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KINDEREN & JEUGD / SEPETEMBER

Calendar Girls vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. Een verhaal van een ongekend positieve actie, die wereldwijd aandacht 
zal krijgen. Wanneer de man van Anne, overlijdt aan kanker, ontstaat het idee 
om ter nagedachtenis de versleten bank in de wachtkamer van het ziekenhuis 
te vervangen. Hiervoor moet geld ingezameld worden. Ze besluiten om een iets 
andere aanpak te kiezen voor de traditionele jaarlijkse kalender van de vrouwen 
serviceclub. In plaats van landschappen of bruggen kiezen ze ervoor om een 
kalender te maken met vrouwen uit het dorp die breien of piano spelen. Er is 
alleen één verschil; het wordt een naakt kalender! 

NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST 

BRITSE MUZIEK  
UIT DRIE EEUWEN

VRIJDAG 4 OKTOBER – PHILHARMONIE – 20:15 UUR 
De jonge Engelse dirigent Ben Gernon zet muziek van drie landgenoten op de 
lessenaar, met onder meer de populaire Enigma Variations van Elgar. Meester-
cellist Nicolas Altstaedt speelt Waltons Celloconcert. 'This Midnight Hour’ is een 
mysterieuze, nachtelijke reis, gezien door de ogen van een jonge vrouw. Van 
de grote Engelse componisten is William Walton niet de bekendste. Met zijn 
‘Celloconcert’ bewijst hij dat dat onterecht is. Elgars ‘Enigma Variations’ zijn zowel 
beeldschoon als uitermate mysterieus. Niemand weet welke geheimen de Brit 
verstopte in dit raadselachtige stuk.  
 

THEATER / SEPTEMBER THEATER / SEPTEMBER THEATER / SEPTEMBER

EXPOSITIES / SEPTEMBER

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA | BLOEMENDAAL – 20:30
COMEDY NIGHT - GEPRESENTEERD DOOR COMEDYTRAIN
Met de grootste talenten van Comedytrain. Ze hebben met elkaar gemeen dat 
ze overrompelende comedy brengen: stand-up zoals stand-up bedoeld is.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Deze theaterhit vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. Een verhaal van een ongekend positieve actie, die niet alleen effect heeft op 
het rustige leven van de vrouwen, maar op de hele wereld.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
FILM: THE BIGGEST LITTLE FARM   
Een inspirerend verhaal voor de hele familie over het verwezenlijken van je dro-
men. Een absolute eye-opener en een ode aan het idealisme, aan de eindeloze 
complexiteit van de natuur en aan de cyclus van het leven.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
FILM: A QUIET PLACE
In A Quiet Place wordt het bestaan van een familie op een boerderij verstoord 
wanneer ze  bedreigd worden door mysterieuze wezens die afkomen op geluid. 
Om te overleven, moeten ze zo stil mogelijk zijn. 

ZA 14 & ZO 15  PHILHARMONIE
  STADSSCHOUWBURG
  TONEELSCHUUR
OPEN HUIS
De Stadsschouwburg, Philharmonie en Toneelschuur vieren de start van het 
culturele seizoen met een feestelijk open huis. Voorproefjes van voorstellingen, 
een kijkje achter de schermen, makers aan het woord, tal van kinderactiviteiten, 
jonge cabaretiers, mooie films en veel meer. In de Stadsschouwburg zijn gelijktij-
dig rondleidingen en is er een workshop ter voorbereiding op de voorstelling ‘De 
Vloer Op’. Kom langs en laat u verrassen!

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
OPERA ONDER DE STERREN
Het Nederlands Kamerorkest (= hét operaorkest van Nederland) presenteert sa-
men met Jong Vocaal Toptalent en het Toonkunstkoor Amsterdam een prachtig 
programma met muziek van Mozart als rode draad. 

TONEELSCHUUR – 20:00
LANGUAGE
Is taal een brug of juist een obstakel? Vanja Rukavina ontvluchtte in 1992 de 
burgeroorlog in Sarajevo. Zijn levenspad, liefde voor taal en voor zijn Koreaanse 
vriendin vormen de ingrediënten voor deze solovoorstelling. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
GRAVITY & OTHER MYTHS (AUSTRALIË)
Een eigenwijze vorm van vernieuwend circustheater. In ‘Backbone’ dagen de tien 
performers en twee muzikanten elkaar uit in een decor met houten palen, stenen, 
aarde, emmers, en heel veel betoverend licht. 

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 21:00 
FILM: DU JARDIN
Drie poëtische kunstfilms van Ingrid van de Linde en Renee Schouwenberg. De 
film wordt buiten vertoond- een trilogie: “Dominio”, “ Trophy” en “March of the Bees”

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Deze theaterhit vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. De twee vriendinnen besluiten om een iets andere aanpak te kiezen voor de 
traditionele jaarlijkse kalender van de Vrouwenbond. 

TONEELSCHUUR – 20:30
WOISKI VS. WOISKI
Max Woiski sr. komt (samen met zijn zoon) in de jaren ‘30 als een van de eerste 
Surinamers naar Amsterdam en opent een nachtclub. Een verhaal over identiteit, 
immigratie en ontworteling, waarin kleur allesbepalend lijkt te zijn.

CIRCUS HAKIM – 19:30   
COMEDY INC
Stand Up comedy avond in Circus Hakim. Lachen aan de Korte Verspronckweg.

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
DOLF JANSEN - OUDEJAARS 2019
Dolf Jansen speelt zijn dertigste Oudejaars. In plaats van een feestelijke avond in 
de Ziggo Dome of Carré speelt hij 80 keer die voorstelling. En ook in Heemstede! 
Hij fileert binnen anderhalf uur met veel energie het jaar 2019. 

TONEELSCHUUR – 20:30
WOISKI VS. WOISKI
Max Woiski sr. komt (samen met zijn zoon) in de jaren ‘30 als een van de eerste 
Surinamers naar Amsterdam en opent een nachtclub. Een verhaal over identiteit, 
immigratie en ontworteling, waarin kleur allesbepalend lijkt te zijn.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Deze theaterhit vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. De twee vriendinnen besluiten om een iets andere aanpak te kiezen voor de 
traditionele jaarlijkse kalender van de Vrouwenbond. 

TONEELSCHUUR – 20:30
FIELDS
Spel van dans, muziek en licht, zinnenprikkelende beelden. In het poëtische en 
abstracte Fields, de eerste avondvullende productie van de Vlaamse Astrid Boons, 
versmelten de dansers met hun omgeving. 

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
BEST OF... TON KAS
De beste fragmenten uit de eerdere shows gaan de revue nog eens passeren. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
FILM: WAD MET LIVE ORKEST
‘Wad live’ is een muzikale ode aan de rauwe en pure schoonheid van de Neder-
landse natuur. Een uniek filmconcert met het 42 koppige Noordpool Orkest voor 
het filmdoek en regisseur Ruben Smit als verteller.

