gelijknamige geschiedenisboek van Arend van Dam en Alex de Wolf. Met kleurrijke
decors, swingende muziek en veel humor komen de opmerkelijkste verhalen uit
onze vaderlandse geschiedenis tot leven. Het is een muzikale tijdreis voor jong
én oud met o.a. prins Willem van Oranje, Hugo de Groot en de jonge Jacoba
van Beieren, die als vijfjarige werd uitgehuwelijkt aan een Franse prins. Soms
lijkt het bijna te sprookjesachtig om waar te zijn, maar alles is echt gebeurd! Kijk
op: www.theater-haarlem.nl

TONEELSCHUUR – 20:30

ORFEO, EEN DRAMA VAN KARTON

UITVERKOCHT!

RENÉ VAN KOOTEN – SOMETHING SO REAL, REPRISE

In deze voorstelling verbindt René van Kooten zijn ervaringen in de musicalwereld
door middel van treffende anekdotes met het jarenlang spelen in bands en het
schrijven van zijn eigen liedjes. Pure muziek, op een eerlijke manier.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

LSB EXPERIENCE & DOLF JANSEN –

THE STORY OF THE TROUBADOUR

Eline Arbo maakte in september 2017 haar debuut bij Toneelschuur Producties
met Het lijden van de jonge Werther. Het werd een droomstart: de voorstelling
werd zeer enthousiast ontvangen door pers en publiek en het leverde haar een
nominatie op voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2018. Als tweede
voorstelling kiest zij voor De Rechtvaardigen van Albert Camus. Samen met vijf
acteurs en een muzikant maakt Eline Arbo een theatrale en muzikale voorstelling
die de morele grenzen van politieke actie onderzoekt. Hoe ver zijn wij bereid te
gaan om onze wereld vorm te geven? Zijn wij überhaupt in staat om iets te doen
of blijft het steken in mooie woorden?

Dolf Jansen en de vijf muzikanten van The LSB Experience zetten vanavond koers
naar Los Angeles, waar een van de beroemdste muziekclubs van Amerika staat:
The Troubadour. Veel van hun helden begonnen hier hun carrière.

Volg ons: FACEBOOK.COM/HAARLEMXL

TONEELSCHUUR – 20:30

ORFEO, EEN DRAMA VAN KARTON

UITVERKOCHT!

UIT DE TIJD VALLEN

VRIJDAG 25 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

MATGLAZEN VENSTERS

Stuk over mensen die zich staande proberen te houden in een harde en zelfzuchtige wereld. Doeze en Tacita zijn een echtpaar aan de verkeerde kant van de
vijftig. Wat misschien ooit liefde was, is nu gewenning en berusting.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30

MA 21 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 0+

KNUFFELVERHALEN

Terwijl de kleinsten op schoot zitten ‘verspint’ meesterverteller Wijnand Stomp
nieuwe ‘Knuffel verhalen’ sprookjes voor zijn jonge luisteraars.

ZA 26 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 0+

DE LIEDJESTOVENAAR

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.

EXPOSITIES / MEI

DOORLOPEND - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO

HET FENOMEEN HALS

FRIDA - SAMUEL DUVAL SLOTHOUWER

Na het indrukwekkende en zeer persoonlijke ‘Mijn pad naar Colombia’ is Samuel
Duval terug met de nieuwe dansvoorstelling ‘Frida’. De Mexicaanse levensgenietster, kunstenares en geliefde vrouw Frida Kahlo, werd geboren in 1907.

TONEELSCHUUR – 20:30

BENEATHA’S PLACE

Na de succesproductie A Raisin in the Sun presenteert Well Made Productions
het tweede deel van een drieluik over zwarte identiteit: Kwame Kwei-Armah’s
urgente en gelauwerde toneelstuk Beneatha’s Place.

Tegelijk met de jubileumtentoonstelling een nieuwe, permanente dynamische presentatie: 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).

DOORLOPEND - MUSEUM HAARLEM - MA T/M ZO

GESCHIEDENIS VAN HAARLEM

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

VR 18 T/M MA 21 - VERSCHILLENDE LOCATIES IN DE VIJFHOEK

STADSSCHOUWBURG – 20:15

Stuk over mensen die zich staande proberen te houden in een harde en zelfzuchtige wereld. Doeze en Tacita zijn een echtpaar aan de verkeerde kant van de
vijftig. Wat misschien ooit liefde was, is nu gewenning en berusting.

Ook deze lente staat de Vijfhoek een weekeinde lang in het teken van de TIP
kunst. Het thema van dit jaar wordt later bekendgemaakt. De volgende
Vijfhoekkunstroute valt in het paasweekend, dus drie dagen Vijfhoekkunstroute

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30

15 MEI - COORNHERT LYCEUM - 15:00

Bewoners van de streng gesloten afdeling Huize Zonnestraal zijn het helemaal
zat. Samen wagen ze een poging om te ontsnappen aan het dagelijkse regime.
Naast humor laat het stuk ook serieuze problematiek zien.

voordracht ‘Humanistisch onderwijs en opvoeding’ door Boris van der Ham, oudlid van de Tweede Kamer en voorzitter van het Humanistisch Verbond.

MAARTEN VAN ROSSEM

Tijdens deze theaterlezing analyseert en fileert de bekendste historicus van
Nederland, Maarten Van Rossem, met onderkoelde humor en een enorme feitenkennis, historische en actuele, krankzinnige en bedroevende gebeurtenissen.

WOENSDAG 16 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

DE RECHTVAARDIGEN

TIP

In 1905 in Moskou organiseert een groep terroristen van de socialistisch partij
een bomaanslag tegen groothertog Sergeï. Eline Arbo maakt een theatrale en
muzikale voorstelling die de morele grenzen van politieke actie onderzoekt.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

LE ROUX & D’ANJOU – ECHTE LIEFDE

MATGLAZEN VENSTERS

NOG ÉÉN KEER - MUSICALGROEP SI TU VEUX

BENEATHA’S PLACE

Na de succesproductie A Raisin in the Sun presenteert Well Made Productions
het tweede deel van een drieluik over zwarte identiteit: Kwame Kwei-Armah’s
urgente en gelauwerde toneelstuk Beneatha’s Place.

ZONDAG 27 MEI

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 14:00

DE IJSLANDSE EDDA

TONEELSCHUUR – 20:00

TONEELSCHUUR – 20:00

In 1905 in Moskou organiseert een groep terroristen van de socialistisch partij
een bomaanslag tegen groothertog Sergeï. Eline Arbo maakt een theatrale en
muzikale voorstelling die de morele grenzen van politieke actie onderzoekt.

Wereldwijde theaterhit gespeeld op Volksiaanse wijze. In deze theatervoorstelling
komen twee echtparen bijeen om een klein akkefietje uit te praten: de zoon van
het ene stel heeft de zoon van het andere twee tanden uitgeslagen.

