ZATERDAG 11 MEI

THEATER / MEI

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN
ER
AT
E
TH

2019

DORPSKERK | BLOEMENDAAL – 19:30

EEN EIGEN MELODIETJE – J.J. CREMER

Opvoering door Letterlievende Vereniging J.J. Cremer van tekstfragmenten uit
dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, geschreven
midden in bezet Amsterdam en in Kamp Westerbork.

MEI

DONDERDAG 2 MEI

TIP

TONEELSCHUUR – 20:00

BEDROG - THEATERGROEP SUBURBIA

Harold Pinter’s geraffineerde driehoeksverhouding. Emma en Robert zijn
getrouwd, Jerry is de beste vriend van Robert, Jerry en Emma zijn minnaars,
Robert weet van de affaire, maar dát weet Jerry dan weer niet.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TIP

NOEM HET MAAR LIEFDE - TONEELGROEP MAASTRICHT

TONEELSCHUUR – 20:30

OPGEDIEPT - DE THEATERTROEP

Opgediept is de nieuw geschreven toneeltekst van schrijver en dichter Judith
Herzberg. De avond bestaat uit twee delen. Er is ook een bewerking van Mephisto
te zien, aangevuld met teksten van Thomas Bernhard en Bertolt Brecht.

ZATERDAG 4 MEI

ALS MUREN KUNNEN PRATEN

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 17:00 – 20:30

JE KUNT ER NIET OVER SPREKEN, MAAR JE KUNT
ER OOK NIET OVER TE ZWIJGEN

Herdenking met AnneMargriet Veldhorst, Dick van der Pijl en Guido Swart. Een
ode aan de levenskracht van een aantal mensen die zich de oorlog konden herinneren. Er is ook een gezamenlijke maaltijd.

TIP

TONEELSCHUUR – 21:00

THEATER NA DE DAM

In opdracht van Theater Na de Dam schrijft de Belgische schrijver Tom Lanoye een
nieuwe toneeltekst die verschillende landelijke theatergezelschappen op de avond
van de Nationale Dodenherdenking tegelijkertijd presenteren.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 21:00

THEATER NA DE DAM | HERDENKEN

TIP

Een bijzondere avond ‘onder de kap’ van het theater, met schrijfster Nelleke Noordervliet. Zij stelt speciaal voor de herdenking een literaire lezing samen, waarbij ze
op haar eigen manier stilstaat bij oorlog en vrede.

Tijdens het weekend van 17, 18 en 19 mei is het weer volop genieten van de
Vijfhoekkunstroute. Heerlijk dwalen door de "Jordaan van Haarlem" en kunst
in allerlei vormen tegenkomen, overal waar je een dromenvanger buiten ziet; in
de Proveniershof, winkels, ateliers, woningen etc. Het thema dit jaar is ‘Lucide
dromen’. Lucide dromen zijn dromen waarbij men zich bewust is dat men droomt
en de mogelijkheid heeft de droom te sturen. Álles is mogelijk; er gebeuren de
meest fantastische en onmogelijke dingen. Kom vrijdag 17 mei tussen 20 en 22
uur en gedurende het hele weekend tussen 12 en 17 uur een lucide droombeleving ervaren in de Nieuwe Kerk en laat u verrassen.

DINSDAG 7 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

HIT DANS & KLEINKUNST

Elf scholen voor voortgezet onderwijs uit Haarlem en omgeving doen mee aan de
HIT finale Dans en Kleinkunst. Een vakjury beoordeelt de talenten.

TONEELSCHUUR – 20:00

ALL HANDS ON DECK -

Scapino Ballet en Wëreldbänd halen het beste in elkaar naar boven in een voorstelling vol wonderlijke combinaties van dans, humor, muziek en theater.

TONEELSCHUUR – 20:30

DANS

THE LITTLE GREAT PEOPLE

Korzo en Nederlands Dans Theater (NDT) bundelen de krachten om aanstormende dansmakers optimaal te begeleiden en bieden hen een geschikt podium
om een nieuwe productie te maken en daarmee op tournee te gaan.

WOENSDAG 22 MEI

STADSSCHOUWBURG – 20:15

DANS

THE 7 FINGERS (CANADA) | RÉVERSIBLE

De voorstellingen van The 7 Fingers vallen in de categorie ‘nouveau cirque’, een
adembenemende mix van theater, moderne dans, virtuoze acrobatiek, clownerie,
slapstick en poëzie, overgoten met een passende soundtrack.

HALLO BANDOENG - LOULOU RHEMREV

DONDERDAG 23 MEI

ACHTER/AF - DE KOE

TIP

NACHTGASTEN: SCHRIJVERS OP DE VLOER

WOENSDAG 15 MEI

BEEFTEEFJES - FEIKES HUIS

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TURKS FRUIT

TIP

De Koe blikt terug op de rijke geschiedenis in hun dertigjarig bestaan. Een stuk
over opluchting en voldane vermoeidheid, over zelfhaat en gemiste kansen. Met
daar doorheen van wat ze al die jaren eigenlijk bedoelden.

UITVERKOCHT!

DANIËL ARENDS | MEER VAN HETZELFDE (DEEL 1)

TONEELSCHUUR – 20:30

CLYBOURNE PARK

Na het succesvolle A Raisin in the Sun en Beneatha’s Place brengt Well Made
Productions de derde voorstelling van de Raisin Cycle: Clybourne Park.

ZATERDAG 25 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

STADSSCHOUWBURG – 20:15

De omvangrijke restauratie van de kathedraal is bijna voltooid en hij is mooier
dan ooit! Om dit te vieren kan je op bijna 60 meter hoogte via een spectaculaire
brug van toren naar toren lopen. De beide torens, van de tussen 1895 en 1930
gebouwde kathedraal, kunnen van binnenuit beklommen worden. De toren- en
gewelventocht voert ook langs tal van culturele schatten in de kerk en leidt onder
meer naar de binnengalerij in de koepel, de zolders en klokken in de torens. Onderweg kun je desgewenst even op adem komen in een rustruimte met zitzakken
en ontspannende muziek. Er worden ook audiovisuele presentaties over de
architectuur en de kunstschatten van de kerk getoond.
Info en kaarten: www.koepelkathedraalhaarlem.nl/klimnaarhetlicht

WIE IS ER BANG VOOR VIRGINIA WOOLF?
DOOD PAARD

TIP

CASABLANCA | MATZER THEATERPRODUCTIES

Zes acteurs bereiden zich voor op het spelen van Casablanca, geïnspireerd op de
Hollywood-klassieker. Spelen zij dit stormachtige liefdesverhaal zoals het ooit is
geschreven? Of neemt hun verhaal een andere wending?

VRIJDAG 31 MEI

RIJSEN & ROOXMAN, DEDIKKEMUIZ & SJORS

Adelheid Roosen, Lineke Rijxman, Titus Muizelaar en George Groot, vier spelers
met verweven levens en liefdes, onderzoeken in een speels ritueel de staat van
de liefde en of het oog inderdaad de spiegel van de ziel is.