STADSSCHOUWBURG – 20:15
DE VLOER OP
Al jaren is het televisieprogramma ‘De Vloer Op’ een hit. Actuele maatschappelijke 
en relationele dilemma’s, vaak aangedragen door trouwe fans, worden in een 
improvisatieopdracht gegoten door regisseur Peter de Baan.

TONEELSCHUUR – 15:30
LANGUAGE
Is taal een brug of juist een obstakel? Vanja Rukavina ontvluchtte in 1992 de 
burgeroorlog in Sarajevo. Zijn levenspad, liefde voor taal en voor zijn Koreaanse 
vriendin vormen de ingrediënten voor deze solovoorstelling. 

PHILHARMONIE | HELE GEBOUW – 10:00
OPEN HUIS
Voorproefjes van voorstellingen, een kijkje achter de schermen, makers aan het 
woord, tal van kinderactiviteiten, jonge cabaretiers, mooie films en veel meer. In de 
Stadsschouwburg zijn gelijktijdig rondleidingen en is er een workshop ter voorberei-
ding op de voorstelling ‘De Vloer Op’. Kom langs en laat u verrassen!

TONEELSCHUUR/FILMSCHUUR – 10:15 + 12:00 
FAMILIERONDLEIDING (6+)
Altijd al eens willen weten hoe de Toneelschuur en Filmschuur er achter de 
schermen uit zien? Waar de acteurs zich omkleden? Waar de medewerkers en de 
spelers elke dag lunchen? Doe dan mee aan een van onze familierondleidingen!  

ZO 1 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10.00 & 12.00 
ELSWOUT VERTELT (4+)  
‘Elswout vertelt’ is een magische wandeling over het sprookjesachtige landgoed 
Elswout, waar de verhalen door de bomen ruisen. Nadat we netjes en beleefd 
toestemming hebben gevraagd aan ‘De grote Bos Trol’  gaan we langs ... (?)

ZO 8 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15.00 
HET TOVERBOS (2+) 
Als je even verder kijkt, is niets precies zoals het lijkt. Zodra de Liedjestovenaar 
ontdekt dat ze niet in een gewoon bos is, maar in een Toverbos, ontmoet ze de 
meest grappige, ondeugende dieren en andere bewoners. Zing en dans mee.

VR 13 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10.00 
SPRING & JUMP (0+) 
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…

ZA 14 – TOLHUISTUIN | AMSTERDAM – 10:30 – 18:00
KINDERMUZIEK FESTIVAL 
Het charmantste partijtje van Nederland en voor kinderen van alle leeftijden, want 
ook papa en mama worden weer even kind. Er zijn muzikale sprookjes, muziek-
theater en concerten van onder meer Samba Salad, Trapperdetrap, en Max Tak.

ZA 14 - HART (KLEINE HOUTWEG 18) - 12.00 - 17.00 – GRATIS
OPEN DAG
Het nieuwe cursusseizoen gaat van start! Kom de sfeer proeven en laat je inspi-
reren tijdens deze bruisende dag boordevol activiteiten voor jong & oud: muziek, 
dans, theater, beeldende kunst en nog véél meer.  
Programma en tijden: www.hart-haarlem.nl.

ZO 15 – TONEELSCHUUR – 10:00 + 14:30 – 2+ 
TIK TAK SLAAP (2+)
In Tik Tak Slaap tovert theatermaker Sanne Zweije een ladekast om tot een huis 
vol verrassende kamers en verdiepingen. Met een kleine pop, mooie beelden en 
hilarische geluiden speelt zij het verhaal.

ZO 15 – TONEELSCHUUR – 10:15 + 12:00 
FAMILIERONDLEIDING (6+)
Altijd al eens willen weten hoe de Toneelschuur en Filmschuur er achter de 
schermen uit zien? Waar de acteurs zich omkleden? Waar de medewerkers en de 
spelers elke dag lunchen? Doe dan mee aan een van onze familierondleidingen! 

T/M 22 SEP – TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO
REMBRANDTS WERELD
In dit Rembrandt-jaar toont het museum uit eigen collectie een selectie van de 
mooiste etsen en tekeningen van de meester en zijn leerlingen en vrienden.

T/M 24 SEP – MUSEUM HAARLEM – DI T/M ZO
HAARLEM FILMSTAD
Een voor velen onbekende geschiedenis wordt in beeld gebracht. Want wie weet 
nog dat Haarlem honderd jaar geleden even het middelpunt was van de Neder-
landse filmwereld? Met o.a. Filmfabriek Hollandia bij het Spaarne.

DOORLOPEND – MUSEUM DE CRUQIUS – ELKE ZO 13.00 & 14.30
LIVING HISTORY
Deze voorstellingen zijn ‘theatrale rondleidingen’ door het museum. Via een 
verhaal, verteld door Nicolaus Cruquius (1678-1754).

DOORLOPEND – MUSEUM HAARLEM – MA T/M ZO
GESCHIEDENIS VAN HAARLEM
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.

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

T/M 15 SEP – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS
IK ONTMOET JOU HIER IN DEZE HAL
Een tentoonstelling van vier atelierkunstenaars die een geheel eigen figuratieve, 
mimetische, antropomorfe beeldtaal hebben ontwikkeld, met een fascinatie voor 
kleur, transparantie en gelaagdheid.

T/M 15 SEP – FRANS HALS MUSEUM | HOF – DI T/M ZO
NIEUWE AANWINSTEN IN DE PRONKKAMER
Zeven schilderijen van de Haarlemse schilder Jacobus van Looy (1855 – 1930) zij 
te zien in de Pronkkamer. 

T/M 26 OKT – KATHEDRAAL MUSEUM ST. BAVO – DI T/M ZA
150 MAAL DE KATHEDRAAL
Het KathedraalMuseum toont een unieke verzameling: bijna 150 historische 
ansichtkaarten uit de periode 1900-heden, die alle de kathedraal tonen.

T/M 30 OKT – ABC ARCHITECTUURCENTRUM – DI T/M ZO  
WATER & KLIMAATADAPTATIE
Deze tentoonstelling toont wat de invloed van water is op het ontwerp van onze 
huizen en onze woon- en leefomgeving. Het laat ook zien wat de gevolgen (kun-
nen) zijn van het veranderende klimaat. 

T/M 3 NOV – FRANS HALS MUSEUM | HAL – DI T/M ZO
VIRTUOOS! ISRAELS TOT ARMANDO
Een bijzondere en omvangrijke tentoonstelling over virtuoos schilderen in Neder-
land. Vanaf de impressionisten tot heden.