DINSDAG 29 MEI

ANNIE M.G. OP SOESTDIJK - J.J. CREMER

Na de Greet Hofmans affaire in ‘58 besluiten de vriendinnen van Juliana om de
Koningin op te vrolijken door hun vroegere toneelclub weer nieuw leven in te
blazen. Annie M.G Schmidt krijgt de opdracht om een toneelstuk te schrijven.

VRIJDAG 18 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

In 1905 in Moskou organiseert een groep terroristen van de socialistisch partij
een bomaanslag tegen groothertog Sergeï. Eline Arbo maakt een theatrale en
muzikale voorstelling die de morele grenzen van politieke actie onderzoekt.
Aansluitend een speciaal debat.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15

ANNIE M.G. OP SOESTDIJK - J.J. CREMER

Na de Greet Hofmans affaire in ‘58 besluiten de vriendinnen van Juliana om de
Koningin op te vrolijken door hun vroegere toneelclub weer nieuw leven in te
blazen. Annie M.G Schmidt krijgt de opdracht om een toneelstuk te schrijven.

A LOVE SUPREME

TIP

Uitgesproken vitale voorstelling waarin de dansers zich overgeven aan Coltranes
spirituele ode aan de goddelijke liefde. Ze zijn geselecteerd voor het Theaterfestival België, als één van de beste voorstellingen van het seizoen.

ZATERDAG 19 MEI

VAN CIRCUS TOT CONCERT

TONEELSCHUUR – 20:00

DE RECHTVAARDIGEN

In 1905 in Moskou organiseert een groep terroristen van de socialistisch partij
een bomaanslag tegen groothertog Sergeï. Eline Arbo maakt een theatrale en
muzikale voorstelling die de morele grenzen van politieke actie onderzoekt.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15

Na de Greet Hofmans affaire in ‘58 besluiten de vriendinnen van Juliana om de
Koningin op te vrolijken door hun vroegere toneelclub weer nieuw leven in te
blazen. Annie M.G Schmidt krijgt de opdracht om een toneelstuk te schrijven.

TIP

Pierre Bokma, Jacqueline Blom, Annick Boer en Guy Clemens, vier steracteurs,
dé toneelschrijver van dit moment (Nathan Vecht) en topregisseur Aat Ceelen:
het is een klinkend theateraffiche voor een inktzwarte komedie!

VOEST – NATHALIE BAARTMAN

TIP

Een vurige voorstelling van een ontembare vrouw op vredesdrift. Met haar onderkoelde, absurde en droge humor grijpt Nathalie de huidige tijd bij de kladden.
“Eigenzinnige cabaretier die we moeten koesteren.” (Theaterkrant ****)

WOENSDAG 23 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

REVOLUTIE VAN DE MISLUKKING

De jonge theatermaker Stephanie Louwrier weigert in hokjes te denken. Haar
werk laveert tussen de grenzen van theater, performance, muziek en stand-up.
Laat u door haar meenemen buiten de lijntjes van uw fantasie.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

MARTIJN KONING – KONING TE RIJK

GIZMO is een nostalgische terugblik naar een tijd waarin men de ontwikkeling
van techniek en wetenschap nog onbevangen verwelkomde. GIZMO is geïnspireerd op het Amerikaanse Popular Mechanics-magazine.

DONDERDAG 31 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

DE GOD VAN DE SLACHTING – TONEELGROEP HET VOLK

Wereldwijde theaterhit gespeeld op Volksiaanse wijze. In deze theatervoorstelling
komen twee echtparen bijeen om een klein akkefietje uit te praten: de zoon van
het ene stel heeft de zoon van het andere twee tanden uitgeslagen.

LEBBIS – DE BOVENGRENS

TIP

De ondergrens kennen we allemaal, maar nu gaat Lebbis – met het publiek – op
zoek naar ‘De Bovengrens’. Jarenlang heeft hij gesprekken gevoerd met goede
vrienden bij de open haard, tijdens wandelingen en aan tafel.

KINDER-JEUGD AGENDA / MEI

DE SULEIKA’S EN HET MYSTERIE VAN DE
GEVOELIGE SNAAR

Emmy wil alléén spelen, maar dan sluipen Pepijn en Maarten binnen en spelen
ze samen de Suleika. Het lijkt op een dans, maar dan anders. Cellist Pepijn blijkt
een goochelaar te zijn en de balletjes vliegen hen om de oren.

TIP

Martijn Koning combineert rake one-liners met een fantasierijke kijk op de werkelijkheid. Razendsnel manoeuvreert hij door de wereld in zijn hoofd, die afwisselend, pijnlijk, herkenbaar en absurd is, maar onweerstaanbaar geestig.

UIT DE TIJD VALLEN

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

TIP

Het gaat over twee jongens die in een fantasiewereld belanden, waar ze achtereenvolgens Roodkapje en de Wolf, de zeven dwergen, Rapunzel, Sneeuwwitje,
de Heks, Assepoester en andere sprookjesfiguren ontmoeten.

TIP

Kids Comedian en Meesterverteller Wijnand Stomp vertelt op levendige wijze het
spannende verhaal van Tigri Tijger en Kroko Dil

ZO 13 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA - 11:00 & 13:00 – 3+

MOEDERDAG: HET HUIS VAN JIP EN JANNEKE

De vrolijke voorstelling Het Huis Van Jip En Janneke (Nederlands beroemdste
buurkinderen) maakt gebruik van handpoppen en is geschikt voor iedereen van
drie jaar en ouder, waaronder dus ook ouders, grootouders, ooms en tantes.

FOEI – BONTEHOND

TIP

Waarom zijn ongezonde dingen het lekkerst en zijn verhalen waar je slim van
wordt zo suf? En waarom mag je niet in je neus peuteren terwijl die gemaakt lijkt
voor je vinger? Kortom, waarom is slecht leuk en goed saai?

WO 16, ZA 19, ZO 20, MA 21, ZA 26, ZO 27, WO 30
DE TOVERKNOL – 10:30 & 12:15 & 14:00

RAPONSJE

Op een mooie dag is Raponsje aan het zingen. De stoere prins Lekkerding hoort
dit en kijkt wie zo mooi kan zingen. Wow!, prins Lekkerding is meteen verliefd op
Raponsje... Lukt het de prins om Raponsje te bevrijden?

ZA 19 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 3+

FLODDERTJE

WO 23 MEI T/M 25 JUNI - PLETTERIJ - 00:00 - 23:59

THE BEAST IS THERE

Tentoonstelling met werk van politieke cartoonisten in Afrika, samengesteld door de Stedenband Haarlem-Mutare, samen met de Pletterij, het STRIPDAGEN
Seinwezen en Galerie De Waag. Een variant op het thema van de Stripdagen.

