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KINDEREN & JEUGD / OKTOBER

KINDEREN & JEUGD / OKTOBER
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De Franse pianist Alexandre Kantorow schittert aan het firmament als één 
van de meest veelbelovende jonge musici van onze tijd. Hij speelt met het 
Nederlands Kamerorkest een pianoconcert van zijn landgenoot Saint-Saëns. 
Verder is dit programma geheel Russisch van aard met twee hoogtepunten uit 
het oeuvre van Tsjaikovski. Gordan Nikolić laat zich als solist horen in ‘Souvenir 
d’un lieu cher’ dat begint met een prachtige meditatie en het programma eindigt 
met de meest gevoelige mijmeringen uit Florence. Kortom: Franse bravoure en 
Russische herinneringen.  

TIP

SANDRA VAN NIEUWLAND
HUMAN ALIEN

ZATERDAG 20 OKTOBER
STADSSCHOUWBURG – 20:15 UUR (PREMIÈRE)

‘Human Alien’ is de eerste song van het dit jaar te verschijnen album van de Haar-
lemse Sandra van Nieuwland, dat de basis vormt voor haar nieuwe show. Naast 
een gulle greep uit haar uitgebreide en prachtige repertoire hoor je dus ook veel 
nieuwe songs. Stap met Sandra en haar band in een andere wereld en beleef een 
nieuwe werkelijkheid. Kijk voor kaarten op www.theater-haarlem.nl 
 

ZATERDAG 6 OKTOBER 
VERSCHILLENDE LOCATIES IN HAARLEM

Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode van sep-
tember tot en met november plaatsvindt in een 40-tal steden door het hele land. 
In 2018 strijkt Popronde op zaterdag 6 oktober neer in Haarlem. Bijna 50 band-
jes en artiesten zullen op allerlei unieke locaties optreden in de stad. Bewonder 
Orphax op DeDAKKAS, ontdek Love Couple bij Irrational Libary of geniet van 
Loren Nine in The Wolfhound. Tijdens het festival kun je vanaf 14:00 uur naar 
de infostand op de Grote Markt voor mee informatie over wat er allemaal speelt 
tijdens Popronde.  
Of kijk voor het volledige programma op www.popronde.nl/steden/haarlem 

POPRONDE 2018

2, 3 EN 4 NOVEMBER – HAARLEM EN OMSTREKEN 
Kunstlijn Haarlem is dé grootste, oudste en leukste open atelier route van Ne-
derland! De stad verandert in een grote cultuurtempel waarin beeldende kunst 
centraal staat. Ook tijdens deze 33e editie zetten kunstenaars uit Haarlem en 
omstreken hun deuren open voor hun publiek. Solo- en groepstentoonstellingen 
zijn te bezoeken in open ateliers, galeries en musea. Er is schilderkunst, beeld-
houwkunst en design, maar ook, film, dans en theater. Naast de verschillende 
exposities en open galerieroutes zijn er nog vele andere culturele activiteiten. 
Wat deze stad aan kwaliteit te bieden heeft op gebied van beeldende kunst is 
dus te zien op zo’n 150 bijzondere locaties.  

KUNSTLIJN HAARLEM 2018

TONEELSCHUUR PRODUCTIES / ELINE ARBO  
DE REVOLUTIONAIREN
DONDERDAG 4 T/M ZATERDAG 6 OKTOBER

TONEELSCHUUR – 20:00 UUR 
Regisseur Eline Arbo had een droomdebuut bij Toneelschuur Producties met 
Het lijden van de jonge Werther waarmee ze volle zalen trok en onlangs de 
BNG Bank Theaterprijs 2018 won. Nu maakt ze samen met vijf acteurs en een 
muzikant De Revolutionairen over het gedachtegoed van Albert Camus. Op the-
atrale en muzikale wijze staan zij stil bij thema’s als idealisme, existentialisme 
en rechtvaardigheid. Hoe ver zijn wij bereid te gaan om onze wereld vorm te 
geven? Zijn we in staat iets te doen of blijven we streken in mooie woorden? Op 
4 oktober is er na afloop een debat. 

THEATER / OKTOBER

EXPOSITIES / OKTOBER

DI 2 – STADSSCHOUWBURG VELSEN – 20:15 
ALL STARS DE MUSICAL
‘De musical’ is net als de film en tv-serie een humoristisch verhaal over vriend-
schap, volwassen worden en vasthouden aan onbezorgde voetbaluurtjes.

DO 4 – TONEELSCHUUR – 20:30
JUBILEE LANOYE
Reizend verjaardagsfestijn van de jubilerend schrijver Tom Lanoye. In het eerste 
deel daarvan brengt hij, live op aanvraag, als een levende literaire jukebox, 
teksten uit zijn inmiddels stevig uit de kluiten gewassen oeuvre. 

TONEELSCHUUR – 20:00
DE REVOLUTIONAIREN
De voorstelling toont een reeks uiteenlopende en actuele standpunten, waar al-
lemaal iets voor te zeggen is. Hoe ver zijn wij bereid te gaan om onze wereld vorm 
te geven? Wat is rechtvaardig en wie is schuldig? En wie bepaalt dat?

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30 
LIEFDESBRIEVEN - PROJECT FORS
We zien twee mensen die vanaf hun eerste briefjes op de basisschool verzeild 
raken in een briefwisseling. Wat hen in het werkelijke leven en via de telefoon niet 
lukt, lukt hen wel in de brieven: vertellen over hun gevoelens.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
THE WOMAN IN BLACK 
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Miljoenen bezoekers zijn daar al getuige geweest van deze angstaanjagende 
toneelvoorstelling. Nu gespeeld door Haarlemmerhout Theaterproducties.

DI 9 – TONEELSCHUUR – 20:30
SOUL #2 PERFORMERS
Dansers zijn magiërs die spelen met tijd, ruimte en emoties. Met hun lichaam zijn 
ze in staat tot prestaties die niet onderdoen voor die van een topatleet. Ze zijn 
ánders dan wij, het publiek in het pluche. Toch?

WO 3 – TONEELSCHUUR – 20:30
COMPASSIE. DE GESCHIEDENIS VH MACHINEGEWEER
Politiek theater over de grenzen van medeleven. Deze semidocumentaire dub-
belmonoloog is gebaseerd op interviews die Rau en zijn team hadden met ngo-
werkers, geestelijken en oorlogsslachtoffers in Afrika en Europa.

DO 4 – TONEELSCHUUR – 20:00
DE REVOLUTIONAIREN
De voorstelling toont een reeks uiteenlopende en actuele standpunten, waar alle-
maal iets voor te zeggen is. Hoe ver zijn wij bereid te gaan om onze wereld vorm 
te geven? Wat is rechtvaardig en wie is schuldig? En wie bepaalt dat?

TONEELSCHUUR ATELIER – 19:30
SCHUURATELIER: NU ZIJN WIJ VAN ONS
Met de neus bovenop het maakproces van een voorstelling. Belle van Heerikhui-
zen onderzoekt hoe ze door het schrijven van nieuwe teksten voor bestaande per-
sonages, iets aan ons beeld van deze personages kan veranderen of toevoegen.

TONEELSCHUUR – 20:30
BUIK - MUGMETDEGOUDENTAND
Bob vraagt zijn zus Marit om draagmoeder te worden voor hem en zijn vriend, in 
deze komedie over oude wrok en nieuw leven, makkelijke beschuldigingen, moei-
lijke keuzes en over de vraag: wat heb je over voor je broer of zus? 