T/M 3 NOV
TEYLERS MUSEUM – DI T/M ZO
ERNST HAECKEL - KUNST-
VORMEN IN DE NATUUR
Boekenkabinet - Ter ere van het 100ste 
sterfjaar van Ernst Haeckel

ZO 15 – TOLHUISTUIN | AMSTERDAM – 10:30 – 18:00
KINDERMUZIEK FESTIVAL 
Het charmantste partijtje van Nederland en voor kinderen van alle leeftijden, want 
ook papa en mama worden weer even kind. Er zijn muzikale sprookjes, muziek-
theater en concerten van onder meer Samba Salad, Trapperdetrap, en Max Tak.

ZO 15 – TONEELSCHUUR – 11:30 + 13:30 + 15:30 
DANSPARELS (4+)
Dans KIJKEN, DENKEN en DOEN! Een verrassend inkijkje in de danswereld. 
‘Dansparels’ is een voorstelling, workshop en interactief concept in één, speciaal 
gemaakt voor kinderen van 4 tot ongeveer 9 jaar.

ZO 15 – REINALDAPARK – 12:15 – 17:00 – GRATIS 
SUPERHERO KIDSRUN HAARLEM
Als je mee wilt doen aan de Superhero Kidsrun, kun je kiezen uit twee afstanden; 1 
km en 2,5 km. Al rennend, in jouw eigen superhelden outfit,  naar de superhelden-
wereld kom je echte superhelden en spannende hindernissen tegen.

ZO 15 – TONEELSCHUUR – 16:00
SPRINGENDE SPRUITEN DISCO (AL)
Stilzitten is er niet bij als Belle achter de draaitafel kruipt. Van Michael Jackson tot 
K3 en Kinderen voor Kinderen, alles komt voorbij. 

WO 18 – 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

SEPTEMBER

2019

MUZIEK / EXPOSITIES / EVENEMENTEN / STAPPEN

THEATER

12, 13 & 14 SEPTEMBER  •  19, 20 & 21 SEPTEMBER 
25, 26 27 & 28 SEPTEMBER 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 UUR

ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 SEPTEMBER – HAARLEM CENTRUM
Het Korenlint is inmiddels niet meer weg te denken uit Haarlem, de stad die zelf 
alleen al meer dan 60 koren telt in allerlei genres en soorten en maten. Tijdens 
het Korenlint laten de koren elk in twee optredens van 20 minuten horen wat ze 
in hun mars hebben. Bent u op zoek naar een koor of gewoon geïnteresseerd 
in koormuziek? Kom dan kijken en luisteren! Geniet o.a. van Afrikaans koor KU-
ZOLA, Amstel River Singers, Cubaans koor Coro Cantoro, Amsterdam Gouwe 
Ouwe Koor, COV Haarlem, Gospelkoor Get Together Again en nog veel meer 
koren. Kijk voor het volledige programma op www.korenlint.nl  

TIP

OPENINGSFEEST 
CLUB GEWALT X JE SUIS ENERGY

ZA 14 SEPTEMBER – TONEELSCHUUR – 21:00 UUR
Het dak van de Toneelschuur gaat eraf tijdens het seizoensopeningsfeest Club 
Gewalt X Je Suis Energy! Vol performances, muziektheater, live muziek, DJ’s, (vi-
deo) acts - you name it! Het super hotte muziektheatercollectief Club Gewalt slaat 
de handen ineen met onze Haarlemse feestvrienden van Je Suis Energy. En wie 
eerder feesten bezocht in de Toneelschuur en Filmschuur weet dat zij heel goed 
zijn in het op zijn kop zetten van ons gebouw en haar bezoekers.  
Een kaartje kost maar €5, dus mis het niet! 

TIP

TIP

TIP

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30 
LEZING: DE LICHAAMSTAAL VAN HONDEN
Leer de lichaamstaal van honden interpreteren met de meest recente inzichten 

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Deze theaterhit vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. Een verhaal van een ongekend positieve actie, die niet alleen effect heeft 
op het rustige leven van de vrouwen, maar op de hele wereld.

TONEELSCHUUR – 20:30
WHAT WE LEAVE BEHIND
Filmisch, muzikaal en beeldend verhaal over het verloop van tijd. Wat leeft voort, 
wat gaat er verloren? Grote veranderingen hebben vaak diepe wortels in het 
verleden. Veel later zien we pas het effect van onze daden. 

TONEELSCHUUR – 20:00
HET DEBUUT
Niet meer weg te denken uit het theaterlandschap: Het Debuut, jonge theaterma-
kers die met lef en scherpzinnigheid hun werk tonen. De meest aansprekende 
korte voorstellingen zijn door Rudolphi Producties geselecteerd.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Deze theaterhit vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. De twee vriendinnen besluiten om een iets andere aanpak te kiezen voor 
de traditionele jaarlijkse kalender van de Vrouwenbond. 

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
SARA KROOS - VERTE
Ze is grof, ze is direct, ze maakt je aan het lachen om de ergste dingen en ze 
heeft een klein hartje. Sara Kroos pakt extra uit met haar nieuwe show: Verte! 
Met verrassende visuals en een 2.0 muziekstijl met haar topmuzikanten. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30 
MET ANDRE KUIPERS NAAR DE MAAN
Astronaut André Kuipers zal het publiek meenemen op reis naar de maan. 

PHILHARMONIE | HELE GEBOUW – 10:30 
VAN CIRCUS TOT CONCERT
Theatrale rondleiding in de Philharmonie. De huidige Philharmonie is niet zomaar 
een muziektempel geworden. Eerst waren er nog circusoptredens, werd er ge-
schaakt en gegolfd, maar later kwamen er vele muziekuitvoeringen en concerten

TONEELSCHUUR – 20:00
HET DEBUUT
Niet meer weg te denken uit het theaterlandschap: Het Debuut, jonge theaterma-
kers die met lef en scherpzinnigheid hun werk tonen. De meest aansprekende 
korte voorstellingen zijn door Rudolphi Producties geselecteerd.

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
DRIVING MISS DAISY
Wanneer Daisy, een 72-jarige Joodse weduwe, haar auto total loss rijdt, huurt 
haar zoon een chauffeur in, tot afgrijzen van zijn moeder, die helemaal niet zit te 
wachten op iemand van een ander geloof en met een andere huidskleur.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Deze theaterhit vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. Een verhaal van een ongekend positieve actie, die niet alleen effect heeft 
op het rustige leven van de vrouwen, maar op de hele wereld.

VERHALENHUIS HAARLEM – 12:00 – 16:00 – GRATIS 
OPEN HUIS 
Alle activiteiten, concerten, theater en workshops zijn gratis te bezoeken, maar 
vanwege de volle zaal vorig jaar is het nodig om even vooraf te reserveren voor 
de jeugdvoorstelling en het slotconcert van Jack and the Weatherman.