VRIJDAG 17 MEI

TIP

TONEELSCHUUR – 20:00
Het boek was een bestseller, de film een blockbuster, de musical een kaskraker en
dan is er nu de mag-je-niet-missen toneelbewerking van het ultieme liefdesverhaal
uit de Nederlandse literatuur: ‘Turks Fruit’.

DONDERDAG 9 MEI

Een krankzinnige reeks van snelle scènes, absurde grappen en slechte dans.

Een open mic comedyshow met maar liefst 7 comedians en een presentator.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15

COEN BARDELMEIJER | IK HAD HET OOK NIET
KUNNEN DOEN

EMILIO GUZMAN - KOM DAN!

Het einde der wereld nadert en dat stemt Emilio Guzman vrolijk. Of het nu Trump
is die opschept over de grootte van nucleaire knop of de gevolgen van het broeikaseffect: we gaan naar de kloten, het maakt niet meer uit.

VR 10 MEI – TONEELSCHUUR – V.A. 20:30 UUR (start film om 21:15 uur)

De Toneelschuur is 50 jaar! In de maand mei zetten we de film in het zonnetje:
Nocturne’s Nuit Noire. Kijk naar de edgy film Nocturne en feest mee! Performance
en kunst wordt gemixt met live muziek en een dj die tot diep in de nacht de lekkerste platen draait. Een film noir over liefde, volwassen worden, deadlines en
inspiratie. Fictie en feit raken met elkaar verstrengeld en Alex zijn deadline komt
steeds dichterbij. Hoe krijgt hij deze film af in een nacht?
Info en kaarten: www.filmschuur.nl

TONEELSCHUUR – 20:30

CARMIGGELT - HELMERT WOUDENBERG

TIP

Helmert Woudenberg (en velen met hem) vinden het hoog tijd om Carmiggelt en
zijn Kronkels opnieuw in de schijnwerpers te zetten. In Carmiggelt speelt hij een
aantal van die grappige maar ook droefgeestige gebeurtenissen.

VRIJDAG 10 MEI

VOOR ALTIJD DUURT EEN JAAR

Als Eric net bedrogen is door zijn ex-vriendin, ontmoet hij het meisje Pim. Zij doet
hem een voorstel: vanaf dit moment blijven ze precies een jaar bij elkaar. Misschien wordt het verschrikkelijk, misschien wordt het fantastisch.

STADSSCHOUWBURG – 20:15

ALL HANDS ON DECK - SCAPINO BALLET
ROTTERDAM & WËRELDBÄND

Scapino Ballet en Wëreldbänd halen het beste in elkaar naar boven in een voorstelling vol wonderlijke combinaties van dans, humor, muziek en theater.

THEATER DE LUIFEL | HEEMSTEDE – 20:15

DOLF JANSEN | BIJNA

HET NATIONALE THEATER

TRY OUT

Geen keihard cabaret, geen stampende stand-up, maar verhalen. Met, natuurlijk,
genoeg ruimte voor humor, improvisatie en poëzie, maar vooral verhalen.

DE WERELD VOLGENS JOHN
VR 7 JUNI – STADSSCHOUWBURG – 20:15 UUR

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15

‘ONBEDOELD GEESTIG’ (ONGEWENST ONSTOFFELIJK)
Na de dood begint het avontuur pas echt. Of dat echt zo is, valt nog te bezien.
Fabian en Willeke Dingemans hebben een gelukkig huwelijk. Er is slechts één
donkere wolk en dat is Vivian Spechters. Maar zij is een krankzinnige stalker.

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

TIP

GROUND ZERO

Ground Zero is het nieuwe Urban Contemporary dans gezelschap van Nederland. Een unieke blend van diverse dans stijlen en dans achtergronden die
samenkomen tot een zeer fysiek bewegingsidioom.

TONEELSCHUUR – 20:30

EEN KERSENTUIN – KAMEROPERAHUIS

TIP

Radicale muzikale bewerking van Tsjechovs klassieker. In Een Kersentuin zien
we Ljubov in de laatste hallucinante momenten voor haar dood. Deze aan lager
wal geraakte adellijke dame klampt zich vast aan alles wat er niet meer is.

ZONDAG 2 JUNI

ZATERDAG 18 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

BEEFTEEFJES - FEIKES HUIS

Ben je een dierenvriend en wil je weten wat er nog meer mogelijk is? Kom langs
in de praktijk van Renate Schoep. Bij Servaes Nelissen liggen humor en tragiek
dicht bij elkaar in een mengvorm van toneel, cabaret, poppenspel en mime.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15

OOM WANJA – J.J. CREMER

Deze tentoonstelling is een presentatie van de geschiedenis van Haarlem en ZuidKennemerland. De nadruk ligt op de bloeiperiode van Haarlem: de Gouden Eeuw,
toen Haarlem een van de machtigste en welvarendste steden van Holland was.

HAARLEMSE HELDEN. ANDERE MEESTERS.

De andere ‘helden’ (ipv Frans Hals) uit de eigen verzameling van Het Frans Hals
Museum komen voor het voetlicht: Hendrick Goltzius, Karel van Mander, Jan
Porcellis, Salomon van Ruysdael, Nicolaes Berchem en nog vele anderen.

TIP
De wijk De Vijfhoek wordt ook wel ‘de Jordaan van Haarlem genoemd.
Ieder jaar vindt hier de Vijfhoek Kunstroute plaats met dit jaar als thema de
‘lucide droom’. Lekker dwalen door de buurt en maar zien waar je terechtkomt.
T/M 12 MEI – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO

200 SOORTEN GROEN

Een overzichtstentoonstelling van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand
Bauer. De tekeningen van beide broers behoren tot de uitzonderlijkste botanische
kunstwerken ooit gemaakt, terwijl ze relatief onbekend zijn in ons land.

DE ZEGE IN ZICHT

Nederland in kampioenschappen: van sjoelen tot wok-sleeën en van komkommers sorteren tot dog-dance. Fotograaf Gerrit de Heus reed een jaar lang door
het land en bracht niet-alledaagse Nederlandse kampioenschappen in beeld.

T/M 16 JUNI - FRANS HALS MUSEUM | HAL - DI T/M ZO

RUIS! FRANS HALS, ANDERS

Met het werk van Frans Hals als inspiratie schept Ruis! – Frans Hals, Anders een
beeld van de mens als een veelzijdig wezen dat grenzen vastlegt.

Dertig jaar geleden startte een bevlogen team van de Vrienden van het Frans
Hals Museum met het decoreren van het Frans Hals Museum met prachtige boeketten. Een nieuw tentoonstellingsformat was geboren.

T/M 23 JUNI – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO

THE WORLD OF K

KINDEREN & JEUGD / MEI

T/M 23 JUNI – ZANDVOORTS MUSEUM – DI T/M ZO

ADA BREEDVELD

Ada experimenteert met kleuren, materialen en verschillende thema’s. Een tijdschrift waarin de betekenis van het woord surrealisme wordt uitgelegd geeft haar
werk een richting tot “de zogenaamde vrije wereld”.