DI 9 – TONEELSCHUUR – 20:00
PIETER VERELST - MIJN BROER EN IK
“Pieter vertelt geen verhalen, hij beeldt ze uit. (...) Dat geeft zijn voorstelling een 
prettige dynamiek, die naadloos aansluit op de grillige inhoud”, aldus de jury van 
Cameretten. Hij verrast van de eerste tot de laatste seconde. 

TONEELSCHUUR ATELIER – 19:30
SCHUURATELIER: NU ZIJN WIJ VAN ONS
Met de neus bovenop het maakproces van een voorstelling. Belle van Heerikhui-
zen onderzoekt hoe ze door het schrijven van nieuwe teksten voor bestaande per-
sonages, iets aan ons beeld van deze personages kan veranderen of toevoegen.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15
DE FRANSSE EIJKEL
Cabaret: Sanne Franssen en Christian van Eijkelenburg zijn onbevangen absur-
distisch, muzikaal, dynamisch en hebben een aversie tegen de hokjesgeest.

TONEELSCHUUR – 20:30
BUIK - MUGMETDEGOUDENTAND
Bob vraagt zijn zus Marit om draagmoeder te worden voor hem en zijn vriend, in 
deze komedie over oude wrok en nieuw leven, makkelijke beschuldigingen, moei-
lijke keuzes en over de vraag: wat heb je over voor je broer of zus? 

TONEELSCHUUR – 20:00
DE REVOLUTIONAIREN
De voorstelling toont een reeks uiteenlopende en actuele standpunten, waar alle-
maal iets voor te zeggen is. Hoe ver zijn wij bereid te gaan om onze wereld vorm 
te geven? Wat is rechtvaardig en wie is schuldig? En wie bepaalt dat?

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15
THE WOMAN IN BLACK 
Al meer dan 30 jaar is ‘The Woman in Black’ te zien op het Londense West End. 
Miljoenen bezoekers zijn daar al getuige geweest van deze angstaanjagende 
toneelvoorstelling. Nu gespeeld door Haarlemmerhout Theaterproducties.

DE KROCHT | ZANDVOORT – 14:30 
MOORD IN DE COULISSEN – TONEELGROEP VONDEL
Moord, mysterie en een flinke scheut humor. Dat zijn de ingrediënten voor een 
avond vol verwikkelingen bij toneeluitgeverij De Coulissen!

WO 10 – TONEELSCHUUR – 19:30
WAGNER: DE HALVE RING
Nazi-uithangbord voor de een, anarchist en vernieuwer voor de ander. Een com-
plex vlechtende componist of een muzikale zeikstraal: Wagner laat niemand koud. 
Vijf topacteurs spelen een verkwikkende, muzikale halve marathon

TONEELSCHUUR – 20:00
LAATSTE PAAR DAGEN
Na succesvolle solo’s schrijft Esther Scheldwacht een dialoog. Het gaat over een 
man, een vrouw en een teckel. Over een ontmoeting en over liefde die plotseling 
toeslaat. Over een leven dat eindigt en een leven dat begint.

WO 10 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
SHOWPONIES
Alex Klaasen is een showpony; een spektakelshow over de tol van de roem.

WO 10 – PHILHARMONIE – 20:15 
HERMAN VAN VEEN
Een wonderlijke combinatie van romantische chansons, poëzie en clowneske 
slapstick, afgewisseld met persoonlijke anekdotes en wijsheden. Een fenomeen.

DO 11 – TONEELSCHUUR – 20:00
MY HEART INTO MY MOUTH
Voorstelling over momenten waarop je iets had willen zeggen - wanneer het je 
niet lukte om je hart te tonen. Een stotterend duet voor twee jonge mannen. Een 
beeldende, fysieke punk-voorstelling over taal, mannelijkheid en verlies.

DO 11 – TONEELSCHUUR – 19:30
KUIKENS VAN BETON – ZOUTMUS
Droogkomische scènes van retestrakke funkrockband. We vallen meteen maar 
met de deur in huis. Vanavond geen verhaal. Geen rode draad. Geen boodschap. 
Na drie jaar succes op festival De Parade komt Zoutmus naar de theaterzalen. 

DO 11 – CIRCUS HAKIM – 20:00      
COMEDY INC: OPEN MIC 
Stand up comedy met o.a. Sergio Bunsee, Midge Hazewinkel, Paul Westra

DO 11 – PHILHARMONIE – 20:15
HERMAN VAN VEEN
Een wonderlijke combinatie van romantische chansons, poëzie en clowneske 
slapstick, afgewisseld met persoonlijke anekdotes en wijsheden. Een fenomeen.

VR 5 – 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.

VR 5 – STADSSCHOUWBURG – 19:30
DE KRIJTKRING – DE TONEELMAKERIJ (10+)
Een familievoorstelling met de adem van een rockconcert. De Grande Dame van 
het jeugdtheater, Liesbeth Coltof, zet samen met Frédérique Spigt en haar band 
de Stadsschouwburg op zijn kop met knallend muziektheater.
ZA 6 – STADSSCHOUWBURG – 19:30
DE KRIJTKRING – DE TONEELMAKERIJ (10+)
Een familievoorstelling met de adem van een rockconcert. De Grande Dame van 
het jeugdtheater, Liesbeth Coltof, zet samen met Frédérique Spigt en haar band 
de Stadsschouwburg op zijn kop met knallend muziektheater.

ZO 7 – VERHALENHUIS HAARLEM – 13.30 
VOS EN HAAS IN GEVAAR (4+) 
Het kinderboekenweekthema ‘vriendschap’ is bij Vos en Haas altijd aanwezig, 
zeker als ze in gevaar zijn. Vorig jaar uitverkocht, nu terug in Haarlem!
ZO 7 – STADSSCHOUWBURG – 14:30
DE KRIJTKRING – DE TONEELMAKERIJ (10+)
Een familievoorstelling met de adem van een rockconcert. De Grande Dame van 
het jeugdtheater, Liesbeth Coltof, zet samen met Frédérique Spigt en haar band 
de Stadsschouwburg op zijn kop met knallend muziektheater.

WO 10 – 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.

ZA 13 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
MOOISTE VIS VAN DE ZEE (2+) 
Kids Comedian en Meesterverteller Wijnand Stomp wekt elk verhaal op unieke 
wijze tot leven: Dit keer is hij in het prentenboek De mooiste vis van de zee gedo-
ken. Dompel onder in de wonderlijke onderwaterwereld.

T/M 29 OKT – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO 
100 JAAR STADSSCHOUWBURG HAARLEM
In de expositie maak je kennis met de geschiedenis van de schouwburg in 
diverse tijdsperioden. Ter ere van het 100 jarige bestaan van de schouwburg. 
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)

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 ver-
haal, verteld door Nicolaus Cruquius (1678-1754).

T/M 14 OKT – DE VISHAL – DI T/M ZO
DE ZWARTE MADONNA EN DE TROOST
Tentoonstelling in samenwerking met de Grote of St. Bavo Kerk. Met werk van: 
o.a Tijl Orlando Frijns, Arthur Kempenaar, Annaleen Louwens, Sjoerd Buisman, 
Alexandra Engelfriet, Alet Pilon, Maarten Spruyt, Thera Hillenaar, Ting Gong

T/M 20 OKT – KUNST CENTRUM HAARLEM – DI T/M ZA 
KLEUR ROYAAL
De helderheid van kleur, lijn en compositie zijn bepalend in het werk van Marinus 
Fuit (1934, Koog aan de Zaan) waarin idee en vorm op een wonderlijke manier 
samenvallen. Tentoonstelling met schetsjes, originelen en grafiek. 