TONEELSCHUUR – 20:00
BREEK
Een subtiel-hilarische voorstelling over ontheemd zijn. Met het ongemak van 
stilte, op het randje van de gekte. Termen als ‘bijzonder’ en ‘eigenzinnig’ zijn een 
understatement bij Nathalie Baartman met  haar onderkoelde humor.

TONEELSCHUUR – 20:00
STILTE EN DE KUNST VAN VERDWIJNEN
In een duet voor stem en trombone wordt de stilte bezongen. Wie stilte ervaart, 
heeft vaak het gevoel op te lossen in de omgeving. Ruimte en tijd lijken te verva-
gen. De stilte is een bron van creativiteit, contemplatie en genezing.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Deze theaterhit vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. De twee vriendinnen besluiten om een iets andere aanpak te kiezen voor 
de traditionele jaarlijkse kalender van de Vrouwenbond.  

TONEELSCHUUR – 20:30
ZIN - ARJAN EDERVEEN / JACK WOUTERSE
In ZIN schotelen Arjan Ederveen en Jack Wouterse u een bonte stoet aan perso-
nages voor. Ondertussen verglijdt de tijd in deze absurdistische voorstelling. ZIN 
gaat over afscheid, vriendschap en de tijd die verstrijkt.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Deze theaterhit vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. Een verhaal van een ongekend positieve actie, die niet alleen effect heeft 
op het rustige leven van de vrouwen, maar op de hele wereld.

TONEELSCHUUR – 20:30
ZIN - ARJAN EDERVEEN / JACK WOUTERSE
In ZIN schotelen Arjan Ederveen en Jack Wouterse u een bonte stoet aan perso-
nages voor. Ondertussen verglijdt de tijd in deze absurdistische voorstelling. ZIN 
gaat over afscheid, vriendschap en de tijd die verstrijkt.

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15 
JAVIER GUZMAN - GUZMÁN 
Na zijn 6de Sinterklaasconference en 2de Oudejaarsconference speelt Javier 
nu zijn 9de avondvullende show Guzmán. Hij kijkt terug op zijn grillige leven, zijn 
stormachtige carrière en vertelt hij dingen die je nog niet van hem wist.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS - HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Deze theaterhit vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. De twee vriendinnen besluiten om een iets andere aanpak te kiezen voor 
de traditionele jaarlijkse kalender van de Vrouwenbond. 

TONEELSCHUUR – 20:30
ZIN - ARJAN EDERVEEN / JACK WOUTERSE
In ZIN schotelen Arjan Ederveen en Jack Wouterse u een bonte stoet aan perso-
nages voor. Ondertussen verglijdt de tijd in deze absurdistische voorstelling. ZIN 
gaat over afscheid, vriendschap en de tijd die verstrijkt.

HAARLEMMERHOUT THEATER – 20:15 
CALENDAR GIRLS 
HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S)
Calendar Girls vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendinnen Chris en 
Anne. Een verhaal van een ongekend positieve actie, die wereldwijd aandacht 
zal krijgen. Wanneer de man van Anne, overlijdt aan kanker, ontstaat het idee 
om ter nagedachtenis de versleten bank in de wachtkamer van het ziekenhuis 
te vervangen. Hiervoor moet geld ingezameld worden. Ze besluiten om een iets 
andere aanpak te kiezen voor de traditionele jaarlijkse kalender van de vrouwen 
serviceclub. In plaats van landschappen of bruggen kiezen ze ervoor om een ka-
lender te maken met vrouwen uit het dorp die breien of piano spelen. Er is alleen 
één verschil; het wordt een naakt kalender!

TONEELSCHUUR – 20:30
ZIN - ARJAN EDERVEEN / JACK WOUTERSE
In ZIN schotelen Arjan Ederveen en Jack Wouterse u een bonte stoet aan perso-
nages voor. Ondertussen verglijdt de tijd in deze absurdistische voorstelling. ZIN 
gaat over afscheid, vriendschap en de tijd die verstrijkt.

DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
DE AARDE IS VAN IEDEREEN
Met Storytelling & muziek heeft Verteltheater De Wisseling een hoopvol verhaal 
gemaakt over de aarde: ‘De aarde is van iedereen’. Met cellomuziek en een 
kleurrijk decor. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. 

HAARLEMMERHOUT THEATERPRODUCTIE(S) 

CALENDAR GIRLS

STADSSCHOUWBURG – 20:15 
JAN BEUVING - ROTATIE
Een rotatie is een wiskundige draai. En dat is wat Jan Beuving doet: hij geeft een 
wiskundige draai aan de dingen. De taal maakt pirouettes in zijn liedjes. De logica 
tolt in zijn zinnen. Alles is volstrekt navolgbaar en benullig. 

ZA 21 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10.00 
BELLE EN HET BEEST (2+) 
Een meespeelsprookje over Tante Jewel en het Beest  – Verteld door Wijnand 
Stomp. Hij duikt voor deze voorstelling in de huid van zijn flamboyante lieve-
lingstante en verzorgt een hilarische en ontroerende Grimm-vertelling. TONEELSCHUUR – 20:00

ALL.
Onderzoek naar de relatie tussen taal en muzikaliteit. ALL. is een muziektheater 
performance waarin Lisa Verbelen een poging doet iets groots (alles) te vatten. 
Alleen. ALL. gaat over het feit dat alles complex is. 

TIP

T/M 7 NOV – ZANDVOORT – ELKE DAG
EK ZANDSCULPTUREN
Het thema voor dit jaar is ’75 jaar Vrijheid’. In dit kader worden er zes vrijheids-
monumenten in het zand vervaardigd door zes kunstenaars uit zes verschillende 
Europese landen. Te zien in de openbare ruimte in Zandvoort

VANAF 5 SEP – MUSEUM HAARLEM – DI T/ ZO 
HET STOMENDE MONSTER
Op 20 september 1839 reed de eerste stoomtrein van Amsterdam naar Haarlem. 
Het Stomende Monster toont de geschiedenis van het ontstaan, van de stations 
en de klachten en loftuitingen van het publiek in die eerste jaren.

6 SEP T/M 3 NOV – NIEUWE VIDE – DI T/M ZO 
INVISIBLE MAN
De tentoonstelling wil een aanzet geven tot een dekoloniale dialoog, en nieuwe 
denkbeelden creëren over hoe we de conventies en stereotypen die ons doen en 
denken nog steeds beheersen, kunnen doorbreken.

HET KORENLINT 

21 SEP T/M 13 OKT  – DE VISHAL – DI T/M ZO – GRATIS
ZEITRAUM
Een tentoonstelling over tijd en ruimte. Al het werk van de deelnemende kunste-
naars vertegenwoordigt aspecten van deze twee samenhangende begrippen. 