T/M 30 JUNI – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO

WIE ONTWERPT DE METAVERSE?

NA ROSA – EEN OORLOGSVERHAAL (9+)

Laboman speelde afgelopen seizoen al met veel succes Ridder Jacoba in het
Verhalenhuis. Ze komen terug met een spannend, indrukwekkend en gelukkig
ook af en toe grappig oorlogsverhaal met veel muziek.

TIP

T/M 30 JUNI – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO

VAN DEN EIJNDE: HERONTDEKT

Langhout Theaterproducties geeft het bekende sprookje Assepoester een humoristische twist en voorziet het van vrolijke liedjes en schitterende kostuums.

ZO 12 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00 & 13:00

T/M 24 SEP – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO

MOEDERDAG SPECIAL: APENNOTEN (2+)

TIP

In de show komen de bekendste en leukste Apennoten liedjes voorbij. Deze
nummers worden in een kleine bezetting gespeeld met keyboard en gitaar, bas of
ukelele. En het leuke is: de kinderen kunnen met élk liedje meedoen.

HAARLEM FILMSTAD

T/M 26 OKT – KATHEDRAAL MUSEUM ST. BAVO – DI T/M ZA

De populaire Z@ppelin-televisieserie ‘Het Zandkasteel’ is in tien jaar uitgegroeid
tot een van de favoriete theateruitjes voor drieplussers.

150 MAAL DE KATHEDRAAL

TONEELSCHUUR – 20:30

ZO 12 – TONEELSCHUUR – 15:00

T/M 27 AUG – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO

VADERTJE & MOEDERTJE (6+)

Vadertje & moedertje gaat over sprookjes (maar dan anders) en hoe deze middeleeuwse verzinsels nu nog steeds onze moraal en onze rolverdeling bepalen.

ZO 12 – TONEELSCHUUR – 16:00

WORKSHOP VADERTJE & MOEDERTJE (6+)

Doe mee met de gratis workshop na afloop van de voorstelling!
HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM! /// HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM!

TIP

Een voor velen onbekende geschiedenis wordt in beeld gebracht. Want wie weet
nog dat Haarlem honderd jaar geleden even het middelpunt was van de Nederlandse filmwereld? Met o.a. Filmfabriek Hollandia bij het Spaarne.

HET ZANDKASTEEL - OP DE PIRATENBOOT (3+)

Adelheid Roosen, Lineke Rijxman, Titus Muizelaar en George Groot, vier spelers
met verweven levens en liefdes, onderzoeken in een speels ritueel de staat van
de liefde en of het oog inderdaad de spiegel van de ziel is.

TIP

Een bijzondere expositie over de Virtual Reality (VR). Er wordt VR-werk getoond
van jonge getalenteerde internationaal werkende makers uit verschillende disciplines, zoals productontwerp, architectuur en hedendaagse kunst.

Het bijzondere werk van beeldhouwer Hendrik van den Eijnde wordt uitgebreid
belicht in de tentoonstelling ‘Herontdekt’. Van den Eijnde was een Nederlandse
beeldhouwer, meubelontwerper, graficus en tekenaar.

ZO 12 – STADSSCHOUWBURG – 13:30 & 16:00

TIP

TIP

‘The world of K., or the prophecy of the excesses of modern bureaucracy’ is gebaseerd op het boek Der Prozess van Franz Kafka (1883-1924).

WO 1 – VERHALENHUIS HAARLEM – 15:00

ASSEPOESTER (6+)

T/M 29 MEI – FOTOGALERIE DE GANG – MA T/M ZA

MUSEUM IN BLOEI

SCHUURATELIER: ARGUSOGEN

Losse scènes die deels geschreven zijn, deels op de vloer ontstaan, en deels ter
plekke worden geïmproviseerd onderzoeken de claustrofobie, de paranoia, de
ineenstorting, de rebellie, de wanhoop en de moed.

DO 2 - STADSSCHOUWBURG - 13:30 UUR

DUBBELSPEL

Op het landgoed, waar Wanja woont en werkt met zijn nicht Sonja en zijn moeder, komt de vader van Sonja met zijn jongere vrouw Jelena bij hen wonen. Vanaf
dat moment staat het leven daar op zijn kop.

RIJSEN & ROOXMAN, DEDIKKEMUIZ & SJORS

TIP

T/M 16 JUNI - FRANS HALS MUSEUM | HOF - DI T/M ZO

TONEELSCHUUR (IN FOYER VERZAMELEN) – 15:30

Wervelende dansvoorstelling voor kleuters. In dit virtuoze dansduet botsen twee
meisjes er grappig op los. Ze giebelen, schaterlachen, proesten, spelen, kletsen,
dansen, stoeien. De vriendinnen bewegen als een echte twee-eenheid.

RIJSEN & ROOXMAN, DEDIKKEMUIZ & SJORS

DOORLOPEND – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO

GESCHIEDENIS VAN HAARLEM

STADSSCHOUWBURG – 20:30

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15

TONEELSCHUUR – 20:30

LIVING HISTORY

Deze voorstellingen zijn ‘theatrale rondleidingen’ door het museum. Via een verhaal,
verteld door Nicolaus Cruquius (1678-1754).

Er zijn 6 video-schilderijen te zien van Marjan Jaspers. Het transformeren van
gebeurtenissen en herinneringen tot nieuwe beelden is het centrale thema in
Jaspers werk. Naast deze video-schilderijen zijn in het kunstcentrum ook 15 getransformeerde boeken te zien. Kunstboeken krijgen daarmee een nieuw leven.

CHITCHAT (4+)

OOM WANJA – J.J. CREMER

DOORLOPEND – MUSEUM DE CRUQIUS – ELKE ZO. 13.00 & 14.30

T/M 18 MEI – KUNST CENTRUM HAARLEM – DI T/M ZA

WO 1 – TONEELSCHUUR – 15:00

Op het landgoed, waar Wanja woont en werkt met zijn nicht Sonja en zijn moeder, komt de vader van Sonja met zijn jongere vrouw Jelena bij hen wonen. Vanaf
dat moment staat het leven daar op zijn kop.

EXPOSITIES / MEI

SCHUURATELIER: ARGUSOGEN

Losse scènes die deels geschreven zijn, deels op de vloer ontstaan, en deels ter
plekke worden geïmproviseerd onderzoeken de claustrofobie, de paranoia, de
ineenstorting, de rebellie, de wanhoop en de moed.

Coen vertelt serieuze en grappige verhalen uit zijn leven, over angst, keuzes,
verdriet en geluk. Hij geeft daarmee een persoonlijke inkijk in zijn leven.

Adelheid Roosen, Lineke Rijxman, Titus Muizelaar en George Groot, vier spelers
met verweven levens en liefdes, onderzoeken in een speels ritueel de staat van
de liefde en of het oog inderdaad de spiegel van de ziel is.

TONEELSCHUUR – 20:00

TIP

UITVERKOCHT!