T/M 28 OKT - ZANDVOORTS MUSEUM – MA T/M ZA  
VAN ZANDVOORT NAAR LE MANS. NEDERLANDSE 
HELDEN IN DE 24 UUR. 
Ieder jaar ten tijde van de Historische Grand Prix besteedt het Zandvoorts Mu-
seum aandacht aan de historie van het circuit van Zandvoort. 

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

T/M 4 NOV – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO
WE ARE AS GODS AND MIGHT AS WELL GET GOOD AT IT
Whole Earth Catalog was een papieren gids, tussen 1968 en 1972, en geliefd 
door hippies en aanhangers van de tegencultuur. Deze tentoonstelling is een 
onderzoek naar de erfenis en actuele betekenis van Whole Earth Catalog.

T/M 10 NOV –  
FOTOGALERIE DE GANG / GR. HOUTSTRAAT 43 – DI T/M ZA 
10 JAAR DE GANG
Aan de hand van de affiches die bij elke expositie (in Fotogalerie De Gang) in 
de afgelopen tien jaar zijn ontworpen door Robbert Zweegman wordt in deze 
expositie teruggeblikt op het afgelopen decennium.

T/M 9 DEC – NOORD-HOLLANDS ARCHIEF – DI T/M VR 
DE 34 DIERENTEKENINGEN VAN FRANS POST
Frans Post (1612-1680) was een kunstenaar uit Haarlem, die tussen 1637-1644 
in Nederlands-Brazilië werkte in het gevolg van gouverneur Johan Maurits van 
Nassau. Hij werd beroemd met zijn schilderijen van Braziliaanse landschappen. 

T/M 1 JAN 2019 - HET DOLHUYS - DI /M ZO
ZORGEN VOOR DE ZIEL
“De mens mag er mens zijn, in al zijn gekte.” De tentoonstelling geeft een unieke 
inzage in de leefgemeenschap ‘La Devinière’, hét thuis voor 20 patiënten die in 
de reguliere psychiatrie zijn uitbehandeld.

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

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

ZO 14 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+) 
Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschots weg uit zijn witte poolwereld. Hij komt in 
een land waar alles groen is. Toch wil hij graag weer terug naar huis. Zijn nieuwe 
vriend Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op… 

ZO 14 – THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 14:30
DE RATTENVANGER (6+)
Hamelen is in handen van de ijdele burgemeester Snijder. Hij belooft iedereen 
een schone stad maar dan moet je wel voor hem juichen en buigen. Dus alle 
mensen doen mee want de burgemeester is fantastisch of … toch niet?

ZO 14 – TONEELSCHUUR – 15:00 
LEGENDS (8+)
Wie wil je zijn? Ga je de rol spelen die men voor je bedacht heeft? Of schrijf je 
je eigen verhaal met jezelf als hoofdrolspeler? De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Over volwassenen die altijd kind zullen blijven.

ZO 14 – VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
VOLG DE OLIFANT – EEN MUZIKALE VERTELLING (8+)
Een jongen vol met vragen, Peter, gaat op zoek naar zijn dood gewaande zusje 
Adele. Op een dag bezoekt hij een waarzegster en vertelt over zijn grote verlan-
gen. Peter krijgt van haar een onbegrijpelijk antwoord: ‘Volg de olifant!’

WO 17 – 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.

31 OKT T/M 07 JAN 2019 – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO
MEESTERS IN WORDING
Zes gevestigde kunstenaars hebben hun kennis overgedragen in speciale lessen 
op Haarlemse basisscholen. Net als in de Gouden Eeuw, met zijn meesters en 
gezellen. Het resultaat van dit kunsteducatieproject kun je hier bewonderen. 

OKTOBER

2018

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER

VRIJDAG 5 OKTOBER – PHILHARMONIE – 20:15 UUR

TIP

TIP

TIP

TIP

STADSSCHOUWBURG – 20:15
VAN DER LAAN & WOE – PESETAS 
Van der Laan & Woe brengen met ‘Pesetas’ een avond totaalcabaret die bol 
staat van de grappen, scènes en muzikale acts. Ze zijn bekent van ‘De Kwis’. 

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
MARTIJN KARDOL - TALENT
Martijn Kardol won in één theaterseizoen alle prijzen op het Leids Cabaret Fes-
tival en Groninger Studenten Cabaret Festival. Iets wat nog geen cabaretier ooit 
eerder is gelukt. Dus deze jongen is erg geestig en zingt mooie liedjes. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30 
DRIEKONINGENAVOND - TONEELGROEP THALIA 
Na een schipbreuk verkleedt Viola zich als man en treedt in dienst bij de hertog 
Orsino, die hopeloos verliefd is op de gravin Olivia. Driekoningenavond is een 
stuk waarin de liefde in al zijn gekke bokkensprongen centraal staat.

TONEELSCHUUR – 20:30
VAUDEVILLE III - DE THEATERTROEP
Bereid je voor op een megalomaan programma met een breed scala aan 
schaamteloze sketches, lollige liedjes, vette valpartijen, prutserige parodieën door 
halfslachtige hansworsten en gluiperige goochelaars. 

DOOPSGEZINDE KERK – 10:30 
VAN HUIS UIT DOOPSGEZIND
Koster Zeilmaker, die leefde in de vorige eeuw, leidt het publiek door de gangen 
en de verschillende stijlkamers uit de 17e, 18e en 19e eeuw. 

TONEELSCHUUR – 20:00
LAATSTE PAAR DAGEN
Na succesvolle solo’s schrijft Esther Scheldwacht een dialoog. Het gaat over een 
man, een vrouw en een teckel. Over een ontmoeting en over liefde die plotseling 
toeslaat. Over een leven dat eindigt en een leven dat begint.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
VAN DER LAAN & WOE – PESETAS 
Van der Laan & Woe brengen met ‘Pesetas’ een avond totaalcabaret die bol 
staat van de grappen, scènes en muzikale acts. Ze zijn bekent van ‘De Kwis’. 

DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
MOORD IN DE COULISSEN – TONEELGROEP VONDEL
Moord, mysterie en een flinke scheut humor. Dat zijn de ingrediënten voor een 
avond vol verwikkelingen bij toneeluitgeverij De Coulissen!

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
MAARTEN VAN ROSSEM
Maarten van Rossem analyseert en fileert met onderkoelde humor en een enor-
me feitenkennishistorische en actuele, krankzinnige en bedroevende(politieke) 
gebeurtenissen. Hij prikkelt, daagt uit, is gortdroog en vlijmscherp.

TONEELSCHUUR – 20:30
VAUDEVILLE III - DE THEATERTROEP
Bereid je voor op een megalomaan programma met een breed scala aan 
schaamteloze sketches, lollige liedjes, vette valpartijen, prutserige parodieën door 
halfslachtige hansworsten en gluiperige goochelaars. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:30 
DRIEKONINGENAVOND - TONEELGROEP THALIA 
Na een schipbreuk verkleedt Viola zich als man en treedt in dienst bij de hertog 
Orsino, die hopeloos verliefd is op de gravin Olivia. Driekoningenavond is een 
stuk waarin de liefde in al zijn gekke bokkensprongen centraal staat.

STADSSCHOUWBURG – 15:30
DE VADER
De grote hit van de afgelopen jaren keert terug in het theater. Het pijnlijk-geestige 
‘De Vader’ gaat over de verwarring van iemand met alzheimer. 