T/M 12 MEI - KUNST CENTRUM HAARLEM - DI T/M ZA

HOME / LAND

Huizen, architectuur de omgeving en het landschap staan centraal. Euf Lindeboom toont schilderijen, haar make-overs op papier en objecten van huisjes op
wielen. Annemarie Terlage laat werk met omgevingen en landschappen zien.

IN BLOEI

In het voorjaar wordt het Frans Hals Museum traditiegetrouw omgetoverd tot een
grote bloemenpracht. De zalen en gangen van het museum worden versierd met
extravagante boeketten van verse snijbloemen en andere bloemsierkunst

TOT 13 MEI - NIEUWE VIDE - DI T/M ZO

THE BROOM OF THE SYSTEM

Zes kunstenaars is gevraagd met The Broom of The System in het hoofd nieuw
werk te maken, en zich dus te verhouden tot deze spannende, beloftevolle eersteling van Foster Wallace, die zijn boek later zelf omschreef als ‘mislukt’.

TOT 21 MEI - MUSEUM HAARLEM - DI T/M ZO

COORNHERT DOOR DE OGEN VAN NU

Leerlingen van 4havo hebben zich laten inspireren door de emblema van
Coornhert. Deze linoleumsneden, gebaseerd op hedendaagse spreekwoorden,
hangen naast de kleurrijke portretten die door brugklassers zijn gemaakt.

TOT 27 MEI - DE VISHAL DI T/M ZO

FRANKENSTEIN

STRIPDAG
Tentoonstelling met werk van o.a. Joep van Lieshout, Floris Kaayk,
EN
Koen Vanmechelen, Jonas Ohlson, Nathaniel Mellors en Saskia Burggraaf

T/M 8 JUN - N-HOLLANDS ARCHIEF - MA T/M VR - 09:00 - 17:00

COORNHERT JAAR

TIP

‘Coornhert als prentmaker en inspirator van kunstenaars’; ook gratis een
catalogus met een nadere toelichting op alle geëxposeerde prenten.

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

TOT 02 JUL - ABC ARCHITECTUURCENTRUM - DI T/M ZO

IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #1

H.F. BOOT (1877-1963) HEER EN LEERMEESTER

ZO 6 – PHILHARMONIE – KLEINE ZAAL – 14:30 – 6+

ZO 13 – TONEELSCHUUR – 15:00 – 5+

TIP

TOT 3 JUL - MUSEUM HAARLEM - DI T/M ZO

Het meisje Luna wil dolgraag een elfje worden. Op een dag vindt Luna een boek
waarin staat hoe je elfenvleugels kan krijgen. In het boek staat dat ze op zoek
moet gaan naar de magische kabouter in kabouter- en elfenbos.

TIGRI TIJGER EN KROKO DIL

COORNHERT-DRUKKERIJ

De eerste expositie in een reeks van vier waar verscheidene aspecten van de
‘transitie naar duurzaamheid’ worden belicht. Voor #1 staat de energietransitie
centraal: Wat staat ons te wachten wanneer we ‘Los van het aardgas’ gaan?

DI 1, WO 2, ZA 5, ZO 6, WO 9, ZA 12, ZO 13, WO 16
DE TOVERKNOL – 10:30 & 12:15 & 14:00

ZA 12 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 3+

ZO 20 MEI - HOOFDWACHT, GROTE MARKT 17 - 14:00 - 17:00

ZIEKENZORG IN HAARLEM

The Fat Lady & Caprera maken een droom waar... Laat je betoveren door een
gloednieuwe productie van Mozarts meest geliefde opera voor de hele familie:
Die Zauberflöte. The Fat Lady maakt sprankelend en verrassend operatheater.

GRIMM

Coornhert heeft lang in Haarlem gewoond en heeft hier zijn sporen achtergelaten.
Een wandeling waarbij de belangrijkste plekken worden aangedaan.

TOT 1 JUL - MUSEUM HAARLEM - MA T/M ZO

MOZART: DIE ZAUBERFLÖTE - THE FAT LADY

ZA 12 – STADSSCHOUWBURG – 19:30 – 8+

A LOVE SUPREME

TONEELSCHUUR – 20:00

GIZMO – DE TOEKOMST VAN GISTEREN

HET KABOUTER- EN ELFENBOS

ANNIE M.G. OP SOESTDIJK - J.J. CREMER

DINSDAG 22 MEI

Wereldwijde theaterhit gespeeld op Volksiaanse wijze. In deze theatervoorstelling
komen twee echtparen bijeen om een klein akkefietje uit te praten: de zoon van
het ene stel heeft de zoon van het andere twee tanden uitgeslagen.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 19:30

Theatrale rondleiding Philharmonie. In deze wandeling door het gebouw draait
het om figuren uit het heden en verleden die van grote betekenis zijn geweest
voor de Philharmonie. De toenmalige ‘bewoners’ komen tot leven.

AQUARIUM

DE GOD VAN DE SLACHTING – TONEELGROEP HET VOLK

STADSSCHOUWBURG – 20:15

ZA 19 MEI - VVV/STADHUIS - 13:00

TOT 13 MEI - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO

TONEELSCHUUR – 20:00

VRIJDAG 1 JUNI

PHILHARMONIE – HELE GEBOUW – 10:30

STADSSCHOUWBURG – 20:15

DE GOD VAN DE SLACHTING – TONEELGROEP HET VOLK

TONEELSCHUUR – 20:30

DE RECHTVAARDIGEN

TONEELSCHUUR – 20:30

TIP

WOENSDAG 30 MEI

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15

WAS COORNHERT EEN HUMANIST?

Drukdemonstraties voor bezoekers die met behulp van deskundige
drukkers, een eigen druksel vervaardigen met een tekst van Coornhert.

Over goden, reuzen en dwergen. Mythische verhalen over de Yggdrassil. Asgard,
Midgard. Over de menswording.

DONDERDAG 17 MEI

VIJFHOEKKUNSTROUTE

COORNHERT WANDELING

TONEELSCHUUR – 20:30

Lieneke Le Roux en Mylène d’Anjou slaan de handen ineen voor de absurdistische, muzikale cabaretkomedie ‘Echt Liefde’, daarbij geïnspireerd door ‘Absolutely Fabulous’. Een feest van herkenning.

Een volstrekt onsentimenteel verhaal, dat ons met al zijn indrukwekkende
beelden en sprookjesachtige personages geen moment loslaat. David Grossman
verkent de pijn en het verdriet van ouders die een kind verloren hebben.

ORFEO, EEN DRAMA VAN KARTON

TONEELSCHUUR – 20:30

Met kleurrijke decors, swingende muziek en veel humor komen de opmerkelijkste verhalen uit onze vaderlandse geschiedenis tot leven. Soms lijkt het bijna te
sprookjesachtig om waar te zijn, maar alles is echt gebeurd!