CIRCUS HAKIM – 19:30
STADSSCHOUWBURG – 20:15

NOCTURNE’S NUIT NOIRE

STADSSCHOUWBURG – 20:15

RUNDFUNK | WACHSTUMSSCHMERZEN

COMEDY INC

FILMSCHUUR PRESENTEERT

BEEFTEEFJES - FEIKES HUIS

Ben je een dierenvriend en wil je weten wat er nog meer mogelijk is? Kom langs
in de praktijk van Renate Schoep. Bij Servaes Nelissen liggen humor en tragiek
dicht bij elkaar in een mengvorm van toneel, cabaret, poppenspel en mime.

Bij theater Elswout zijn ze super trots en heel blij dat de flamboyante Tante Gerda
uit Sesamstraat komt om te zingen en natuurlijk te vertellen!

VIJFHOEK KUNSTROUTE - LUCIDE DROMEN

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TONEELSCHUUR – 20:30

TIP

VR 17 T/M 19 – DE VIJFHOEK – (opening vrijdag om 20:00 uur in de Nieuwe Kerk)

WOENSDAG 29 MEI

MICHA WERTHEIM | VOOR ALLE DUIDELIJKHEID

EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+)

Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschots weg uit zijn witte wereld. Hij komt in een
land waar alles groen is. Toch wil hij graag terug naar huis. Zijn nieuwe vriend
Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op…

T/M 1 JULI 2022 – FRANS HALS MUSEUM | HOF – DI T/M ZO

Samen met de stukken van Shakespeare en Tsjechov behoort Wie is er bang
voor Virginia Woolf? tot de meest gespeelde toneelteksten wereldwijd.

Na een korte afwezigheid is cabaretier, publicist en radiomaker Micha Wertheim
weer terug op het theaterpodium. Zoveel is meteen al duidelijk.

TIP

HET FENOMEEN HALS

Incorrecte grappen, quasifilosofische overpeinzingen en gespeelde nonchalance

UITVERKOCHT!

BEER EN DE HONINGBOOM (4+)

Voorleesconcert: In deze muzikale voorstelling wordt het prentenboek Beer en de
honingboom van Jeroen Schipper en Vera de Backker gepresenteerd.

Tegelijk met de jubileumtentoonstelling een nieuwe, permanente dynamische presentatie: Het fenomeen Hals. Een inkijk in de fascinerende wereld van Frans Hals.

TONEELSCHUUR (IN FOYER VERZAMELEN) – 19:30

1 MEI T/M 31 JULI – KOEPEL KATHEDRAAL HAARLEM

ZO 19 – DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00

DOORLOPEND – FRANS HALS MUSEUM – DI T/M ZO

WIE IS ER BANG VOOR VIRGINIA WOOLF? DOOD PAARD

In de trilogie ‘The Sorrows of Belgium’ zoomt regisseur Luk Perceval van NT
Gent in op drie donkere passages uit de Belgische geschiedenis. Het eerste deel
‘Black’ gaat over de exploitatie van Congo onder Leopold II.

KLIM NAAR HET LICHT

DOORNROOSJE (2+)

Iedereen houdt van sprookjes en meesterverteller Wijnand Stomp weet van elk
sprookje en groot feest te maken. Vandaag kruipt hij in de rol van Oma Kip en
brengt samen met zijn publiek het sprookje van Doornroosje tot leven.

VRIJDAG 24 MEI

STADSSCHOUWBURG – 20:15

Ben je een dierenvriend en wil je weten
wat er nog meer mogelijk is? Kom langs
in de praktijk van Renate Schoep. Bij
Servaes Nelissen liggen humor en
tragiek dicht bij elkaar in een mengvorm
van toneel, cabaret, poppenspel en
mime.

ZO 19 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

GERDA HAVERTONG VERTELT TORI’S (2+)

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TONEELSCHUUR – 20:00

TIP

Ben jij stiekem de leukste thuis? En gek op verhalen verzinnen en vertellen? Wil
jij ook jouw verhaal met humor leren vertellen? Kom dan naar de Kids Story &
Comedy Club van Wijnand Stomp! Hij leert je graag de kneepjes van het vak.

ZO 26 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00

Samen met de stukken van Shakespeare en Tsjechov behoort Wie is er bang
voor Virginia Woolf? tot de meest gespeelde toneelteksten wereldwijd.

DONDERDAG 16 MEI

STORY & COMEDY CLUB – OPEN MIC (10+)

KLEVERPARK FESTIVAL

Ben je een dierenvriend en wil je weten wat er nog meer mogelijk is? Kom langs
in de praktijk van Renate Schoep. Bij Servaes Nelissen liggen humor en tragiek
dicht bij elkaar in een mengvorm van toneel, cabaret, poppenspel en mime.

BLACK. THE SORROWS OF BELGIUM I: CONGO

ZA 18 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 19:00

Tijdens het festival veranderen Kleverparkweg, Schotersingel en Van Ostadestraat in het festival-terrein met veel echte Haarlemse producten, mode, ‘good
food’, accessoires, workshops, muziek en een gezellige rommelmarkt.

TONEELSCHUUR – 20:00

TONEELSCHUUR – 20:00

DE MOOISTE VIS VAN DE ZEE (2+)

Kids Comedian en Meesterverteller Wijnand Stomp wekt elk verhaal op unieke
wijze tot leven: Dit keer is hij in het prentenboek De mooiste vis van de zee gedoken. Dompel onder in de wonderlijke onderwaterwereld.

ZA 25 – KLEVERPARK – 10:00 – 19:00 – GRATIS

TONEELSCHUUR – 20:30

A SEAT AT THE TABLE

ZA 18 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00

DE LIEDJESTOVENAAR (0+)

Voor ‘In de wachtkamer …’ vroeg Fred Delfgaauw bekende theaterpersoonlijkheden om mee te schrijven aan de dialogen: Paul van Vliet, Hans Dorrestijn, Freek
de Jonge, Jeroen van Merwijk, Rob Bloemkolk en Sjaak Bral.

Ontroerend en vlijmscherp portret van racisme. Een vlijmscherpe voorstelling
over liefde en haat voor het vaderland. Een ontroerend, humoristisch en kritisch
portret van hoe racisme zich manifesteert in onze samenleving.

Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar en dan …..

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.

TIP

FRED DELFGAAUW: IN DE WACHTKAMER
VAN DE LIEFDE

Het voorjaar staat te dringen en kom dansen en springen op vrolijke muziek en
verhalen. DJ Mister Anansi draait dan lekker beatjes voor jong en oud…

VR 24 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

Improviserend meeschrijven aan een nieuw toneelstuk. Met de roemruchte Nachtgastenmethode, waarbij het publiek het verhaal al kent, maar de acteurs ter plekke
elkaars geheimen moeten ontdekken.

STADSSCHOUWBURG – 14:00

TIP

ZO 19 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15:00

TONEELSCHUUR – 20:30

TONEELSCHUUR – 20:00

BEEFTEEFJES FEIKES HUIS

Een compacte relatie-fuck-up, Gummbah-cartoon en tragedie inéén. Helga en
Peter zijn een goed geolied koppel, dat efficiënt langs elkaar heen leeft. Ze hebben het idee dat zij de ultieme samenlevingsvorm gevonden hebben.