DI 16 – TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERBRANDE HUIS,  
EEN SURINAAMSE FAMILIEKRONIEK
In Het Verbrande Huis vertelt Bodilde la Parra over het geboortehuishuis van 
haar vader en haar bijzondere Surinaamse familie; een persoonlijk verhaal 
waarin ook de Nederlands-Surinaamse geschiedenis naar voren komt.

WO 17 – TONEELSCHUUR – 19:30
BACKSTAGE – VOOR IEDEREEN ONDER 25!
Wil je graag naar een theater- of filmvoorstelling, maar heb je geen idee waar je 
heen moet? Wat nou écht grappig/mooi//boeiend/niet-te-missen is? Geen nood! 
Wij hebben de oplossing: laat je tippen door onze jongerenambassadeurs!

WO 17 – TONEELSCHUUR – 20:00
HET VERBRANDE HUIS,  
EEN SURINAAMSE FAMILIEKRONIEK
In Het Verbrande Huis vertelt Bodilde la Parra over het geboortehuishuis van 
haar vader en haar bijzondere Surinaamse familie; een persoonlijk verhaal 
waarin ook de Nederlands-Surinaamse geschiedenis naar voren komt.

DO 18 – TONEELSCHUUR – 19:30
IN HET HOL VAN DE LEEUW
Een confronterende muziektheatervoorstelling met rap en scherpe humor. Ge-
speeld door vier acteurs/musici, met multitalent Yannick Jozefzoon in de hoofdrol. 
In een gevangeniscel zit een intelligente jongen in gevecht met zichzelf. 

DO 18 – TONEELSCHUUR – 20:00
THE GENTLE WOMAN – MUGEMETDEGOUDENTAND 
In The Gentle Woman besluit een vrouw tot een digital suicide. Bij het wissen van 
haar online bestaan komen vragen boven over wie ze eigenlijk is en wat mense-
lijkheid nog betekent. Een beeldende, muzikale trip.

DO 18 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
TOSCA – STAATSOPERA VAN TATARSTAN
De Staatsopera van Tatarstan brengt Puccini’s huiveringwekkende opera Tosca. 
Zangeres Floria Tosca houdt van schilder Mario Cavaradossi die achter de tralies 
zit. De twee geliefdes worden uiteindelijk verenigt in de dood. Maar hoe?

TONEELSCHUUR – 20:00
THE GENTLE WOMAN – MUGEMETDEGOUDENTAND 
In The Gentle Woman besluit een vrouw tot een digital suicide. Bij het wissen van 
haar online bestaan komen vragen boven over wie ze eigenlijk is en wat mense-
lijkheid nog betekent. Een beeldende, muzikale trip.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
SANNE WALLIS DE VRIES – GUT 
Sanne Wallis de Vries vraagt zich in ‘GUT’ met frisse tegenzin af hoe te leven en 
waartoe. Gelukkig is ze inmiddels op een leeftijd aanbeland waarop er minder 
ruimte is voor twijfel, maar des te meer voor het geven van tips.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
VRIJDAG & SANDIFORT
Remko Vrijdag en Martine Sandifort spelen alweer hun vierde voorstelling op 
rij. De vorige show Vrijdag vs Sandifort werd uitgeroepen tot één van de meest 
indrukwekkende cabaretvoorstellingen van het seizoen.

TONEELSCHUUR – 20:30
HET BEZOEK
Het Bezoek speelt in het failliete stadje Güllen. Vijfenveertig jaar geleden vertrok 
Claire Zachanassian er als arm meisje. Vandaag keert ze terug als rijkste vrouw 
ter wereld. Zij beloofd een miljoen te schenken, tegen welke prijs?

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:00 
WEG - TONEELGROEP GENESIUS 
Joyce is advocate en getrouwd met Ben. Joyce heeft te horen gekregen dat zij 
partner zal worden in de firma. Dat zal de doodsteek worden voor haar relatie 
met Ben. Joyce besluit om Ben te verlaten. 

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15 
THOMAS ACDA – MOTEL  
Met verhalen, liedjes en avonturen over liefde, vriendschap en de dood. 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 15:00 
WEG - TONEELGROEP GENESIUS 
Joyce is advocate en getrouwd met Ben. Joyce heeft te horen gekregen dat zij 
partner zal worden in de firma. Dat zal de doodsteek worden voor haar relatie 
met Ben. Joyce besluit om Ben te verlaten. 

DI 23 – TONEELSCHUUR – 20:00
MARCO LOPES - MOEDT
Cabaretier, theatermaker en acteur Marco Lopes stond in 2016 in de finale van 
het Leids Cabaret Festival. In zijn eerste avondvullende programma vraagt hij 
zich af of kwetsbaarheid een kracht is of juist een zwakte.

NEDERLANDS KAMERORKEST 
SOUVENIRS

WO 24 – TONEELSCHUUR – 20:00
ALS VROUWEN VRIENDEN ZIJN
Hannah van Wieringen schrijft dertien theatrale columns, dertien dialogen, 
schurend tussen liefde en vriendschap tussen twee vrouwen. Peinzend over de 
gewichtige zaken des levens, zoekend naar de juiste woorden… 

WO 24 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
FLIP FABRIQUE (CANADA) – TRANSIT
Canada is met o.a. Cirque du Soleil  toonaangevend in het zogenoemde nieuwe 
circus. De jongste loot aan deze circusboom is Flip FabriQue, dat je een mix van 
acrobatiek, jongleerwerk, hoepelacts, livemuziek en humor voorschotelt. 

DO 25 – TONEELSCHUUR – 20:00
STIL DE TIJD
Lummeltijd, niksen, vervelen… en tegelijkertijd een meer geïnspireerde invulling 
van onze dagen; dat zou toch heerlijk zijn. Maar onze levens worden geregeerd 
door de klok. Stil de tijd belicht de strijd tussen twee Godenbroers.

DO 25 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
ALLEMAAL MENSEN – TONEELGROEP OOSTPOOL
Je kijkt naar een voorstelling zonder dat je weet waar het over gaat. Er is geen 
verhaal, geen script, het is geen stuk dat al eeuwenlang wordt gespeeld. Eén 
ding staat vast: het gaat over jou en mij, de wereld om ons heen. 

TONEELSCHUUR – 20:00
VOLTAIRE – MAATSCHAPPIJ DISCORDIA
Voltaire is een voorstelling gebaseerd op het leven en werk van de grote Verlich-
tingsman François-Marie Arouet (1694 – 1778). Een avond met onbaatzuchtig 
wereldtoneel op het kleinst denkbare podium.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15
PIETER DERKS – VOOR WAT HET WAARD IS
Komt dat zien! Pieter Derks gaat afrekenen. Op zijn eigen, vrolijke, nuchtere 
manier. Met de waan van de dag. Met de tijdgeest. Met zichzelf. Met de concur-
rentie. En met alle onzin die ons dagelijks verkocht wordt. 

TONEELSCHUUR – 20:00
VOLTAIRE – MAATSCHAPPIJ DISCORDIA
Voltaire is een voorstelling gebaseerd op het leven en werk van de grote Verlich-
tingsman François-Marie Arouet (1694 – 1778). Een avond met onbaatzuchtig 
wereldtoneel op het kleinst denkbare podium.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:00 
SOIR D’ORIENT - STUDIO RANIYA 
Studio Raniya presenteert een bellydance show met in de hoofdrol Istanbuls 
‘Grande Dame’ en ‘Queen’ van Oriental Dance SEMA YILDIZ.