TONEELSCHUUR – 20:00

ZA 12 – TONEELSCHUUR – 20:30

Sprankelende en grappige operette in verrassende kartonnen pop-up decors.

TIP

Op zijn bekende humoristische manier vertelt Jekkers over zijn muzikale periode
bij de legendarische nederpopgroep Klein Orkest. Begeleid door bassist Chris
Prins, drummer Niek Nieuwenhuijsen en toetsenist Henk Jan Heuvelink.

TIP

LANG GELEDEN

DE RECHTVAARDIGEN

In 1905 in Moskou organiseert een groep terroristen van de socialistisch partij
een bomaanslag tegen groothertog Sergeï. Eline Arbo maakt een theatrale en
muzikale voorstelling die de morele grenzen van politieke actie onderzoekt.

TONEELSCHUUR – 20:30

UITVERKOCHT!

ZO 20 – STADSSCHOUWBURG – 14:30 – 6+

ZATERDAG 26 MEI

Sprankelende en grappige operette in verrassende kartonnen pop-up decors.

ZATERDAG 12 MEI

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

Na De Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal Show 1, 2, 3 & 4 komt er natuurlijk De
Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal Show 5 - anders maar toch hetzelfde, retro maar
toch modern en met medewerking van talloze voetballiefhebbers

HAARLEMMERHOUT THEATER – 19:30

THEATER DE LUIFEL – 20:15

DI 15 T/M ZA 19 MEI - TONEELSCHUUR - 20:00 UUR

DE GROTE HI-HA-HONDELUL VOETBAL SHOW #5

Uitgesproken vitale voorstelling waarin de dansers zich overgeven aan Coltranes
spirituele ode aan de goddelijke liefde. Ze zijn geselecteerd voor het Theaterfestival België, als één van de beste voorstellingen van het seizoen.

DE DOCHTER VAN DE BOEVENKONING –
TG EGLENTIER

DE RECHTVAARDIGEN

TIP

TONEELSCHUUR – 20:30

VRIJDAG 11 MEI

TONEELSCHUUR PRODUCTIES

LAMPE BELICHT LIVE

Presentatie seizoen 2018-2019. Vanavond presenteren de programmamakers
van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem een aantal hoogtepunten van het
nieuwe theater- en concertseizoen. Een tipje van de sluier

Sprankelende en grappige operette in verrassende kartonnen pop-up decors.

Dit gemene sprookje is een bruisende familievoorstelling in een grappige en verrassende wereld waar alles kan gebeuren. De Boevenkoning en zijn valse vrouw
hebben een dochter. Zij heeft een geweten en een gouden hart, zeggen ze.

TIP

STADSSCHOUWBURG – 20:00 – GRATIS

DE RECHTVAARDIGEN

STADSSCHOUWBURG – HELE GEBOUW – 10:30

uitgelicht

MAANDAG 14 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

VRIJDAG 4 MEI

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 20:30

DE DOCHTER VAN DE BOEVENKONING –
TG EGLENTIER

PATRONAAT – 20:00

MOOISTE VIS VAN DE ZEE

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.

Een volstrekt onsentimenteel verhaal, dat ons met al zijn indrukwekkende
beelden en sprookjesachtige personages geen moment loslaat. David Grossman
verkent de pijn en het verdriet van ouders die een kind verloren hebben.

DINSDAG 15 MEI

De band Queen speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de muzikale
smaak en carrière van Leo Blokhuis en Roel van Velzen. In dit theaterconcert
bewegen Blokhuis en Van Velzen zich kriskras door de Queen-story heen.

TIP

ZONDAG 13 MEI

STADSSCHOUWBURG – 20:15

Richard Groenendijk is komend seizoen weer terug op het toneel. In zijn nieuwe
cabaretvoorstelling ‘Om alles!’ serveert hij als vanouds hilarische verhalen,
opzienbarende ontboezemingen en niet te versmaden typeringen.

DIE ZAUBERFLÖTE

Dit gemene sprookje is een bruisende familievoorstelling in een grappige en verrassende wereld waar alles kan gebeuren. De Boevenkoning en zijn valse vrouw
hebben een dochter. Zij heeft een geweten en een gouden hart, zeggen ze.

ZO 20 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00 – 2+

KINGDOM OF EARTH

HARRIE JEKKERS EN KLEIN ORKEST

DE DOCHTER VAN DE BOEVENKONING –
TG EGLENTIER

HAARLEMMERHOUT THEATER – 14:30

RICHARD GROENENDIJK – OM ALLES!

TIP

VAN HUIS UIT DOOPSGEZIND

De Vlaamse dansmaker Jan Martens (1984) staat in hoog aanzien bij pers en
publiek. RULE OF THREE is een gedanste performance die het midden houdt
tussen concert en verhalenbundel. Met livemuziek als stuwende kracht.

WOENSDAG 2 MEI

KINDER-JEUGD AGENDA / MEI

DONDERDAG 24 MEI

VERVOLG

DOOPSGEZINDE KERK – 10:30

TIP

J.J. CREMER – EEN EIGEN MELODIETJE

MEI

THEATER / MEI

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.

Een conventionele schilder, voor wie het doorgronden en vastleggen van de alledaagse werkelijkheid en het eenvoudige volkse leven, het hoogste doel is.

TOT 9 SEPT - TEYLERS MUSEUM - DI T/M ZO

DIEPZEEGEHEIMEN

De natuurhistorische bibliotheek van Teylers Museum bezit bijzondere boeken
over de fascinerende zoektocht naar leven in de diepzee. Maak kennis met de
fragmentarische inzichten uit rariteitenkabinetten.

T/M 16 SEPT - FRANS HALS MUSEUM - DI T/M ZO

TIP

RENDEZ-VOUS MET FRANS HALS

Ter ere van de opening van het vernieuwde Frans Hals Museum staat in
Rendez-Vous met Frans Hals de ontmoeting tussen ‘huismeester’ Frans Hals en
hedendaagse kunstenaars en Oude Meester-kenners centraal.

T/M 16 SEPT - HOOFDWACHT, GROTE MARKT 17 - ZA & ZO

DIRCK VOLCKERTSZOON COORNHERT

GRATIS

‘Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590): leven, werk en denkbeelden van
een strijdbare Haarlemse humanist’

T/M 31 OKT - NIEUWE BAVO, LEIDSEVAART 146 - DI T/M ZA

GELOOF IN BEELD – MARI ANDRIESSEN

Een speciale tentoonstelling en boek over het leven en werk van de
Haarlemse kunstenaar Mari Andriessen (1897-1979)

TIP

T/M 01 JAN 2019 - HET DOLHUYS - DI T/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.