Volg ons: FACEBOOK.COM/HAARLEMXL

TIP

Verhaal over Agamemnon; de leider van het Griekse leger dat al 9 jaar tevergeefs de stad Troje tracht te veroveren. Hij moet namelijk bepalen wie de meest
waardevolle soldaat in zijn leger is: Ajax of Odysseus.

TONEELSCHUUR
20:00 UUR

DING DONG

Na 'Race' en 'The Nation' maakt Eric de Vroedt een spin-off van succesvoorstelling 'The Nation': 'De wereld volgens John'. Deze voorstelling wordt een
opzwepende mix van stand-up comedy, muziek, video en zelfs dans. De structuur
lijkt op die van de film Trainspotting, waarbij de voorstelling start met het slot: de
hoofdpersoon dood in het apenhok in de dierentuin. Hoe is dat gekomen en hoe
is hij daar terechtgekomen? (Heeft u The Nation niet gezien? Geen probleem:
De wereld volgens John is ook geschikt voor wie de eerdere delen heeft gemist!)
Bestel nu je kaarten op www.theater-haarlem.nl

De meest goedlachse cabaretier uit Brabant! Hij begon als tonprater, werd standup comedian en speelt nu de theaterzalen plat als cabaretier.

Actrice en theatermaakster Loulou Rhemrev graaft met deze muzikale theatervoorstelling in haar familiegeschiedenis op zoek naar antwoorden op vragen die
haar leven beheersen. In hoeverre bepaalt haar Indische erfenis haar identiteit?

HET AJAX-DILEMMA | MARIJKE BROEKHUIJSEN

SPRING & JUMP (0+)
MONKIE (0+)

IN DE LIFT - MARLON KICKEN

Na de dood begint het avontuur pas echt. Of dat echt zo is, valt nog te bezien.
Fabian en Willeke Dingemans hebben een gelukkig huwelijk. Er is slechts één
donkere wolk en dat is Vivian Spechters. Maar zij is een krankzinnige stalker.

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00

VR 17 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

ZA 18 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10:00

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15

Ze pakte in 2017 de jury- en publieksprijs op cabaretfestival Cameretten.

WOENSDAG 8 MEI

TIP

DINSDAG 21 MEI

TONEELSCHUUR – 20:00

HAARLEMMERHOUT THEATER – 14:30

UITVERKOCHT!

ZONDER ZIN KAN HET OOK - JANNEKE DE BIJL

TIP

DANS

OOM WANJA – J.J. CREMER

DINSDAG 14 MEI

STADSSCHOUWBURG | HELE GEBOUW – 10:30

VR 17, ZA 18 & ZO 18 MEI – VIJFHOEK

‘ONBEDOELD GEESTIG’ (ONGEWENST ONSTOFFELIJK)

‘ONBEDOELD GEESTIG’ (ONGEWENST ONSTOFFELIJK)

De voorstelling speelt zich af in een hotel. In songs en scènes worden ontmoetingen geschetst tussen uiteenlopende personages. Maar hoe verschillend ze ook
zijn, er is één ding wat hen bindt: allemaal snakken ze naar de echte liefde.

DE 14e VIJFHOEKKUNSTROUTE

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15

ZONDAG 12 MEI

Tijdens de theatrale rondleiding van Marijke Kots kan het publiek de mooiste
bonbonnière van Nederland op een nieuwe manier kan beleven. Speciaal voor het
100-jarig bestaan van de Stadsschouwburg schreef zij een nieuwe tekst.

TIP

Als Eric net bedrogen is door zijn ex-vriendin, ontmoet hij het meisje Pim. Zij doet
hem een voorstel: vanaf dit moment blijven ze precies een jaar bij elkaar. Misschien wordt het verschrikkelijk, misschien wordt het fantastisch.

SCAPINO BALLET ROTTERDAM & WËRELDBÄND

BEDROG - THEATERGROEP SUBURBIA

VR 10 MEI – PHILHARMONIE – 20:15 UUR

VOOR ALTIJD DUURT EEN JAAR

Opgediept is de nieuw geschreven toneeltekst van schrijver en dichter Judith
Herzberg. De avond bestaat uit twee delen. Er is ook een bewerking van Mephisto
te zien, aangevuld met teksten van Thomas Bernhard en Bertolt Brecht.

Harold Pinter’s geraffineerde driehoeksverhouding. Emma en Robert zijn
getrouwd, Jerry is de beste vriend van Robert, Jerry en Emma zijn minnaars,
Robert weet van de affaire, maar dát weet Jerry dan weer niet.

De accordeon is zelden op het concertpodium te horen. Maar wie Vincent van
Amsterdam - winnaar van de Dutch Classical Talent Award 2016 - hoort spelen,
is gegarandeerd om. Wat een klankrijkdom, wat een veelzijdig instrument. Piazzolla heeft het kleinere neefje van de accordeon van de Argentijnse kroegen
en straathoeken eigenhandig naar de concertzaal gepromoveerd. Vincent van
Amsterdam speelt concerten van Willem Jeths en Piazzolla, die oorspronkelijk
voor de bandoneon zijn gecomponeerd. Maar op de accordeon klinkt het haast
nog krachtiger en rijker.

TIP

TONEELSCHUUR – 20:00

STADSSCHOUWBURG – 20:15

TONEELSCHUUR – 20:00

VINCENT VAN AMSTERDAM
EN PIAZZOLLA

Op het landgoed, waar Wanja woont en werkt met zijn nicht Sonja en zijn moeder, komt de vader van Sonja met zijn jongere vrouw Jelena bij hen wonen. Vanaf
dat moment staat het leven daar op zijn kop.

TONEELSCHUUR – 20:30

VRIJDAG 3 MEI

NEDERLANDS KAMERORKEST

Hartelijk welkom in de mooiste vermaning in Nederland’, zo begint de theatrale
rondleiding in de Doopsgezindekerk in Haarlem. Een bijzondere manier om iets
over de geschiedenis van dit mooie monument te horen.

Na de dood begint het avontuur pas echt. Of dat echt zo is, valt nog te bezien.
Fabian en Willeke Dingemans hebben een gelukkig huwelijk. Er is slechts één
donkere wolk en dat is Vivian Spechters. Maar zij is een krankzinnige stalker.

OPGEDIEPT - DE THEATERTROEP

TIP

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15

VAN HUIS UIT DOOPSGEZIND

WOENSDAG 1 MEI

KINDEREN & JEUGD / MEI

ZONDAG 19 MEI

DOOPSGEZINDE KERK – 10:30

Het KathedraalMuseum toont een unieke verzameling: bijna 150 historische
ansichtkaarten uit de periode 1900-heden, die alle de kathedraal tonen.

BLOEIENDE BOLLEN

Tentoonstelling over de hoogtijdagen van de Haarlemse bollenindustrie. Met aandacht voor kwekerijen, bollenschuren en bloemententoonstellingen uit de periode
1800-1950. Deze expositie is een ode aan een wereldberoemde industrie.