MA 29 – PHILHARMONIE KLEINE ZAAL – 20:15 
FLORIS VENNEMAN – HOPELOOS SUCCESVOL
De fijnste aanbeveling op Linkedin. De mooiste foto op Instagram, de meeste 
likes op Facebook. Die grote opdracht die zorgt voor een enorme omzetboost. 
Het gaat allemaal om succesvol zijn. Meet je dat af aan jezelf of aan anderen? 

DI 30 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
VAN DE KOELE MEREN DES DOODS
Een meeslepend en tijdloos verhaal gespeeld door een geweldige cast. Hedwig 
Marga de Fontayne, een jonge, gevoelige, intelligente vrouw uit een aristocra-
tisch milieu, is op zoek naar de ware liefde. Maar wat is dat? 

DI 30 – TONEELSCHUUR – 20:30
THRON
Succesvolle dansklassieker opnieuw in de Toneelschuur! Choreografe Krisztina 
de Châtel herneemt het succesvolle Thron, dat ze in 1984 met de Duitse kunste-
naar VA Wölfl en componist Patricio Wang maakte. 

WO 31 – TONEELSCHUUR – 20:00
HOW TO BUILD A UNIVERSE
How to Build a Universe ontleedt het toeval. Regisseur D. Pieters tornt daarbij 
zowel aan de wetten van het theater als aan de wetmatigheden van de wereld, 
met een beeldende, filmische, fysieke en muzikale voorstelling als resultaat.

WO 31 – STADSSCHOUWBURG – 20:15
TON KAS - KAKMAKER
Zijn voornemen is om moppen te tappen tot je scheelziet van het lachen.
WO 31 – TONEELSCHUUR – 20:30
HAMLET 0.2
Jan Decorte en Sigrid Vinks gaan op zoek naar de ziel van Hamlet. De wankel-
moedigheid van deze iconische theaterfiguur blijft fascineren. De verschillende 
versies van deze Shakespeareklassieker worden nu gerecycled. 

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

VR 19 – 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 20 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00
EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+) 
Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschots weg uit zijn witte poolwereld. Hij komt in 
een land waar alles groen is. Toch wil hij graag weer terug naar huis. Zijn nieuwe 
vriend Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op…  

ZO 21 – CIRCUS HAKIM – 09:30
LINDAI: GONNIE & VRIENDJES 
Daar heb je Gonnie, het kleine gele gansje met de rode lievelingslaarsjes.

ZO 21 – VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00  
CHICO – POPPENTHEATER POPCONTACT               
Chico heeft honger en ziet zijn moeder niet....Er kruipt een grote zwarte spin 
langs het nest. Chico zoekend naar zijn moeder, valt uit het nest en komt op de 
bosgrond terecht. Hij is helemaal alleen. Maar dan ontmoet hij Rollo.

ZO 21 – VERHALENHUIS HAARLEM – 16.00 
DE NACHTREIS VAN SAHAND (6+)
Het eigen vluchtverhaal van Sahand uit Iran, meesterverteller van het jaar. Ner-
gens te spannend maar zó vertelt dat je helemaal in het verhaal meegaat.

MA 22 T/M VR 26 – VERHALENHUIS HAARLEM – 15.00 
GLITTERGROENTE - MARIJKE KOTS (4+)
Glittergroente wil in de tuin komen wonen bij de andere groentes, maar die vin-
den hem maar een beetje raar. Over vooroordelen en kunnen zijn wie je bent.

DI 23 – STADSSCHOUWBURG – 14:30 
4 JAARGETIJDEN (6+)
Ontdek samen met Angela Schijf ‘De Vier Jaargetijden’ van Antonio Vivaldi. Kinder- 
boekenschrijfster Imme Dros schreef voor deze voorstelling een spannend sprookje.
DO 25 – PATRONAAT – 12.30 
DIRK SCHEELE - Z’N LEUKSTE LIEDJES (2+) 
In deze solovoorstelling speelt Dirk Scheele er een heleboel. Alle genres komen 
voorbij, van rock & roll en blues, tot pop en wereldmuziek. 

ZO 28 – STADSSCHOUWBURG – 13:30 & 16:00
WOEZEL & PIP EN DE TIJDMACHINE (2+)
Wil je weten hoe het is om groot te zijn? Woezel & Pip kunnen niet wachten. 
ZO 28 – TONEELSCHUUR – 16:00 – GRATIS 
SPRINGENDE SPRUITEN DISCO (AL)
DJ Belle zorgt ervoor dat je niet stil kunt blijven. Trek dansschoenen en je mooiste 
outfit aan. Michael Jackson, K3 en Kinderen voor Kinderen, alles komt voorbij.

ZO 28 – VERHALENHUIS HAARLEM – 16.00 
PING - ESTHER DE KONING (8+)
Komisch en tegelijkertijd realistisch toptheater over scheidende ouders en hoe 
kinderen daar mee omgaan. 
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PLETTERIJ – 20.30 
TONUS ENSEMBLE
Het ensemble speelt twee vrije improvisatie stukken met Dirk Serries. 

PATRONAAT – 21.00 
DELAIN
Only Club Show in NL in 2018! Wil je er bij zijn? Helaas uitverkocht. 

CAFÉ CRACKERS – 22:00 – GRATIS  
LORD JUSTES BLUES BAND 
Cover Blues Band geïnspireerd door o.a. Ray Vaughan en Deep purple 

WO 3 – PATRONAAT – 20:00 
THE SONICS (USA)
De voorvaders van garage rock, punk en grunge doen één Nederlandse show hier.

DI 2 – GROTE OF ST. BAVOKERK – 20:15 
STADSORGELCONCERTEN 2018
Stadsorgelconcert met de Haarlemse toporganist Jos van der Kooy

DO 4 – PATRONAAT – 20:00 

Zwart Licht zijn Akwasi, Leeroy en Hayzee. De top van de hiphop scene in NL.
HARDE PAPPIES: ZWART LICHT

DO 11 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
LEGENDARY ALBUMS LIVE - DIRE STRAITS’ 
BROTHERS IN ARMS
Dire Straits’ ‘Bro-thers in Arms’ het complete album live en daarnaast natuurlijk 
ook hun andere grote hits in een prachtig theatraal plaatje met bijzondere aan-
dacht voor het geluid. Door Erwin Nyhoff, Marcel de Groot en band

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS
ASHLEY HEATH 
Deze singersongwriter speelt folky, funky, rocky en een klein beetje country

WO 3 – PHILHARMONIE KLEINE ZAAL – 20:15 
DUTCH CLASSICAL TALENT: POËTISCH
Pianist Rik Kuppen (1994) won in 2012 de eerste prijs in de landelijke finale van 
het Prinses Christina Concours. In zijn programma’s vermengt Rik muziek met 
zijn andere passies, literatuur en poëzie.

DO 11 – PATRONAAT – 20:00 
ROB HERON & THE TEA PAD ORCHESTRA (UK)
Thema in hun muziek is er een van losbandigheid, rampen, drinken en schulden.

PATRONAAT – 19:30 
DI-RECT
Nogmaals met hun ‘Rolling with the Punches’ toer. Het houdt niet op. DI-RECT.

JANSKERK – 15:00  
BEETHOVEN IN DE JANSKERK – WINGS 
Op de lessenaars staan twee parels van de kamermuziek: de lyrische Frühlings-
sonate Nr 5, met een boeiende muzikale dialoog tussen piano en viool, en het 
monumentale Aartshertogtrio voor piano, viool en cello.