ZO 22 – PATRONAAT – 11:00 + 14:00
DIRK SCHEELE - IN HOLLAND STAAT EEN HUIS (2+)
Dirk Scheele speelt In Holland staat een huis! Eén groot kinder-meezingfeest.

ZO 22 – OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 11:00 + 14:00
VOS EN HAAS (4+)
Vos Schept Op is een vrolijke voorstelling met veel humor en opzwepende 
muziek, waarin de meest onverwachte personages opduiken en waarmee zowel 
kinderen als de ouders zich prima zullen vermaken. 

ZO 22 – VERHALENHUIS HAARLEM – 14:00 – GRATIS (RESERVEREN) 
PANNENKOEKEN UIT SYRIË  (4+)
Een grappige voorstelling over verschillen en overeenkomsten tussen mensen.

ZO 22 – STADSSCHOUWBURG – 14:30 
VET KINDERCABARET (6+)
VET Kindercabaret komt met de muzikale, bonte energie-boost ‘Kapot VET’, vol 
knettergekke acts en VETte humor. Niets moet, maar heel veel mag – VET!

ZO 22 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 15.00 
MONKIE (0+) 
Wie kent Monkie niet? Het knuffel aapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren 
meegenomen voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar. 

WO 25 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10.00 
SPRING & JUMP (0+) 
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…

ZA 28 – THEATER ELSWOUT | OVERVEEN – 10.00 
EEN IJSBEER IN DE TROPEN (2+) 
Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschots weg uit zijn witte wereld. Hij komt in een 
land waar alles groen is. Toch wil hij graag terug naar huis. Zijn nieuwe vriend 
Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op.

ZO 29 – TONEELSCHUUR – 15:00 
VREEMDE EEND (4+)
Actueel sprookje met een speelse mix van spetterende dans, zang en spel. Alles 
is netjes, rustig en onder controle in de straat van Buuf en Buur. Totdat er een 
nieuweling naast hen komt wonen – Een vreemde eend.

ZO 29 – DE VERTELSCHUUR | BLOEMENDAAL – 15:00 
DE AARDE IS VAN IEDEREEN (12+)
Met Storytelling & muziek heeft Verteltheater De Wisseling een hoopvol verhaal 
gemaakt over de aarde. Met cellomuziek en een kleurrijk decor.  
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HAARLEMXL DE BESTE EN MEEST COMPLETE UITAGENDA VAN HAARLEM! 

ZA 14 & ZO 15 – DIVERSE LOCATIES
KORENLINT 2019
Ook dit jaar organiseert de Federatie Haarlemse Koren weer het Korenlint. Koren 
uit het hele land treden op de leukste en mooiste locaties op. Zoals altijd valt dit 
evenement samen met de Open Monumentendagen. 

THE WOLFHOUND – 20:30 
BEN REEL
Live heeft de Ben Reel Band een reputatie opgebouwd als één van de beste acts 
van Ierland, en ook in de Benelux, USA en Duitsland toerde hij al veel succes. Zij 
stem is en kruising tussen Marvin Gaye en Bruce Springsteen.

GROTE OF ST. BAVOKERK – 19:00
STADSORGELCONCERTEN
Haarlem is wereldwijd bekend als orgelstad. Nu met concerten door gerenom-
meerde organisten uit binnen- en buitenland.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 19:30

Voor het locatiefestival Music & Lights veranderen ze het prachtige natuurgebied 
van Caprera voor één weekend in een betoverende nieuwe wereld vol muziek, 
lichtkunstwerken en videoprojecties. Met Janne Schra en Typhoon

MUSIC & LIGHTS

PHILHARMONIE – 19:30
MAESTRO
In Maestro nemen (voor de 5x) acht bekende Nederlanders de uitdaging aan om 
in korte tijd klassieke stukken op geheel eigen wijze te dirigeren. 

PHILHARMONIE – 19:30
MAESTRO
In Maestro nemen (voor de 5x) acht bekende Nederlanders de uitdaging aan om 
in korte tijd klassieke stukken op geheel eigen wijze te dirigeren. 

STADSSCHOUWBURG – 20:15
GRAVITY & OTHER MYTHS (AUSTRALIË)
Een eigenwijze vorm van vernieuwend circustheater. In ‘Backbone’ dagen de tien 
performers en twee muzikanten elkaar uit in een decor met houten palen, stenen, 
aarde, emmers, en heel veel betoverend licht. 

CAFÉ ‘T HEMELTJE | BLOEMENDAAL – VANAF 11:00
BLOEMENDAAL MUSIC - 9E EDITIE
Met een heerlijke line-up o.a All that Swing, Enkel Spoor, Marcel Selier – The Rat 
Pack & More, Als de Brandweer, Special Guest Gerard Alderliefste 

PATRONAAT – 18:30
COMPLEXITY PRESENTS
Heel veel metal, progressive rock, progressieve fusion. Vijf band op één avond.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 19:30
MUSIC & LIGHTS
Voor het locatiefestival Music & Lights veranderen ze het prachtige natuurgebied 
van Caprera voor één weekend in een betoverende nieuwe wereld vol muziek, 
lichtkunstwerken en videoprojecties. Met Roxeanne Hazes en Alain Clark

PATRONAAT – 20:00
TRASH BOAT (UK)
Deze upcoming Britse punkrock band komt met een exclusieve headline show.

GROTE OF ST. BAVOKERK – 20:15
STADSORGELCONCERTEN
Haarlem is wereldwijd bekend als orgelstad. Nu met concerten door gerenom-
meerde organisten uit binnen- en buitenland.

A. HOFMANWEG 1A – 13:00 – 23:00 
POLDERGOUD FESTIVAL
Een muziekfestival in een industriële setting! Voor Jong & Oud, Scooterboys & 
Nozems, Krakers & Kakkers, Hippies & Hipsters, Vrijbuiters & Doordravers. 

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 19:30
MUSIC & LIGHTS
Voor het locatiefestival Music & Lights veranderen ze het prachtige natuurgebied 
van Caprera voor één weekend in een betoverende nieuwe wereld vol muziek, 
lichtkunstwerken en videoprojecties. Met Maan en Nielson 

PATRONAAT – 20:00
HARDE PAPPIES: SMOKEASAC (USA) + TEDDY (USA)
Smokeasac, de revolutionaire muzikant en producer wist als één van de eersten 
rap en rock op geen betere manier neer te zetten. 

MUZIEK / SEPTEMBER MUZIEK / SEPTEMBER MUZIEK / SEPTEMBER

PHILHARMONIE – 20:00
KOVACS - CHEAP SMELL TOUR
De zangeres uit Eindhoven legt al haar kwaliteiten bloot; haar warme, opvallende 
stem zet de stemming op sfeervolle soul- en blues-songs, teksten zijn donker, 
recht uit het hart en vol bezieling gebracht.