4 MEI T/M 2 JUNI – DE VISHAL – DI T/M ZO

REFLECTING

Duo-tentoonstelling van Alice Brasser en Ellen Kooi met schilderijen en fotografie.
Het landschap is alom aanwezig in hun beider werk. Het streven om die in de
alledaagse omgeving te situeren is iets wat ze in elkaars werk herkennen.

MUZIEK / MEI

MUZIEK / MEI

VRIJDAG 3 MEI

DONDERDAG 16 MEI /

VERVOLG

ZATERDAG 25 MEI

TIP

PATRONAAT – 20:00

HART HAARLEM | KLEINE HOUTWEG 18 – 20:30 – GRATIS

Deze lente verschijnt zijn gloednieuw rockalbum: Somehow Anyhow.

Trio JÖP is een initiatief van drummer Joost Kesselaar, pianist Örjan Graafmans
en bassist Paul Berner. Zij zijn voor zichzelf begonnen nadat zij jarenlang samen
speelden als de hechte ritmesectie van de Gerard Kleijn Group.

PAULUSMA

STAPPEN & DANCE / MEI

MUZIEK / MEI

VR 10 – PATRONAAT – 21:00 – 02:00

HARDE PAPPIES: DJ JAZZY JEFF (USA)

Samen met Will Smith vormde producer DJ Jazzy Jeff jarenlang een hiphop duo.

TRIO JÖP

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 21:00

JAZZ CLUB PHIL: KAPOK

Kapok is een van de meest opvallende jonge bands in de huidige Nederlandse muziekscene. De band staat bekend om zijn ritmisch vuurwerk, aanstekelijke interactie
en om de knetterende, onvoorspelbare energie van zijn live shows.

CIRCUS HAKIM – 21:00

TIP

ZA 18 – HET VEERKWARTIER – 18:00 – 00:00 – GRATIS

DANSEN ONDER DE STERREN - THOMMIE’S
BIRTHDAY

PATRONAAT – 20:30

TIP

THE DOORS ALIVE (UK)

Één van de beste tribute bands van The Doors speelt een memorabele show.

VRIJDAG 17 MEI

HAARLEMSE BLUES CLUB | STUDEBAKER JOHN (USA)

John Grimaldi uit Chicago is bekend als leider van de band Studebaker John &
The Hawks. Hij begeleidt zich op de mondharmonica en de slide gitaar.

ZATERDAG 4 MEI

HAARLEMMERHOUT – 20:30 – GRATIS

TIP

HERDENKINGSCONCERT

Op de avond voor 5 mei, kort na de 2 minuten stilte, wordt op het hoofdpodium
van Bevrijdingspop een klassiek concert uitgevoerd, doorspekt met popinvloeden.
O.a met Het Kennemer Jeugd Orkest en Van Dik Hout.

PATRONAAT – 21:00

RACOON

Racoon kan leunen op een lange reeks hits en wie kent ze niet?

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 20:00

KWEEKMUZIEK | ITCHY DONKEY + JUT EN JUL

TIP

LENTEFESTIVAL BLOEMENDAAL

Burgermeester Elbert Roest zal het festival officieel openen. Lokale talenten
zullen samen met bekende en gerenommeerde Nederlandse artiesten voor een
onvergetelijke avond zorgen. Solist is de befaamde pianist Cor Bakker. Ze spelen
een gevarieerd programma met muziek van o.a. Richard Wagner, Elton John en
Astor Piazzolla. Na de pauze is de beurt aan Bloemendaal Funk Factory. Ze worden bijgestaan door Lucretia van der Vloot (Big Black & Beautiful), Def P (Osdorp
Posse) en Eline Gemerts (Hans Dulfer, Sister Sledge). Het belooft een bijzondere
en afwisselende avond te gaan worden en een gedenkwaardige opening van het
allereerste Lentefestival Bloemendaal!

Nieuw maandelijks initiatief; Kweekmuziek! Itchy Donkey speelt Ierse pop en Jut
& Jul komen uit Haarlem. De muzikale presentatie is in handen van MacHielo

Lekker dansen aan de Veerplas met Heimlich Knüller, Goro en Thommie G

DOOPSGEZINDE KERK – 20:15

ZA 25 – SEINWEZEN – 19:30 – 23:30

PETITE MESSE SOLENNELLE

Lekker dansen op blote voeten en de bewuste dansgemeenschap ontmoeten:-)

2JA0AR

Onder leiding van Annelies Smit en o.a. Yannah Bruins – sopraan, Nobuko Takahashi – piano, Gerrie Meijers – orgel en Felipe Gallegos – tenor

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30

BEVRIJDINGSPOP 2019

Met o.a. Yorick van Norden | Sam Feldt Live | Jett Rebel | Van Dik Hout | Jungle by
Night | Miss Montreal | Fun Lovin’ Criminals | Ronnie Flex & Deuxperience | Kalvijn
Laura Polence | Jordan Mackampa | Donnie | E1 Ten | De Likt

WOENSDAG 8 APRIL

PATRONAAT – 20.00

TIP

THE KIK SPEELT BOUDEWIJN DE GROOT

ZONDAG 26 MEI

Raymond van het Groenewoud komt terug naar Nederland! De liedschrijver. De
dromer. Dit keer zonder band, dus solo - op gitaar, piano en zang.

RUBEN HEIN - BOVENTOON

TIP

Zanger, pianist en songwriter Ruben Hein won de Edison Publieksprijs 2013, heeft
twee Radio 6 Awards voor Beste Soulartiest op zijn nachtkastje staan en is bij het
grote publiek bekend van het tv-programma ‘Wie is de Mol?’.

DONDERDAG 9 MEI

Melancholische emorap gedoopt in een alternatieve saus, dat is hoe de muziek
van guccihighwaters het beste omschrijven is. Harde Pappies dus.

PATRONAAT – 20:00

JEANGU MACROOY

Macrooy maakt indruk met zijn persoonlijke nummers en bijzondere stembereik.

VRIJDAG 10 MEI

PHILHARMONIE – 20:15

TIP

DAVID VUNK

DE DANSHAL

ZATERDAG 18 MEI

OVERIGE / MEI

PATRONAAT – 19:30

THE JB’S - THE ORIGINAL JAMES BROWN BAND (USA)

De originele band van James Brown ft. Martha High & Danny Ray! Soul power!

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30

RACOON

ZA 4 – HAARLEMMERHOUT – 20:30 – GRATIS

HERDENKINGSCONCERT

UITVERKOCHT!

Op de avond voor 5 mei, kort na de 2 minuten stilte, wordt op het hoofdpodium
van Bevrijdingspop een klassiek concert uitgevoerd, doorspekt met popinvloeden. O.a met Het Kennemer Jeugd Orkest en Van Dik Hout.

PATRONAAT – 21:30

ZOCA FLAVA #2: CONJUNTO PAPA UPA & UMOJA

TIP

Een bonte mix van Afro & Caribische smaken, world, latin, reggae en cumbia.