WO 10 – PATRONAAT – 20:00 
RADIO BIRDMAN (AUS)
Pioniers van de high energy rock’n roll en garage punk scene uit Australië.

VERSCHILLENDE LOCATIES – VANAF 14:00  
POPRONDE
Samen met OOR organiseert Popronde Haarlem weer een spannende dag vol 
nieuw talent, die optreden op verschillende locaties in Haarlem.

PHILHARMONIE KLEINE ZAAL – 14:30 
NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE – DESERT BLUES
Op uitnodiging van The Hunger Project, een internationale organisatie ter bestrij-
ding van honger wereldwijd, reisde het NBE naar het Afrikaanse Benin, land van 
dansers, zangers, virtuoze trommelaars en voodoo muziek. 

DO 4 – HET VEERKWARTIER – 18:00
TUINKAMER VAN JAAP MET NEDERPOP
Nederlandstalige popmuziek met een vleugje Nashville. Met AINA en J. Keeman

DO 11 – PATRONAAT – 20:00 
CROSSFAITH (JPN) + MEER
Deze Japanse metalcore band komt met een heuse headline show naar Haarlem. 

PHILHARMONIE – 20:15 
NEDERLANDS KAMERORKEST – SOUVENIRS
De Franse pianist Alexandre Kantorow schittert aan het firmament als één van de 
meest veelbelovende jonge musici van onze tijd. Hij speelt met het Nederlands 
Kamerorkest een pianoconcert van zijn landgenoot Saint-Saëns. 

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS
POPRONDE
Met Loren Nine en Elsa Lester is het feest tijdens Popronde in The Wolfhound

HET VEERKWARTIER – 16:00
LIVE OP ZONDAG: LIQUID BLUE
Liquid Blue is een driemansformatie bekent in het blues-rockcircuit.

DI 9 – PHILHARMONIE KLEINE ZAAL – 21:00
CLUB PHIL: EXOTISCHE REIS
Het Mehmet Polat Trio vermengt diverse muziekstijlen met Alevitische spirituele, 
Anatolische en Ottomaanse folklore. Het trio combineert rijke muzikale tradities van 
de Balkan, het Midden-Oosten en Afrika met modale jazz. 

MUZIEK / OKTOBER MUZIEK / OKTOBER MUZIEK / OKTOBER

DO 11 – 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. Kom luisteren en speel 
na de pauze mee!

DO 18 – NIEUWE KERK – 20:30 
TAKE ME TO CHURCH: SPINVIS (DUO)
De adembenemende klanken van Spinvis in een kerk. Klinkt goed = uitverkocht.

MA 1 – VERHALENHUIS HAARLEM – 20.00
RADIO UITZENDING: HAARLEM LEEFT! 
Een nieuw radioprogramma van Haarlem105 RTV wat live wordt uitgezonden 
vanuit Verhalenhuis Haarlem met nieuws, interviews, uitgaanstips, debat en 
live muziek uit Haarlem-Noord. Bezoekers kunnen vanaf de publiekstribune 
meepraten.

DO 4 – THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS  
THE POETS OF HAARLEMTOWN’S UNDERGROUND
Open mic poetry & spoken word night. De gevoelige kant van The Wolfhound.

ZA 6 – PHILHARMONIE HELE GEBOUW – 09:00 – 18:00
GESCHIEDENIS FESTIVAL 2018

Vlijmscherpe debatten, inhoudelijke lezingen, interviews en ontmoetingen met de 
beste verhalenvertellers. Alweer de vierde editie van het Geschiedenis Festival: 
een veelzijdig event voor liefhebbers van geschiedenis.

DI 2 – PLETTERIJ – 18:00 
VERHALENRESTAURANT
Vijf mensen vertellen een verhaal tijdens het eten van de Wereldkeuken.

DI 9 – PHILHARMONIE – 20:15
UUR VAN HET ORGEL: TUSSEN MOSKOU EN PARIJS
Een fraaie mix van Russische film- en balletmuziek en klassiek orgelrepertoire 
brengen organisten Anna Karpenko en Bert den Hertog. 

DI 16 – PLETTERIJ – 20.30 – GRATIS  
IMPRO SESSIE ERNST OOSTERVELD
Met de Haarlemse componist en hybrid muzikant Ernst Oosterveld.

PHILHARMONIE KLEINE ZAAL – 15:15  
ROSANNE PHILIPPENS & FRIENDS
Violiste Rosanne Philippens zwerft met haar musicerende vrienden door het Italië 
van vroeger. Volksmuziek met zang, gitaar, accordeon en percussie.

PLETTERIJ – 16.00
ROBERTO GALANTO SENZA TROPPO RUMORE
De première van zijn nieuwe muziekshow, “Senza Troppo Rumore”.

CAFÉ CRACKERS – 22:00 – GRATIS  
C ‘N K COVERBAND 
Hou je van covers? Hou je van Crackers? Dan is dit je avond!

THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 
IRISH MUSIC SESSION
De maandelijkse Ierse muziek sessies, waar anders dan in The Wolfhound

HET VEERKWARTIER – 16:00
LIVE OP ZONDAG: PEPIJN SPIJKERMAN
Alles binnen de lijnen van een popsong, maar de groove staat centraal.

PATRONAAT – 15:30 – 02:00  
GEERTRUIDA 6 JAAR FESTIVAL
Het Haarlemse platenlabel nodigt maar liefst 15 acts uit eigen roster uit om op 
een onvergetelijke manier het 6e levensjaar te vieren. Van harte.

PHILHARMONIE – 14:30
COV HAARLEM – MESSA DA REQUIEM
Krachtige ritmes, sublieme melodieën en dramatische contrasten vertolken beur-
telings de gevoelens van verlies en zorg, maar ook het menselijke verlangen naar 
vergiffenis en genade. Met medewerking van Het Promenade Orkest.

ROSENSTOCK HUESSY HUIS – 15:00 
HELENDE GELUIDEN: RAAG MALA SUITE 
Raag Mala Suite volgt wel de toonladders, maar niet het complexe maatsysteem 
van de Indiase muziek. In plaats daarvoor wordt soms gebruik gemaakt van eigen-
tijdse dancebeats. Lig en geniet van Oosterse klanken. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS 
TIM GRIMM (USA) 
Rennaisance-man in de wereld van de podiumkunsten. Koning van de folk.

DO 18 – PATRONAAT – 20:00 
SCUMBAG MILLIONAIRE (SWE)
Deze high energy action punkers zijn getekend bij Suburban Records. 

DO 18 – CIRCUS HAKIM – 19:00      
FOSSEN & TOUSSAINT 
Dit Chicago Blues Duo wordt live uitgezonden door Haarlem105.

WO 17 – STADSSCHOUWBURG – 20:15 
LISA LOIS SINGS: ADELE
Lisa Lois winnares van X-Factor brengt een ode aan de Britse ster Adele.

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS
KWABENA OFORI INSPIRE
Cool new age jazz-optreden van deze swingende Amsterdamse band

VERHALENHUIS HAARLEM – 15.30 
VOCAAL ENSEMBLE KWARTS - BYE BYE BRITAIN
Vocaal Ensemble Kwarts zong eerder dit jaar al in het voorprogramma van het 
Nederlands Kamerkoor en zingt, geïnspireerd op de Brexit, stukken van Engelse 
componisten als Parry, Purcell, Elgar en Tomkins.