17 MEI T/M 03 JUN - DE WAAG - DI T/M ZO

HAARLEMSE STRIPDAGEN

Expositie die aansluit bij Stripdagen Haarlem 2018

STRIPDAG

EN

25 MEI T/M 17 JUN - NIEUWE VIDE - DI T/M ZO

DR. RANOUD’S LAB

Stripdagen Haarlem staat in het teken staat van Frankenstein, en vandaar dat de Nieuwe Vide het project Dr. Ranoud’s Lab organiseren,
naar een idee van DUONAR. 6 ledematen, 6 deelnemers, geen regels.

STRIPDAG

EN

VAN 26 MEI T/M 27 AUG - MUSEUM HAARLEM - DI T/M ZO

KLAMZWEET - ZOMBIES, SPOKEN & ANDERE

Bijzonder griezelige expositie van gastcurator Joost Pollmann
STRIPDAG
EN
(voormalig festivaldirecteur en Volkskrant-journalist) is aandacht voor
zowel actueel als klassiek werk. Te zien zijn onder meer originele tekeningen van
Erik Kriek.

Volg ons: FACEBOOK.COM/HAARLEMXL

MUZIEK / MEI

DINSDAG 1 MEI

ZATERDAG 12 MEI

PHILHARMONIE – KLEINE ZAAL 20:15

TIP

SPOTLIGHT MET MICHEL VAN DER AA

Nieuw Amsterdams Peil, de onverschrokken band die voor geen genre of stijl
terugdeinst, nodigde componist, regisseur en gitarist Michel van der Aa uit voor de
eerste uit de serie Spotlight. Speciale gast deze avond is Wende.

WOENSDAG 2 MEI

Een drie-dubbel programma met sludge, doom- en stoner metal.

ARABELLA STEINBACHER – TOPSOLISTEN

KLASSIEK

Arabella Steinbacher behoort tot de meest vooraanstaande violisten van dit
moment. Haar optredens bij de Salzburger Festspiele en bij de Proms in London
in de Royal Albert Hall werden vol lof ontvangen.

DONDERDAG 3 MEI

Zoals Nelson Mandela de vader van Afrika wordt genoemd, zo staat Miriam
Makeba bekend als ‘Mama Africa’. De African Mamas brengen samen met Leoni
Jansen een muzikaal eerbetoon aan de zangeres die Zuid-Afrika hoop gaf.

DINSDAG 22 MEI

PHILHARMONIE – 20:15

STADSSCHOUWBURG – 20:15

LEO BLOKHUIS & ROEL VAN VELZEN /
QUEEN - A NIGHT AT THE THEATRE

TIP

DONDERDAG 24 MEI

De band Queen speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de muzikale
smaak en carrière van Leo Blokhuis en Roel van Velzen. In dit theaterconcert
bewegen Blokhuis en Van Velzen zich kriskras door de Queen-story heen.

JAZZ OP ZONDAG

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

Op zijn bekende humoristische manier vertelt Jekkers over zijn muzikale periode
bij de legendarische nederpopgroep Klein Orkest. Begeleid door bassist Chris
Prins, drummer Niek Nieuwenhuijsen en toetsenist Henk Jan Heuvelink.

HARRIE JEKKERS EN KLEIN ORKEST

JAAP BOOTS

Mooi. Prachtig. Lekker lowtempo. Onderhoudend vintage spul.

PATRONAAT – 20:30

HART CAFÉ – 20:30 – GRATIS

MAANDAG 14 MEI

JACUZZI BOYS (USA)

Sound doet denken aan garagerock uit de jaren 60, gemixt met psychedelica.

VRIJDAG 4 MEI

LAMPE BELICHT LIVE

HAARLEMMERHOUT – VLOOIENVELD – 20.30

HERDENKINGSCONCERT

VRIJDAG 25 MEI

RAECKS CAFÉ – 17:30 – GRATIS

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 21:00

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 20:30

BLØF

THEATER NA DE DAM MET JAN TERLOUW –
HERDENKEN

UITVERKOCHT!

BLØF is niet meer weg te denken uit de vaderlandse popgeschiedenis.

ZATERDAG 5 MEI

THE WOLFHOUND – 21:30

ORANGE CIRCUS BAND

Presentatie seizoen 2018-2019. Vanavond presenteren de programmamakers
van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem een aantal hoogtepunten van het
nieuwe theater- en concertseizoen. Een tipje van de sluier

MYCA

BEVRIJDINGSPOP

Voor de 38e keer vindt het legendarische bevrijdingsfestival Bevrijdingspop plaats
in de Haarlemmerhout in Haarlem. Bevrijdingspop is het oudste en grootste bevrijdingsfestival van Nederland. Altijd goed en gezellig.

DONDERDAG 17 MEI

ZA 5 – DOOPSGEZINDE KERK, FRANKESTRAAT 24 – 20:00

LEZING OVER COORNHERT

TIP

PLETTERIJ – 20:30

Thomas Streutgers (tenor sax), Nol Sicking (piano) en Niels Tausk (contra-bas)

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

Drummer Han Bennink speelt nog altijd mee en is over de hele wereld bekend.
Hij drumt echt op alles. Door geen groep ter wereld wordt op zo’n hoog niveau
geïmproviseerd: een unieke mix van pakkende melodietjes en gekke tonen.

Lekkere americana / country / folk / roots rock uit Haarlem

HART CAFÉ – 20:30 – GRATIS

Inleidende lezing over Coornhert door prof. dr. Mirjam van Veen

ICP (INSTANT COMPOSERS POOL) ORCHESTRA

Na twee vrijwel uitverkochte clubtours met zijn live band in 2017 en daarnaast optredens op onder meer Lowlands en North Sea Jazz, is het voor Jeangu Macrooy
tijd om terug te gaan naar de basis: zijn stem, zijn gitaar en zijn songs.

FRANKLY MAZE

Lekkere muziek een verrassend Gothic Folk-Songwriting tintje. To the Maze.

DINSDAG 8 MEI

Initiatief van drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan Graafmans en bassist Paul
Berner. De avond begint met een optreden van het trio en na een korte pauze
zijn muzikanten van harte uitgenodigd voor een jamsessie.

De langst levende rockcoverband van Haarlem laat zich weer eens zien!

DO 10 – HAARLEM CENTRUM – VANAF 12:00

PIP ALBLAS

Poëziefestival op een zestal podia in het centrum. Opening om 12.00 uur in het
Noord-Hollands Archief in de Jansstraat 40 met schrijver/dichter/theatermaker
Jaap Robben, burgemeester Jos Wienen en stadsdichter Willemien Spook.

De favoriete singer-songwriter van The Wolfhoud keer terug. Be there.

ZATERDAG 26 MEI

CAMILLE BLOOM

Als een cosmische expeditie, treedt Elder door prog- en psychedelische rock
werelden op het nieuwe album ‘Reflections of a Floating World’.