ZO 1 – MOLENPLAS | SCHALKWIJK – 12:00 – 19:00 
SCHALKWIJK AAN ZEE FESTIVAL
Het wordt een gezellige, culturele dag voor jong en oud bomvol livemuziek, 
theater, lekker eten en andere leuke activiteiten!

ZA 7 – HAARLEMMER KWEEKTUIN – 10:00 – 15:00  
BIOMARKT
Je kunt er terecht voor allerlei biologische, glutenvrije, lokale of duurzaam geprodu-
ceerde producten. Bv groente, brood, gebak, kaas, worst, jam, honing,wijn, bier, 
olijfolie en azijn, zero waste verpakkingen en waterzuiveraars. 

ZO 8 – GROTE MARKT 
VRIJWILLIGERSMARKT
Op de markt informeren (vrijwilligers)organisaties bezoekers over wat zij vrijwil-
ligers zoal te bieden hebben. Met als doel om Haarlem samen een beetje mooier 
te maken!

VR 6 T/M ZO 8 – CIRCUIT ZANDVOORT 
THE BOYS ARE BACK IN TOWN
Eens per jaar herleven oude tijden op Circuit Zandvoort. Want tijdens de Historic 
Grand Prix duiken we terug in de tijd en kun je genieten van tot de verbeelding 
sprekende raceklassen met goedgevulde startvelden.

PATRONAAT – 20:00
BORIS MCCUTCHEON & THE SALTLICKS (USA)
De woestijn americana van McCutcheon en zijn warme donkerbruine stem zijn al 
jaren een graag geziene gast op de Nederlandse podia. 

GROTE OF ST. BAVOKERK – 20:15
STADSORGELCONCERTEN
Haarlem is wereldwijd bekend als orgelstad. Nu met concerten door gerenom-
meerde organisten uit binnen- en buitenland.

LICHTFABRIEK – 15:00
KARIN BLOEMEN IN: BILLIE, ARETHA, NORAH, AMY… KARIN
Karin Bloemen is bekend van haar grote, extravagante personality shows, maar 
haar eerste grote liefde is toch: zingen! In deze voorstelling gaat ze ‘old school’ 
helemaal voor de muziek, samen met de Old School Band.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
FILM: WAD MET LIVE ORKEST
‘Wad live’ is een muzikale ode aan de rauwe en pure schoonheid van de Neder-
landse natuur. Een uniek filmconcert met het 42 koppige Noordpool Orkest voor 
het filmdoek en regisseur Ruben Smit als verteller. 

PATRONAAT – 19:30
OFF WITH THEIR HEADS (USA)
Deze Amerikaanse punkrockband komt met een intieme show in Patronaat! 

PHILHARMONIE – 19:30
MAESTRO
In Maestro nemen (voor de 5x) acht bekende Nederlanders de uitdaging aan om 
in korte tijd klassieke stukken op geheel eigen wijze te dirigeren. 

PATRONAAT – 19:00
BETWEEN THE BURIED AND ME (USA)
Between The Buried And Me (USA) komt met alles-verzengende metalcore.

PATRONAAT – 19:30
DDHHG TRILOGY LIVE SET
De Belgische black metalband Wiegedood – ‘De Doden Hebben Het Goed’.

THE WOLFHOUND – 21:30 
EAMONN DOWD 
The godfather of Irish punk. Hij is bekent sinds de jaren 80 met Eamonn Dowd & 
The Racketeers en zij speelde vurige rock ‘n’ roll en punk.

THE WOLFHOUND – 21:30 
KEEGAN MCINROE
De uit Texas komende singer-songwriter speelt authentieke protestsongs. 

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

STAPPEN & DANCE / SEPTEMBER

ZA 7 – PATRONAAT – 22:00 - 04:00
023TECHNO RESIDENTS (THOMAS SCHUMACHER)
023TECHNO residents met de hotste techno-producers van het moment. 

ELKE DO T/M ZA – 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 6 – PATRONAAT – 23:00 - 04:00 
HELLO FRIDAY DJS
Het festival seizoen is bijna afgelopen en dus ... back to the clubs! 

ZA 14 – TONEELSCHUUR – 21:00 
CLUB GEWALT X JE SUIS ENERGY
Het dak van de Toneelschuur gaat eraf tijdens het seizoensopeningsfeest Club 
Gewalt X Je Suis Energy! Vol performances, muziektheater, live muziek, DJ’s, 
(video) acts! Met het super hotte muziektheatercollectief Club Gewalt 

ZA 7 – PATRONAAT – 23.00 - 04.00
TANTE JOKE KARAOKE BAND
Voor 1 nacht wordt de grote zaal een MEGA karaokebar. Een avond vol plezier. 

OVERIGE / SEPTEMBER

GROTE OF ST. BAVOKERK – 20:15
STADSORGELCONCERTEN
Haarlem is wereldwijd bekend als orgelstad. Nu met concerten door gerenom-
meerde organisten uit binnen- en buitenland.

THE WOLFHOUND – 21:00 
IRISH MUSIC SESSION
Maandelijkse Ierse muziek sessies in een Ierse pub – The Wolfhound.

THE WOLFHOUND – 22:00 
CHEMISPHERE 
Chemisphere  creëert levendige melodieuze rock. Met een goed op elkaar afge-
stemde - postromantische new wave - band en een opvallende zangeres

PHILHARMONIE – 19:30
MAESTRO
In Maestro nemen (voor de 5x) acht bekende Nederlanders de uitdaging aan om 
in korte tijd klassieke stukken op geheel eigen wijze te dirigeren. 

TIP

TIP

TIP

TIP

THE WOLFHOUND – 21:00 
HAARLEM JAZZ UNDERGROUND
Tijdens Haarlem Jazz & More hadden ze bij The Wolfhound het beste jazzpro-
gramma en zze gaan verder met Haarlem Jazz underground

PATRONAAT – 19:30
FOR I AM KING
De metalband For I Am King wordt met recht als ‘local heroes’ bestempeld.

CIRCUS HAKIM – 21:00   
HAARLEMSE BLUES CLUB | ARETHA FRANKLIN 
TRIBUTE DOOR LAPA LOCA
Verwacht geen orkest of achtergrondzangeressen, maar een rauwe, strakke, 
groovy sound aangevuld met de scheurende Sax en gitaarwerk 

THE WOLFHOUND – 21:30 
THE IRRATIONAL LIBRARY
“Everything at All Times and All Things at Once” album release!!!!!!!!!!!!!!! 