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

STAPPEN & DANCE / OKTOBER

STAPPEN & DANCE / OKTOBER

ZA 6 – HET VEERKWARTIER – 18:00 – 00:00 
DANSEN ONDER DE STERREN
Kom samen op een te gekke locatie, lekker dansen onder de sterren.

ELKE DO T/M ZO – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00 
CLUB RUIS
Club Ruis geeft jou een ongestructureerde verstoring van het alledaagse. Bezoe-
kers van Ruis kunnen rekenen op een kleurrijke mix van vernieuwende elektroni-
sche muziek, een vrije sfeer en attente bediening.

VR 5 – PATRONAAT – 23:30 – 06:00 
STATE OF BASS
Voel de kracht van de BASS en het complete spectrum van Hardstyle.

ZA 6 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 
DE DANSHAL
Hoge energie, lage hips, bon vibes alleen bij De Danshal. Avondje knallen.

ZA 13 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 
ZWARTE KOFFIE
Alle hoeken van het muzikale spectrum worden aangedaan. House, hiphop, disco 

ZA 13 – PATRONAAT – 20.30 - 00.30 
FRIS - GLOW IN THE DARK
Ben je tussen de 12 en 16 jaar en wil je naar ‘da club’? Dat kan bij Fris. 

ZA 6 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 
30 SOMETHING
Verwacht hits uit alle jaren en veel gin tonics. Nooit te jong om oud te gaan! 

OVERIGE / OKTOBER

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS 
ROB LUTES (USA) 
Deze singer-songwriter heeft awards gewonnen en zingt over leven en liefde.

DO 4 – HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS 
RICHARD TOUSSAINT
Het repertoire van Richard Toussaint en zijn band bestaat uit de bekende jazz 
standards, afgewisseld met vette bluesjes of opzwepende bossa’s en funky num-
mers. Kom luisteren en speel na de pauze mee!

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
FUSE
De kleurrijke formatie brak door als huisband van Podium Witteman. Ze staat 
erom bekend de muzikale invloeden van de zes groepsleden bij elkaar te brengen 
in een eigenwijze mix van klassiek, jazz, volksmuziek en improvisatie. 

MA 8 – PATRONAAT – 20.00 
MOTHER’S FINEST (USA)
Deze legendarische band speelt een mix van funk, rock, gospel, metal en jazz.

DO 18 – HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS
TRIO JÖP
Onze huisband Trio JÖP bestaat uit drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan 
Graafmans en bassist Paul Berner. Kom luisteren en speel na de pauze mee!

PATRONAAT – 20.00 
DANIËL LOHUES ELEKTRISCH
Lohues gaat met een elektrische band op clubtour! Gitaarversterker voluit.   

GROENMARKT KERK – 20:00 
TAKE ME TO CHURCH: MAAIKE OUBOTER
Het nieuwe album van singer-songwriter Maaike Ouboter heeft de titel ‘Vanaf 
Nu Is Het Van Jou’. Een bundeling korte, persoonlijke verhalen, door Maaike 
verwerkt in indrukwekkende liedjes die raken.

PHILHARMONIE – 20:30 
LIGCONCERT CANTO OSTINATO
Muziek om bij weg te dromen. Comfortabel in een strandstoel of met de ogen 
dicht op een matje, dat zijn de Ligconcerten van Trance Classique.

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

PATRONAAT – 18:45 
MELVINS (USA)
Ze zijn bekend geworden als geestelijke godfathers van het grunge-genre.

PHILHARMONIE KLEINE ZAAL – 20:15 
TOPSOLISTEN: 
TUSSEN WENEN, BERLIJN EN PARIJS
‘Absoluut verbluffend’, schreven de kranten in de VS over de Nederlandse violiste 
Simone Lamsma. Samen met de Amerikaanse pianist Robert Kulek maakte zij 
haar debuut in de Londense Wigmore Hall en de New Yorkse Carnegie Hall.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
SANDRA VAN NIEUWLAND – HUMAN ALIEN
‘Human Alien’ is de eerste song van het dit jaar te verschijnen album van de 
Haarlemse zangeres Sandra van Nieuwland, dat de basis vormt voor haar nieuwe 
show. Stap met Sandra in een andere wereld en beleef een nieuwe werkelijkheid. 
 

DOOPSGEZINDE KERK – 20:30 
TAKE ME TO CHURCH: GRANDBROTHERS (D)
De luisteraar wordt overdonderd en meegezogen in instrumentale klanken.

CAFÉ CRACKERS – 22:00 – GRATIS  
HAARLEMSE POPSCENE ON TOUR 
In Café Cracker spelen Lucas Rens  en Van Rooster het dak eraf  

THE WOLFHOUND – 22:00 – GRATIS
LIQUID BLUE
Blues-Rock met stevige rockcovers, melodieuze bluesballads en shuffleblues

CIRCUS HAKIM – 15:30     
HAARLEMSE BLUES CLUB 
Met Memphis Gold (USA) ft. Little Boogie Boy Blues Band. You got the blues. 

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS 
THE LASSES(NL) WITH KATHERINE CLAIRE(USA)
Oprechte ballads en levendige liedjes, vol vreugde en muzikaliteit.

PHILHARMONIE – 20:15
TINO MARTIN – DICHTERBIJ
Zanger Tino Martin is een buitengewoon fenomeen in het genre volksmuziek. 

ZA 6 – HAARLEMMER KWEEKTUIN – 10:00 - 16:00 – GRATIS 
BIOMARKT ISM MUGFEST!
Natuurlijk is er de BioMarkt waar je allerlei biologische, glutenvrije of  
duurzaam geproduceerde producten kunt proeven en kopen. Verder is  
er theater en muziek op verrassende locaties midden in de natuur! 

DI 9 – VERHALENHUIS HAARLEM – 19.30 
FILOSOFIE CAFÉ I.S.M. DE TONEELSCHUUR
Met Niels Nuijten, regisseur van het toneelstuk ‘De Rechtvaardigen’ wat deze 
maand in de Toneelschuur te zien is.

WO 17 – TONEELSCHUUR – 19:30
MASTERCLASS INTERVIEWTECHNIEKEN
Ben je jonger dan 25? Doe dan mee met de Masterclass Interviewtechnieken van 
Oscar Kocken (o.a. ‘Kunstbende’, ‘Lowlands’, ‘Parade’). Oscar leert je hoe je onze 
acteurs het hemd van het lijf kunt vragen.  

MA 15 & MA 19 – TONEELSCHUUR – 20:00
WORKSHOP TONEELTEKST LEZEN
Zoals de acteurs en de regisseur op de eerste repetitiedag lezen we de tekst 
met elkaar, hardop. En daarna gaan we analyseren, fantaseren en verbeelden. 
Gewapend met deze ervaring bezoeken we de voorstelling.

WO 10 – PLETTERIJ – 14.00 
HAARLEM IN FILMBEELDEN
Lenie Peetoom heeft een selectie gemaakt van filmbeelden van onze stad. 

DI 9 – PLETTERIJ – 20.00 
DEBATCAFÉ
Het Pletterij Debatcafé is een gevarieerd programma met veel actueel Haarlems 
nieuws, interviews, muziek, columns, poëzie en debat. 

DI 23 – BAR WOLKERS – 20:00 – GRATIS
HAARLEMSE DICHTLIJN
Maandelijks podium voor beginnende en ervaren dichters met als speciale gast 
sin-ger/songwriter Café Wehmut

ZO 21 – ROSENSTOCK-HUESSY HUIS – 13:30  
DIALOOGMIDDAG MET NICKY VERBEEK 
Nicky heeft een eenvoudige methode ontwikkeld om het denken te confronteren, 
waardoor de ik–identificatie ermee wordt onderbroken. Voor iedereen?  