WOENSDAG 9 MEI

VRIJDAG 18 MEI

RAECKS CAFÉ – 17:30 – GRATIS

PEPERBEK

ATRONAAT – 20:00

Muzikale genialiteit in gevecht met verbale joligheid, op een bedje van funk en
feest, gepresenteerd door zes Haarlemse jongens; Peperbek.

Postrockband met dynamische, bevlogen en dikwijls instrumentale muziek.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

CASPIAN (USA)

DONDERDAG 10 MEI

TIP

DE HAARLEMSE DICHTLIJN

ZA 12 – PLETTERIJ – 18:00 - 21:00

Indie rock uit Seattle. No need to say more? Wat je van ver haalt is lekker.

ELDER (USA)

TIP

HAARLEM QUIZ RONDE 2018

In iedere kroeg speel je verschillende quizrondes; samen met je team van
maximaal vijf personen hop je dus van kroeg naar kroeg. Om 23:00 lever je je
stempelkaart in bij het Patronaat café voor een spannende prijsuitreiking.

THE WOLFHOUND – 21:30

THE WOLFHOUND – 21:30

PATRONAAT – 20:30

WO 9 – PATRONAAT – 19:00

PATRONAAT – 21.00

DE KOFFERS

TRIO JÖP

THE WOLFHOUND – 21:30

TIP

ZA 5 – HAARLEMMERHOUT – HELE DAG

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS

LAKE SUPERIOR

TIP

Het Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout legt de muzikale verbinding
tussen het herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei. Superster
Alain Clark wordt begeleid door het Kennemer Jeugd Orkest.

Met een energieke, nieuwe show vol dansbare songs luidt ze de zomer in en
studeert hiermee tevens af aan het Conservatorium Haarlem.

Singer / songwriter, talent coach and book writer Rivelino Rigters.

JAZZ OP ZONDAG

DEBAT REEKS – ALLES OVER VOEDSEL

Kan de wereld het aan om straks 10 miljard bewoners te voeden?

HERDENKINGSCONCERT

BLACKROCKSTAR (LP RELEASE)

ZONDAG 6 MEI

WO 2 – PLETTERIJ – 20:00 - 22:00

VR 4 – HAARLEMMERHOUT – VLOOIENVELD – 20.30

PATRONAAT – 19:30

Celtic/Bluegrass/Alt-Country van de andere kant van de oceaan.

De verhalenavond is gebaseerd op het principe van ‘The Moth Storytelling’,
ontstaan in New York. Ook de Pletterij heeft sinds kort een verhalenavond.

Ben jij expert over het brein? Of heb je het beste geheugen uit je vriendengroep?
Meld je dan aan met een team en ga de strijd aan met de overige teams!

PATRONAAT – 20:00

BEVRIJDINGSPOP

Voor de 38e keer vindt het legendarische bevrijdingsfestival Bevrijdingspop plaats
in de Haarlemmerhout in Haarlem. Bevrijdingspop is het oudste en grootste bevrijdingsfestival van Nederland. Altijd goed en gezellig.

OVERIGE / MEI

PUBQUIZ OVER DE GEEST

JEANGU MACROOY (SOLO)

DINSDAG 15 MEI

HAARLEMMERHOUT – HELE DAG

HET RESERVAAT: MAX COOPER (UK)

DO 3 – HET DOLHUYS – 19:30

NIEUWE KERK – 20:30

In het voor 4 mei geschreven literair concert van Jan Terlouw & het Leonard Ensemble zal het erover gaan hoe prachtig vrijheid is en hoe belangrijk het is die niet
te misbruiken. Tekst en muziek zijn met elkaar verweven.

GIULIA MILLANTA

ZA 26 – PATRONAAT – 23:00 – 05:00

VERHALEN IN HET RESTAURANT – GELUK

JOOST DOBBE

Een singer-songwriter met eigen werk, maar ook een troubadour met een breed
repertoire van klassiekers uit de jaren ’60, ’70 en ’90.

Een lekkere Americana Rock Cocktail met een verrassende Europese twist

Voor de derde keer op rij nemen Typex en het Lamelos collectief twee zalen van
Patronaat over tijdens de zaterdagavond van de Stripdagen! Deze gastheren schotelen zoals altijd een prettige potpourri voor van garagerock,
sleaze, pop, dansmuziek, rariteiten en verrassingen. Behalve muziek is
er ook weer de beruchte Lamelos veiling, waarbij de raarste voorwerpen STRIPDAGEN
letterlijk en figuurlijk aan bod komen.

DI 1 – PLETTERIJ – 19:00 – 20:30 – GRATIS

Het Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout legt de muzikale verbinding tussen
het herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei. Superster Alain
Clark wordt begeleid door het Kennemer Jeugd Orkest.

THE WOLFHOUND – 21:30

Al meer dan tien jaar de ultieme dubbeldikke hitshow uit de jaren ’90!

In samenwerking met StageFinder bieden we jonge, beginnende singer-songwriters de kans om op te treden in het voorprogramma van een meer ervaren artiest.

TIP

TIP

ZA 19 – PATRONAAT – 23.00 – 04.00

90’S NOW

Max Cooper: geluidskunstenaar en de vaandeldrager van de melodieuze techno.

STAGEFINDER: ANNE REIJNOUDT

STADSSCHOUWBURG – 20:00 – GRATIS

TIP

STRIPDAGEN HAARLEM: ST TROPEZ + THE HAZZAH

HARDE PAPPIES: SMOOKY MARGIELAA (USA)

Deze Amerikaanse new wave rapper uit The Bronx is pas 15 jaar oud, maar heeft
waarschijnlijk een spannender leven dan zijn leeftijdsgenoten.

o.a. Armando Cairo (tenor-sax), Cajan Witmer (piano), Gerko Aarts (contra-bas)

ZA 12 – LICHTFABRIEK – 22:00 – 04:00

ZA 26 – PATRONAAT – 19.00 – 03.00

PATRONAAT – 20:00

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS

TIP

SPIRIT DANCE

Deze avond wordt samengesteld door een gastmusicus die andere kunstenaars/
musici uitnodigt. Vanavond is Otto Kokke (Dead Neanderthals) de samensteller.

TIP

LANDGOEDFEEST – UPBEATS & CLASSICS

Let’s Party is het feest der herkenning voor 30-ers, 40-ers en 50-ers.

Lekker dansen op blote voeten en op Global Beats. Dj Cem en dj Skywalker.

IMPRO SESSIE – OTTO KOKKE

ZONDAG 13 MEI

ZA 12 – HET OUDE SLOT | HEEMSTEDE – 20:30 – 01:00

ZA 19 – SEINWEZEN – 19:30 – 23:30

PLETTERIJ – 20:30 – GRATIS

HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR

PATRONAATJE TOT HET GAATJE

Bevrijdingspop afterparty. Een mini-festival met feest en gekkigheid in alle hoeken
en gaten van het pand. Lekker dansen tot het gaatje.