BISON BOWLING HAARLEM – 21:30
PATRONAAT BOWLING CLUB 
Patronaat en Bison Bowling slaan de handen in een voor het nu al meest bespro-
ken feest van het jaar! Met o.a. The Jackets (SWI), E.T. Explore Me en DJ’s 

PODIA HEEMSTEDE | PODIUM OUDE KERK – 20:15 
FUSE - JUBILEUMCONCERT
Jubileumconcert: 5 jaar te gast in de Oude Kerk. Het is inmiddels traditie gewor-
den het concertseizoen te openen met een spetterende avond door FUSE! De 
kleurrijke formatie brak landelijk door als huisband van Podium Witteman.

OPENLUCHTTHEATER CAPRERA – 20:30
NICK & SIMON
Samen met hun band zullen ze een show spelen, waarin naast recent werk 
natuurlijk ook de grote publieksfavorieten niet zullen ontbreken. Het belooft een 
gedenkwaardige reeks shows te worden!

PHILHARMONIE – 21:00 
HOT (HET ORGEL TRIO)
Jazz Club Phil: Jazz met een orgel? Jazeker, HOT (Het Orgel Trio) bewijst dat het 
kan! Jazz op het Cavaillé-Coll orgel in de Grote Zaal. Dat doen zij - donderend, 
kreunend en sidderend - als een eerbetoon aan Duke Ellington.

ZO 08 – PATRONAAT – 14:30
PATRO QUIZ
Het heeft even geduurd, maar de Patroquiz is terug. Test je muziekkennis.

ZA 14 & ZO 15 – HAARLEM E.O. 
OPEN MONUMENTENDAGEN
In Haarlem zetten meer dan 70 monumenten hun deuren open voor het publiek. 
De Open Monumentendagen zijn ieder jaar dé kans om een plek te bezoeken 
waar je normaal niet zo snel komt - gratis toegankelijk voor iedereen. 

ZA 14 - HART (KLEINE HOUTWEG 18) - 12.00 - 17.00 – GRATIS
OPEN DAG
Het nieuwe cursusseizoen gaat van start! Kom de sfeer proeven en laat  
je inspireren tijdens deze bruisende dag boordevol activiteiten voor  
jong & oud: muziek, dans, theater, beeldende kunst en nog véél meer.  
Programma en tijden: www.hart-haarlem.nl

13 T/M 15 – EXPO HAARLEMMERMEER | VIJFHUIZEN
HORSE EVENT 2019
Een aantrekkelijke mix van educatie en show in de event area’s Jeugd, Sport, 
Recreatie en Ondernemer. Ruim 200 stands zijn verdeeld over deze area’s waar 
je ook vier grote showpistes vindt met een boordevol paardenprogramma.

ZA 14 – PATRONAAT – 23:00 - 04:00
VUNZIGE DEUNTJES
Perfect voor je vaste dosis hip-hop, r&b en dancehall tunes - Vunzige Deuntjes

ZO 15 – MEIJER AAN ZEE | ZANDVOORT – 15:00
BEACHPARTY NATARAJ
Het leukste strandfeest met heerlijke muziek en dansen op je blote voeten

Dit jaar brengt de 62e editie naast de Haarlemse verenigingen ook weer een drietal 
gastbands naar de provinciehoofdstad.

GROTE MARKT – 13:00 – 17:00 
MARS DER MUZIKANTEN

THE WOLFHOUND – 22:00 
JET BLACK PEARL
Jet Black Pearl zingt over macho hanen, extatische slakken en andere weelde-
rige wezens, terwijl zij in aan een roodgloeiend accordeon trekt.

LICHTHUIS | VERGIERDEWEG 456 – 15:00 
HELENDE GELUIDEN: ARIFA 
Een niet aflatende en avontuurlijke zoektocht om eeuwenoude muziektradities 
uit het Midden en Nabije Oosten en de Balkan te laten samenvloeien met heden-
daagse vormen van westerse jazz en geïmproviseerde muziek. 

VERHALENHUIS HAARLEM – 15:20 – GRATIS (RESERVEREN)
JACK AND THE WEATHERMAN 
Een mix van pop, folk en reggae, met positieve en diepgaande teksten.
PATRONAAT – 15.30
SUNDAY SESSIONS: ABBA DANCE
ABBA Dance neemt je  mee naar de seventies met alle grote ABBA hits.

THE WOLFHOUND 
BRUCE SPRINGSTEEN’S BIRTHDAY
The Boss wordt 70 jaar. En daarom vieren ze in The Wolfhoud zijn verjaardag

GROTE OF ST. BAVOKERK – 20:15
STADSORGELCONCERTEN
Haarlem is wereldwijd bekend als orgelstad. Nu met concerten door gerenom-
meerde organisten uit binnen- en buitenland.

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
RAMON VAN ENGELENHOVEN
Ramon van Engelenhoven (1995) sloot in 2017 zijn Bachelor Piano aan het Con-
servatorium van Amsterdam af met een “10” en studeert daar momenteel verder 
in de Master-opleiding bij Frank Peters en Jan Wijn.

PHILHARMONIE – 20:15
WAD LIVE
‘Wad live’ is een hommage aan de rauwe en pure schoonheid van het Wad-
dengebied. Met het Noordpool Orkest voor het doek en regisseur Ruben Smit als 
verteller voltrekt zich een uniek filmconcert.

PATRONAAT – 19:30
DEAFHEAVEN (USA) 
De black metalband Deafheaven geen introductie meer nodig – zeggen ze.

THE WOLFHOUND – 21:30 
ROENIK ROA
Gitarist Roenik Roa speelt soulful, groovy & bluesy jazz. Daar wil je bij zijn.

PATRONAAT – 19:30
ESKO & FRIENDS
Esko: het meesterbrein achter een breed scala aan hits in de NL hiphopscene. 

PHILHARMONIE – 19:30
MAESTRO
In Maestro nemen (voor de 5x) acht bekende Nederlanders de uitdaging aan om 
in korte tijd klassieke stukken op geheel eigen wijze te dirigeren. 

VR 20 – PATRONAAT – 23:00 - 06:00
SPEKTRUM PRESENTS: THE SECRET OCEAN
Drum & Bass-muziek die het volledige spectrum van het genre vertegenwoordigt

PATRONAAT – 19:30
DEAD LETTER CIRCUS (AUS)
Ze hebben de harten verovert van menig progressieve- en rockliefhebber 

VERHALENHUIS HAARLEM – 20:00 
COLLINS LIVE EXPERIENCE – ONE MORE NIGHT!
Deze 12-koppige band is de beste Phil Collins/Genesis coverband in Nederland

STADSSCHOUWBURG – 20:15
DENNIS VAN AARSSEN - START SPREADING THE NEWS
Wat je kunt verwachten bij Dennis van Aarssen? Een heerlijke liedjesavond waar-
in The voice of Holland 2019-winnaar zijn publiek meeneemt in een muzikale reis 
vol herkenbare en memorabele momenten uit de rijke muziekhistorie.