ZONDAG 19 MEI

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00

FRANCIS VAN BROEKHUIZEN EN GREGOR BAK

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS

Deze countryzanger speelt soulvol rootsrock, de blues en uiteraard country.

Na groot succes in vorige jaren presenteren ze ook deze zomer weer: Caprera
Klassiek. De mooiste klassieke concerten – onder de kap, op het podium – op de
zondagochtend, midden in de natuur van Bloemendaal. Een betoverende ervaring! Francis van Broekhuizen is sinds haar optredens in het televisieprogramma
Maestro en haar glansrol in de Carmen van Tania Kross, een van de bekendste
operazangeressen van Nederland. Vanuit die bevlogenheid komt Francis nu met
haar eigen theaterconcert onder de veelzeggende titel Bij twijfel hard zingen. De
voorstelling is concert, theatercollege en zelfhulp-retraite ineen.

PATRONAAT – 19:30

PATRONAAT – 15.30

JAZZ OP ZONDAG MET MARTIEN OSTER

Het Veerkwartier organiseert, in samenwerking met de Haarlemse gitarist Erik Sinnige, maandelijkse intieme jazzconcerten.

TOM WALKER (UK)

De Britse singer-songwriter werd afgelopen jaar wereldberoemd met zijn hit ‘Leave
A Light On’. Tom Walker klinkt als de perfecte popsound van nu.

SUNDAY SESSIONS - CRAZY LITTLE THINGS
( A QUEEN TRIBUTE)

PHILHARMONIE – 20:15

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS

YAMATO (JAPAN) | PASSION

Crazy Little Things; een band die het oeuvre van Queen onder handen neemt.

LIVE OP ZONDAG | JIP & DAYM

TIP

NEDERLANDS KAMERORKEST

Naast intieme nummers spelen zij ook meezingers en zwepen wij het publiek op
met catchy ritmes en een gezonde dosis humor!

ZO 5 – HET VEERKWARTIER – 10:00 – 22:00 – GRATIS

T NIETS HOEFT & VEEL KAN FEESTJE

TIP

Bevrijdingsdag staat bij Het Veerkwartier in het teken van vrij zijn. Niets hoeft &
Veel kan. Zin om tijdens onze reguliere Live op zondag een borrel te komen doen?
Of om met de kleintjes slijm te maken samen met Artwise?

ZO 5 – HAARLEMMERHOUT – 20:30 – GRATIS

BEVRIJDINGSPOP 2019

Met o.a. Yorick van Norden | Sam Feldt Live | Jett Rebel | Van Dik Hout | Jungle by
Night | Miss Montreal | Fun Lovin’ Criminals | Ronnie Flex & Deuxperience | Kalvijn
| Laura Polence | Jordan Mackampa | Donnie | E1 Ten | De Likt

MA 6 – VERHALENHUIS HAARLEM – 20:00 – GRATIS

HAARLEM LEEFT

In samenwerking met Haarlem 105 RTV wordt iedere eerste maandag van de
maand van 20-22 uur het programma ‘Haarlem Leeft!’ live uitgezonden vanuit het
Verhalenhuis Haarlem. Wat gebeurd er in Noord?

DI 7 – PLETTERIJ – 18:00

VERHALENRESTAURANT: EN IK LEEFDE NOG LANG
EN GELUKKIG….

De accordeon is zelden op het concertpodium te horen. Maar wie Vincent van
Amsterdam - winnaar van de Dutch Classical Talent Award 2016 - hoort spelen, is
gegarandeerd om. Wat een klankrijkdom, wat een veelzijdig instrument.

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

De verhalenavond is gebaseerd op het principe van ‘The Moth Storytelling’, ontstaan in New York. Het verhaal mag niet langer dan 10 minuten duren en wordt
begeleid door een muzikant die de tijd in de gaten houdt.

Amsterdams trio dat wel erg rock ‘n roll is voor een folk-outfit.

ZA 11 – HET VEERKWARTIER – 14:00 – GRATIS

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15

PATRONAAT – 19:30 – GRATIS

Vergeet wat je weet over klassieke muziek en ongemakkelijke concertgewoontes.
Fuse versmelt klassiek, jazz, pop en improvisatie en neemt je mee naar een muzikale wereld waarvan je pas achteraf beseft dat je er behoefte aan had.

The Compounds maken muziek in het bekende classic en hardrock genre.

VINCENT VAN AMSTERDAM EN PIAZZOLLA

LEADBEATERS (NL)

RUILEBUITEN | STEKJESRUILEN

THE COMPOUNDS | EP RELEASE

FUSE

PATRONAAT – 19:30

TIP

RONDÉ

ZATERDAG 11 MEI

Frisse, pakkende popliedjes die niet uit je hoofd te krijgen zijn – ‘Run’.

WOENSDAG 29 MEI

PATRONAAT – 21:30 – GRATIS

Je moet ze niet als buren hebben, maar in het theater is YAMATO een fantastische ervaring. Het drum- en percussiegezelschap is genoemd naar de regio
Yamato, dat wordt gezien als de bakermat van de Japanse cultuur.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30

RACOON

THE SOAPGIRLS LIVE + SPECIAL GUEST ACID PUSSY

Een avond vol Punk, Grunge, Rock and Revolution on Acid Pussy.

DONDERDAG 30 MEI

UITVERKOCHT!

PATRONAAT – 19:30

WANG WEN (CN)

Racoon kan leunen op een lange reeks hits en zijn vaste gast bij Caprera.

DINSDAG 21 MEI

De postrockband Wang Wen is China’s (kei) hardst werkende indie bands.

PATRONAAT – 20:00

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30

Experimentele post rock met de focus op ruimte, volume en rauwe emotie.

Na een uitverkochte Ziggo Dome komen ze naar Caprera – uiteraard uitverkocht.

BLØF - IS AAN

BIG | BRAVE (CAN)

OUDE KERK | HEEMSTEDE – 20:15

Beleef de nacht intens met Sterre Konijn, Merel Vercammen en Mike Boddé; nachtelijke jazz, nachtelijke improvisaties en natuurlijk ‘nocturnes’.

UITVERKOCHT!

VRIJDAG 31 MEI

KLASSIEK

NACHTLICHT

LENTEFESTIVAL BLOEMENDAAL

STEFFEN MORRISON

Hij brengt het oude soulgeluid weer tot een geheel nieuw opwindend leven.

20e EDITIE HAERLEMSCHE HELDEN FESTIVAL 2019

UUR VAN HET ORGEL:
RIEN DONKERSLOOT

PATRONAAT – 20:00

PHILHARMONIE – 20:15

Organist Donkersloot is bekend
beiaardier van Haarlem en won vele
prijzen.

TIP

Nieuwe editie van het beste festival voor nieuw talent uit Haarlem e.o.

OETBLAOZE! |GÉ REINDERS & SYMFONISCH
BLAASORKEST HEEMSTEDE

“Combinatie van gevoelige teksten en golvende muziek die de woorden versterken. (…) Vanaf 1999, toen de single ‘Blaosmuziek’ verscheen, heeft Reinders de
fanfare- en harmonieorkesten uit de gedateerde folkloristische sfeer gehaald.