De Lichtfabriek wordt omgetoverd tot een echte Underground Techno bunker.

Een programma met orgelromantiek uit Italië, België en Nederland.

Twee lokale bandjes gaan de strijd in The Wolfhound Underground

ZA 5 – PATRONAAT – 23.00 – 04.00 – GRATIS

SLAAP LEKKER

JOS VAN DER KOOY & ANTON PAUW – UUR VAN
HET ORGEL

Ivm Moederdag worden er liedjes gespeelt met moeder als thema. Keltische folk en
swing, met Klezmer en Bluegrass uitstapjes. Licht in het hoofd, voeten van de vloer
– een optreden van Unicorn laat de toehoorders nooit onberoerd.

POPSCENE ON TOUR

KLASSIEK

PHILHARMONIE – 20:15

THE WOLFHOUND – 23:00

UNICORN

Jasmina Solaris en Operation Hurricane op toer door Haarlem.

TIP

AFRICAN MAMAS – SIYABONGA MAKEBA

Warme vocalen met een soulvolle omlijsting, gecombineerd met fenomenaal
pianospel. Ruben Hein nam ruim vier jaar de tijd om de juiste richting van zijn
komende album ‘Groundwork Rising’ te bepalen.

HET LICHTHUIS | VERGIERDEWEG 456 – 15:00

RAECKS CAFÉ – 17:30 – GRATIS

VERVOLG

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 20:30

TIP

RUBEN HEIN

Een avond met Frans Bauer is veel meer dan een aaneenschakeling van de vele
hits uit zijn gigantische repertoire. De ongekend populaire troubadour vermaakt zijn
publiek op een manier zoals alleen hij dat kan.

O.A. HIGH ON FIRE (USA)

PHILHARMONIE – KLEINE ZAAL – 20:15

ZONDAG 20 MEI /

PATRONAAT – 20:00

FRANS BAUER – TOUR DE FRANS

PATRONAAT – 19:30

STAPPEN & DANCE / MEI

MUZIEK / MEI

WERELDKEUKEN EVENT

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA |
BLOEMENDAAL – 20:30

Tijdens deze avond willen verschillende mensen hun rijke cultuur met u delen.
Namelijk als kok, ober, gastvrouw, gast of performer.

BLØF

DI 15 – PLETTERIJ – 20:00

BLØF is niet meer weg te denken uit de
vaderlandse popgeschiedenis.

TRIJNTJE OOSTERHUIS

ALLES OVER VOEDSEL: WAAROM KOMT AFRIKA
VOEDSEL TEKORT?

Tijdens dit tweede debat in de Reeks Alles over Voedsel gaan we in op de situatie
rond de voedselproductie in Afrika.

PATRONAAT – 20:00

GROTE OF ST. BAVOKERK – 13:15

WO 16 – PLETTERIJ – 20:00 – 22:00

Deze Britse punks as sinds 1978 tegen alle heilige huisjes. Al 40 jaar dus.

Zij zingen een aantal bekende en nieuwe liederen over de liefde, liefdesverhalen,
vogels en bloemen. o.l.v. Dirk Kaandorp

Pletterij Debatcafé: een maandelijks gevarieerd programma met veel actueel
Haarlems nieuws, interviews, muziek, columns, poëzie en debat. De debatleiding
is in handen van Annemieke Windt en Erwino Ouwerkerk.

Als prijswinnaar van de internationale concoursen in Genève en Brussel wist de
in Nederland al gelouterde Hannes Minnaar internationaal de aandacht op zich te
vestigen. In 2016 ontving hij De Nederlandse Muziekprijs.

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS

VR 18 T/M MA 21 – VERSCHILLENDE LOCATIES IN DE VIJFHOEK

Eduardo Blanco (trompet), Cajan Witmer (piano) Henriet van Rossum (contra-bas)

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

Ook deze lente staat de Vijfhoek een weekeinde lang in het teken van
de kunst. Het thema van dit jaar wordt later bekendgemaakt. De volgende Vijfhoekkunstroute valt in het paasweekend, dus drie dagen Vijfhoekkunstroute

RAECKS CAFÉ – 17:30 – GRATIS

Een aantal muzikale bezoekers van de Waag spelen korte setjes.

VR 18 T/M ZA 19 – RAAMVEST – 16:00 – 11:00

De Haarlemse tweeling zusjes spelen hemelse muziek, samen met Carina.

PATRONAAT – 19:30

De beroemde Luilakmarkt is een potjes- en plantenmarkt die op vrijdag begint om
16:00 uur en de hele nacht doorloopt tot de volgende ochtend circa 11.00 uur (de
Luilakochtend). Ook de inwendige mens wordt goed bediend.

VROUWENKOOR ELISABETH BAS - LUNCHCONCERT

PETER AND THE TEST TUBE BABIES (UK)
PODIUM OUDE KERK – 20:15

ZONDAG 27 MEI

KLASSIEK

HANNES MINNAAR – HEMELVAARTSDAGCONCERT

JAZZ OP ZONDAG

VRIJDAG 11 MEI

HOOTENANNY / DIV. ACTS

CARINA NEBULA + ALL THE KINGS DAUGHTERS

PHILHARMONIE – KLEINE ZAAL – 20:15

RONALD BRAUTIGAM /
BEETHOVENCYLCUS: PIANOSONATES

KLASSIEK

De Dijk is meer dan een band, het is een baken; een dijker van een band dus.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

PATRONAAT – 20:30

LSB EXPERIENCE & DOLF JANSEN
– THE STORY OF THE TROUBADOUR

Er komt een package van loodzwaar formaat langs met de postrockbands Russian Circles en SUMAC. Samen met de Belgische support Brutus zal Haarlem
schudden op haar grondvesten. Kom en laat je omver blazen!

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 20:30

Ronald Brautigam is een van Nederlands meeste gerespecteerde musici. Niet alleen vanwege zijn virtuositeit als pianist, maar ook vanwege zijn brede belangstelling voor alle muziektijdperken. En hij is een echte Beethoven specialist.

DE DIJK

WOENSDAG 30 MEI

UITVERKOCHT!

PHILHARMONIE – 20:00

MARILYN MANSON

MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS

TIP

TIP

THE EX

ZA 26 – KLEVERPARKBUURT – HELE DAG

KLEVERPARKFESTIVAL

The Ex komt eind maart 2018 met een nieuwe plaat genaamd “27 Passports”.
UITVERKOCHT!

Dolf Jansen en de vijf muzikanten van The LSB Experience zetten vanavond koers
naar Los Angeles, waar een van de beroemdste muziekclubs van Amerika staat:
The Troubadour. Veel van hun helden begonnen hier hun carrière.