WO 24 – REMONSTRANTSE KERK / ORANJEKADE 1 – 19:45 
FILOSOFISCH CAFÉ HAARLEM
Met filosoof Paul van Tongeren over zijn essay ‘Willen sterven’

DI 30 – TONEELSCHUUR – 18:30
CULTUURTAFEL VAN VEEL
Aan de CultuurTafel Van Veel wordt gedineerd door mensen die elkaar nog niet 
kennen of wel kennen en zin hebben er op uit te gaan. Of gewoon even geen zin 
hebben om te koken. Kan allemaal. En daarna naar een voorstelling of film.

DI 30 – PLETTERIJ – 20.00 
DEBAT CULTUURMARXISME: SPOOK OF  
SPOOKBEGRIP
Als vervolg op de Tegenlicht Meet Up “De opkomst van Nieuw Rechts”. Paul 
Cliteur en Rob Hartmans gaat met elkaar in gesprek.  

VR 19 – PATRONAAT – 21.00 - 03.00 
40UP
Lekker dansen met leeftijdsgenoten? Dat kan op 40UP! Voor 40+ 

ZA 20 – ORANGERIE ELSWOUT | OVERVEEN – 20:00 – 01:00 
LANDGOEDFEEST
Een Classics Party met de beste Disco & Upbeat voor swingende volwassen.

ZA 20 – PATRONAAT – 23:30 – 04:00 
ZER00’S HEROES
De beste én slechtste hits uit de jaren 2000 zijn terug in Patronaat. Yeah.

VR 26 – NUMBER 5 / RIVIERVISCHMARKT 5 – 23:00
DJ JEAN EN MC MARON 
DJ Jean draait al een tijdje mee in Da House, dus verwacht oldskool madhouse.

ZA 27 – THE WOLFHOUND – 20:00 – GRATIS  
THE WOLFHOUND HALLOWEEN PARTY!
Gruwelijke Halloweenfeest met live muziek, prijzen voor beste kostuum en nog 
veel, veel meer! Hier moet je zijn met Halloween. The Real Deal.  

PATRONAAT – 20:30 
ROOTS OF HEAVEN: CHATHAM COUNTY LINE (USA)
Roots en Americana op zijn best! Prachtige samenzang en hemelse banjo solo’s.

DI 23 – PHILHARMONIE KLEINE ZAAL – 14:00
DINSDAG MATINEE: AMSTERDAM – PARIJS
Het programma ‘Amsterdam-Parijs’ kan het best worden omschreven als een 
dialogue musical, het zijn vaak oorspronkelijke sololiedjes die zijn omgevormd tot 
duetten en dialogues. Gemaakt door twee prachtige mensen.

DI 23 – PATRONAAT – 20:00 
ACID MOTHERS TEMPLE (JPN) + MÄLÄSKÄ
Japanse psychedelische space gaze door Acid Mothers Temple. De Haarlemse 
band Mäläskä maakt bijzondere muzieklandschappen die worden gekenmerkt 
door ambient en experimentele pop en psychedelica. 

WO 24 – PHILHARMONIE KLEINE ZAAL – 20:15 
STRIJKERS PLUS: LICHT EN DONKER VAN SCHUBERT
Voor het concert hebben ze een vroeg kwartet van Beethoven in hun koffer, een 
van Prokofjev vol Kaukasische volksmuziek en een van Schubert dat mooi scha-
kelt tussen licht en donker. Uitgevoerd door een bejubeld strijkkwartet.

DO 25 – PATRONAAT – 20:30 
KLIKO PRESENTS: O.A. THE DEVILS (ITA)
Tornado van rockabilly blues, noise, trash en rock ‘n roll! Wild & luid. 

DO 25 – PLETTERIJ – 20.30 
ERWTENSOEP
Erwtensoep is een Frans / Nederlands  kunstenaarsstel en spelen samen muziek.

DO 25 – THE WOLFHOUND – 21:00 – GRATIS 
UNDERGROUND JAZZ IN THE WOLFHOUND
Jazz zoals jazz bedoelt is; in de diepste krochten van The Wolfhound

PATRONAAT – 18.00 
ANTI FEST!
ANTIfest!, het festival van punkrockiconen Anti-Flag komt naar Haarlem toe! 

PLETTERIJ – 20.30 
DE NAZATEN
Een negenkoppige Surinaams/Nederlandse blaas- en percussie-ensemble.

THE WOLFHOUND – 21:30 – GRATIS
FORD PIER
Een Canadese singer-songwriter met al heel wat albums op zijn naam. 

PODIUM OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15
HELENA VAN HEEL & SPINOZA STRIJKKWARTET
De prachtige liederencyclus Les nuits d’été (Zomernachten) van Berlioz staat 
in dit concert centraal. De liederen zijn verbonden door de diepe emoties liefde, 
afscheid en dood. Gespeelt door Helena van Heel & Spinoza Strijkkwartet.

PATRONAAT – 23:00 
KLIKO PRESENTS: DÍA DE MUERTOS
Geen punk en noise dit keer, maar een explosie van cumbia, rock en voodoo!

DE VOLKSLUST - 13:00 
JAZZY SUNDAY LUNCH MET SASKIA LAROO! 
Kom genieten van goed eten, drinken en live jazz van Saskia Laroo; zij staat 
bekent als de ‘Lady Miles Davis of Europe’. Reserveren gewenst.
TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS 
BEN BEDFORD (USA) 
Deze singer-songwriter is eigenlijk een dichter op muziek. 

PATRONAAT – 19.00 
OUR LAST NIGHT (USA)
Een avond meezingen met hun energieke liveshow en poppy metalcore-songs. 

PATRONAAT – 20:30 
THEO CROKER - STAR PEOPLE NATION (USA)
Als kleinzoon van jazzlegende Doc Cheatham stroomt bij deze veelbesproken 
jonge trompettist jazz echt door zijn bloedvaten. Jazz 2.0 voor jong en jonger.

ZA 27 – SEINWEZEN – 20:30 – 23:30 
SPIRIT DANCE PARTY 
Een avontuurlijke mix van Global Beats; African, Balkan, House, Rai, Electronic, 
Tribal, Techno, Latin.........dansen op blote voeten.

ZA 27 – CAFÉ CRACKERS – 22:00 – GRATIS  
HALLOWEEN ‘N DUIVELS FEEST 
Ook in de Café Crackers kun je griezelen met Hell O Ween.  Brrr

ZA 27 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00 
HALLOWEEN: VUNZIGE DEUNTJES 
Vunzige Deuntjes + Wasserette geven een eng feestje. Verplicht verkleed. 

ZO 28 – TONEELSCHUUR – 16:00 – GRATIS 
SPRINGENDE SPRUITEN DISCO (AL)
Kom swingen in het Toneelschuurcafé! DJ Belle zorgt ervoor dat je onmogelijk 
stil kunt blijven zitten. Dus trek je dansschoenen en je mooiste outfit aan. Van 
Michael Jackson tot K3 en Kinderen voor Kinderen, alles komt voorbij. 

PATRONAAT – 20:00 
URIAH HEEP (UK) + THE ZOMBIES FT. COLIN 
BLUNSTONE & ROD ARGENT (UK)
Op één avond zowel de legendarische formatie The Zombies als de fameuze rock-
band Uriah Heep, en dat allemaal op één ticket! Sixties/seventies/classic/rock 
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