ZONDAG 12 MEI

HET VEERKWARTIER – 16:00 – GRATIS

WOENSDAG 22 MEI

STAPPEN & DANCE / MEI

FASTLOVE - A TRIBUTE TO GEORGE MICHAEL

Roland en Kevin spelen – intiem – de mooiste unplugged rootspop songs.

PATRONAAT – 20:30

TIP

PATRONAAT – 20.00

Haar clubtour, mét eigen band, is het startsein om zichzelf te laten zien.

Deze symfonische death metalband is dé supergroep in metal uit Nederland.

GLENNIS GRACE

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30

‘Silent Days’ ontleedt de smart van een gebroken liefde en transformeert die in een
weidse met een boven-natuurlijke uitdagende klank.

Yves Berendse, uit Zandvoort, de winnaar van de Buma Talent Award, heeft zich
ontwikkeld tot een vaak geziene gast op de Nederlandse podia. Met hits zoals
‘Zin In Jou’ en ‘Als Ze Danst’ is Yves Berendse een gevestigde naam.

DAWN BROTHERS & GUMBO KINGS

Wie zei dat roots alleen maar retro kon zijn? Zie hier de toekomst ….

Vier de vrijheid Macumba style op
de Bevrijdingspop Afterparty! Dat
betekent zorgeloos die heupen
LOS gooien op de heetste LatijnsAmerikaanse música.

YVES BERENDSE | THUISKOMEN

Dompel je onder in de gezellige, ongedwongen sfeer van deze kleinschalige
markt en laat je verwennen met eten, inspiratie voor in je huis en vind leuke en
originele cadeautjes voor de mensen om je heen en natuurlijk voor jezelf.

ZA 25 – KLEVERPARK – 10:00 – 19:00 – GRATIS

KLEVERPARK FESTIVAL

TIP

PATRONAAT – 20:30

KLIKO PRESENTS: ZIG ZAGS (USA)

Punk metalband Zig-Zags weet zich keer op keer weer opnieuw uit te vinden.

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

Tijdens het festival veranderen Kleverparkweg, Schotersingel en Van Ostadestraat in het festival-terrein met veel echte Haarlemse producten, mode, ‘good
food’, accessoires, workshops, muziek en een gezellige rommelmarkt.

ZA 25 – HAARLEM CENTRUM – 18:00 – 00:00

HAARLEM SHOPPING NIGHT

De Haarlemse Shoppingnight is een begrip in de stad en regio en is een feestelijke aankondiging van de start van de zomer. Op 25 mei kan er tot middernacht
volop worden geshopt en profiteert men van aantrekkelijke kortingen.

DI 28 – TONEELSCHUUR – 18:00

CULTUURTAFEL VAN VEEL

2019

2019

PATRONAAT – 20:00

BEVRIJDINGSPOP
AFTERPARTY:
FIESTA MACUMBA

MAYAN

PATRONAAT – 20:30

DONDERDAG 16 MEI

ZO 5 – PATRONAAT
22:00 – 02:00 – GRATIS

VRIJDAG 24 MEI

PATRONAAT – 19:30

TIP

TIP

Van Wham klassiekers tot zijn grootste solo-hits en ook alle fan-favorieten.

Zij is een singer-songwriter, met gitaar, en zij is groot in Canada en China

SEINFESTIJN

CLUB RUIS

KNOCKED LOOSE (USA)

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

ZO 19 – SEINWEZEN – 12:00 – 18:00 – GRATIS

Club Ruis geeft jou een ongestructureerde verstoring van het alledaagse. Bezoekers van Ruis kunnen rekenen op een kleurrijke mix van vernieuwende elektronische muziek, een vrije sfeer en attente bediening.

PATRONAAT – 19:00

LIVE OP ZONDAG | MURPHEY’S LAW XS

Camerata Bloemendaal, het klassieke orkest van de Muziekschool, zal als eerste
optreden. Solist is de befaamde pianist Cor Bakker. Ze spelen een gevarieerd
programma met muziek van o.a. Richard Wagner, Elton John en Astor Piazzolla.

ELKE DO T/M ZA – CLUB RUIS – 00:00 – 05:00

DONDERDAG 23 MEI

Energieke liveshow, death metal-riffing en loodzware beatdown breakdowns.

UITVERKOCHT!

Na een uitverkochte Ziggo Dome komen ze naar Caprera – uiteraard uitverkocht.

THE WORD ALIVE (USA)

Rob van de Meeberg, Rosa Mee en Bert Stoots laten de unieke Nederlandse
zanger Leo Fuld herleven, in een muzikaal eerbetoon aan een groot kunstenaar.

THE BONY KING OF NOWHERE (B)

BLØF - IS AAN

Metalcore-gigant The Word Alive viert z’n tiende verjaardag – hart koor.

LEO FULD ‘WO AHIN SOLL ICH GEH’N?’

EMBER SWIFT (CAN/CHINA)

Zweet, bier en een zingende hossende menigte zijn een garantie bij deze shows

PATRONAAT – 19:00

CIRCUS HAKIM – 14:30

TIP

ROWWEN HÈZE

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30

Stekjes ruilen van je favoriete kamer- en tuinplanten met andere liefhebbers om zo
je kamer te vergroenen of je tuin op te vrolijken voor de zomer.

VR 17 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 20:00

PATRONAAT – 20:00

PHILHARMONIE – 20:15

PATRONAAT – 19:45

APRIL

ZA 25 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00

Hoge energie, lage hips, bon vibes only, met reggaetunes. Dít is De Danshal!

Tijdens Throwback To eren Nederlandse artiesten in het Nederlandse clubcircuit
de voorbeelden die hen inspireerden zelf muziek te gaan maken.

ROBERT CLINE JR. (USA)

HARDE PAPPIES: O.A. GUCCIHIGHWATERS (USA)

SINGLEFEESTJE

Kies je favoriete single en geef hem af bij de DJ. Die draait hem dan…lachen!

VR 31 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00

TAVERNE DE WAAG – 17:00 – GRATIS

PATRONAAT – 20:00

ZA 25 – PATRONAAT – 23:00 – 04:00

De geboren Rotterdammer draait puur en vanuit zijn hart, een echte DJ dus.

Racoon kan leunen op een lange reeks hits en zijn vaste gast bij Caprera.

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD | ‘KRETEN &
GEFLUISTER’

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15

UITVERKOCHT!

De Rotterdamse bietband The Kik speelt twee albums van Boudewijn de Groot.

SVEN HAMMOND & KIM HOORWEG
PERFORM AMY WINEHOUSE

TIP

SPIRIT DANCE

ORATORIUMKOOR KENNEMERLAND

PATRONAAT – 20:00

HAARLEMMERHOUT – 20:30 – GRATIS

TIP

KWEEKCAFÉ – 14:00 – GRATIS

ZONDAG 5 MEI

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

APRIL
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