De Dijk is meer dan een band, het is een baken; een dijker van een band dus.

THEATER DE LUIFEL – 20:15

Iyobel is een vocalist die een originele vorm van Nederlandstalige reggae en
dancehall maakt. En vanuit de traditionele Jamaicaanse insteek rapt en zingt.

PLETTERIJ – 20:30

PAUL BERNER BAND: SAY THE WORD

REGGAE CAFÉ: IYOBEL

Roberto Haliffi (drums), Michael Stratz (contra-bas), Hans de Wild (piano)

THE WOLFHOUND – 21:00

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

Speciale Ierse ‘live ’n kicking’ muziek avond voor iedereen die het horen wil.

4 multi-instrumentalisten met meerstemmige zang. Lekker hoor.

IRISH MUSIC SESSION

GIGS

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

R MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

TE
EA
TH

2018

Berner werd door high-end label Sound Liaison gevraagd om een concert te
geven waarin hij een klassiek album ‘opnieuw zou uitvinden’.

TIP

HART CAFÉ – 20:30 – GRATIS

ZO 27 – TONEELSCHUUR – HELE DAG

Initiatief van drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan Graafmans en bassist Paul
Berner. De avond begint met een optreden van het trio en na een korte pauze
zijn muzikanten van harte uitgenodigd voor een jamsessie.

De Illustratie Biënnale, hét festival voor illustratie en graphic-art

VRIJDAG 1 JUNI

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 19:30

MOZART: DIE ZAUBERFLÖTE - THE FAT LADY

TIP

Het Seinfestijn is een food & lifestyle market. Dompel je onder in de gezellige,
ongedwongen sfeer van dit kleinschalige festijn en laat je verwennen met lekker
eten, inspiratie voor in je huis en vind leuke en originele cadeautjes.

TRIO JÖP

WINGS ENSEMBLE SPEELT SCHUBERT OCTET

JAZZ OP ZONDAG

SEINFESTIJN

DONDERDAG 31 MEI

KLASSIEK

RAECKS CAFÉ – 16:00 – GRATIS

ZA 27 – SEINWEZEN – 12:00 - 18:00

De Amerikaanse shockrocker Marilyn Manson komt naar de klassieke zaal
van Philharmonie Haarlem, voor een concert gepresenteerd door poppodium
Patronaat.

PATRONAAT – 23.00 – GRATIS

De caleidoscoop aan instrumentale kleur en de rijkdom aan melodieën en
thema’s hebben ervoor gezorgd dat dit kamermuziekwerk met symfonische proporties al bijna 200 jaar onverminderd met plezier gespeeld en beluisterd wordt.

EN

TIP

The Fat Lady & Caprera maken een droom waar... Laat je betoveren door een
gloednieuwe productie van Mozarts meest geliefde opera voor de hele familie:
Die Zauberflöte. The Fat Lady maakt sprankelend en verrassend operatheater.

R MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN
TE
EA
H
T

2018

DONNERWETTER

Psychedelische roots met het venijn van punk – lijkt op dansbare filmmuziek.

STRIPDAG

De 34e editie van het Kleverpark Festival staat voor de deur en wordt nog leuker,
verrassender, spannender, uitgebreider en leerzamer dan voorgaande jaren. Misschien wel het leukste buurt festival van Haarlem.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 20:30

PATRONAAT – 20:30

ALLES OVER VOEDSEL: RED DE PLANEET VIA JE
BOODSCHAPPENKAR

Alweer de veertiende editie van Stripdagen Haarlem, als vanouds door
de hele stad. Tien dagen lang wordt het beeldverhaal in al zijn facetten
belicht en de cross-over met andere kunstdisciplines benadrukt.

ZATERDAG 19 MEI

JANSKERK – 15:00

WO 23 – PLETTERIJ – 20:00

STRIPDAGEN HAARLEM

PATRONAAT – 20:00

ZONDAG 20 MEI

PINKSTERVIERING

VR 25 MEI T/M ZO 3 JUNI – HAARLEM CENTRUM

MARGOT MERAH AND TIMOTHY HULL

Een heerlijk folk duo. Margot & Timothy spelen de pannen van het dak.

In deze voorstelling verbindt René van Kooten zijn ervaringen in de musicalwereld
door middel van treffende anekdotes met het jarenlang spelen in bands en het
schrijven van zijn eigen liedjes. Pure muziek, op een eerlijke manier.

ZO 20 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00 – GRATIS

In dit derde debat in de Reeks Alles over Voedsel onderzoeken we de impact van
ons voedselconsumptiepatroon op de planeet. Dat klinkt pretentieus, maar via
onze boodschappenkar kunnen we duurzaamheid bevorderen.

THE WOLFHOUND – 21:30

RENÉ VAN KOOTEN – SOMETHING SO REAL, REPRISE

TIP

Inspiratie! Swingende oecumenische Pinksterviering met Het Amstel Gospel
Choir. Met teksten van o.a. Ad van Nieuwpoort, Otto Sondorp en Bart Putter.

“Music that feeds the heart and soothes the soul, daar gaat het wat mij betreft
over” zegt Michelle David, zangeres van Michelle David & The Gospel Sessions
wanneer ze gevraagd wordt wat Gospel voor haar betekent.

DE DIJK

VIJFHOEKKUNSTROUTE

LUILAKMARKT

O.A. RUSSIAN CIRCLES (USA)

Trijntje Oosterhuis heeft zich door bevriende artiesten, muzikanten, tekstdichters
en muziekkenners laten inspireren om de mooiste Nederlandstalige liedjes te (her)
ontdekken en in een prachtig avondvullend programma te gieten.

DEBATCAFÉ

ILLUSTRATIE BIËNNALE 2018

DI 29 – PLETTERIJ – 20:00 – 22:00

TEGENLICHT MEET UP HAARLEM

Tegenlicht Meet Up Haarlem is een reeks debatavonden in de Pletterij. De onderwerpen komen uit de befaamde VPRO Tegenlicht documentaires.

WO 30 – PLETTERIJ – 20:00 - 22:00

THE BEAST IS THERE:
LEZING PAUL BOGAERT OVER ZIMBABWE

Lezing in het kader van The beast is there, de tentoonstelling in de Pletterij, het
Seinwezen en Gelarie De Waag. Paul Bogaert, cartoonist voor tijdschrift The
Zimbabwean houdt een lezing over de situatie in Zimbabwe.

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

Redactie & concept:
Redactie & Marketing:
Ontwerp & uitvoering:
Drukwerk:
Advertenties & verkoop:

NEWTON MEDIA
Ton Witkamp / HAARLEMXL
Tristan Hendrikx / FLYING COW
Nederlof
advertentie@haarlemxl.nl
tel: 023-73 705 46 / 06-338 600 65

MET DANK AAN ALLE ADVERTEERDERS EN SPONSOREN!