THE WOLFHOUND – 21:30 
JOLYEN ROSE
Jolyen Rose is een verrassende Americana singer-songwriter, met pit.

ZA 14 & ZO 15
PHILHARMONIE / STADSSCHOUWBURG / TONEELSCHUUR  
De Stadsschouwburg, Philharmonie en Toneelschuur vieren de start van het 
culturele seizoen met een feestelijk open huis. Voorproefjes van voorstellingen, 
makers aan het woord, tal van kinderactiviteiten en veel meer. 

STAPPEN & DANCE / SEPTEMBER

DO 17 – LICHTFABRIEK – 11:30 
HAARLEMSE PRINSJESDAG LUNCH
In Haarlem komt op de derde dinsdag van september zakelijk en bestuurlijk 
Haarlem bij elkaar voor de jaarlijkse Prinsjesdag Lunch. Spreker Jos Burgers 
behoort tot de meest gevraagde managementsprekers van het land. 

ZO 22 – VERHALENHUIS HAARLEM – 12:00 – 16:00 – GRATIS 
OPEN HUIS 
Verhalenhuis Haarlem zet met het jaarlijkse Open Huis haar deuren wijd open. 

GEMEENTEHUIS VAN BLOEMENDAAL – 11:00
ALEXANDER LONQUICH
De Duitser Alexander Lonquich is zowel solist als dirigent. Hij treedt wereldwijd op 
in de belangrijkste zalen en is gast op veel prestigieuze festivals

PODIA HEEMSTEDE | PODIUM OUDE KERK – 15:00 
CATHELIJNE NOORLAND & FRIENDS
Cathelijne Noorland is programmeur van De Oude Kerk sinds 2017. Zij is naast 
programmeur bovenal pianiste! Samen met het strijkkwartet Dudok Quartet 
spelen zij het ‘Pianokwintet’ van Robert Schumann. 

PHILHARMONIE | KLEINE ZAAL – 20:15 
BRUNO VIERT FEEST
Een keur aan bekende klassieke musici eren de eigenaar van de legendarische 
platen- en cd-zaak Bruno Klassiek in de Haarlemse Gierstraat. Bruno Truyens 
viert de 20e verjaardag van zijn winkel en dat wordt een klassiek feestje.

PODIA HEEMSTEDE | THEATER DE LUIFEL – 20:15
MAAIKE OUBOTER 
Maaike Ouboter is terug in het theater. Dit keer alleen, terug naar de kern, terug 
naar waar ze vandaan komt. Met liedjes en verhalen over loslaten, vasthouden, 
over hoe alles verandert en “jij toch altijd jij blijft”.

PHILHARMONIE – 20:15 
NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
BRITSE MUZIEK UIT DRIE EEUWEN
De jonge Engelse dirigent Ben Gernon zet muziek van drie landgenoten op de 
lessenaar, met onder meer de populaire Enigma Variations van Elgar. Meester-
cellist Nicolas Altstaedt speelt Waltons Celloconcert. 

VR 20 – PATRONAAT – 23:55 - 05:00
HET RESERVAAT: KAROTTE (D) EN MIKE RAVELLI
Het Reservaat zorgt voor een gegarandeerd feest. Met drie uur DJ Karotte 

ZA 21 – STATION HAARLEM | PERRON 3A – 20:00 – 00:30
DE MICROCLUB X STATION HAARLEM (23+)

Na een spetterende eerste editie is De Microclub terug in de Haarlem voor een 
volle avond dansen voor 23+ op de beste funky- en opzwepende housemuziek. 
ZA 21 – PATRONAAT – 22.00 - 03.00
80’S VERANTWOORD
Bij 80’s Verantwoord herontdek je dé credible knallers van de jaren ’80. 

ZA 21 – PATRONAAT – 23.00 - 04.00
SINGLEFEESTJE
Voetjes in de lucht! Van The Spice Girls tot de Jeugd van Tegenwoordig.

VR 27 – PATRONAAT – 23:00 - 04:00
DE DANSHAL
De dj’s serveren de lekkerste dancehall, soca en reggaetunes in De Danshal! 
ZA 28 – SEINWEZEN – 19:30 – 23:30
SPIRIT DANCE
Kom dansen op de Global Beats. Op blote voeten. Met Dj Cem en dj Skywalker 

ZA 28 – PATRONAAT – 21.30 - 05.00
THE BEGINNING: SPIDER WILLEM, PAVO E.A.
Drie zalen, drie feestjes. The Beginning komt dit najaar terug om de verscholen 
zaaltjes in Patronaat om te toveren tot één groot – Oldskool – ravehol!

ZA 28 – PATRONAAT – 23.30 - 04.00
ZER00’S HEROES
Shake it up, 023! De grootste hits uit de jaren ‘00 zijn terug in Patronaat 

RAECKS CAFÉ - 16:00
LIVE JAZZ @ RAECKS
Met Lior Kupelberg (sax), Elliot Muuses (gitaar), Michael Straz (bas), Roberto 
Haliffi (percussie)

RAECKS CAFÉ - 16:00
LIVE JAZZ @ RAECKS
MetEduardo Blanco (trompet), Fransico Morales (piano), Roberto Haliffi (drums), 
Roberto Bjornild (bas). 

RAECKS CAFÉ - 16:00
LIVE JAZZ @ RAECKS
Met Thomas Streutgers (tenor-sax) en Mystery Guest

ZO 22 – WIJK DE VIJFHOEK
HET VIJFHOEK HUISKAMERFESTIVAL 2019
Drie voorstellingen in drie verschillende huiskamers in de Vijfhoek. Theater, 
cabaret, muziek voor ieder wat wils. Als afsluiter een groot feest op het plein met 
livemuziek(buiten) en silent disco (binnen). 

DI 24 – TONEELSCHUUR – 18:30
CULTUURTAFEL VAN VEEL
Ontmoet andere theater- en filmliefhebbers! Eet samen in ons Café en geniet van 
een voorstelling met inleiding of film

ZO 29 – LICHTFABRIEK – 12:00 – 18:00 
SUNDAY MARKET @ LICHTFABRIEK
De Sunday Market is dé maandelijkse Fashion, Art & Designmarkt in Amsterdam. 
Deze september vindt de eerste proefeditie van de Sunday Market plaats op het 
terrein van Haarlemmer Stroom bij de Lichtfabriek in Haarlem!

ZO 29 – HAARLEM E.O. 
TEVA HALVE VAN HAARLEM
Een prachtig parcours door de mooie Haarlemse wijken en daarna door de 
groene en duinrijke omgeving van Haarlem. Alweer de 35ste editie! Deze halve 
marathon kan absoluut niet ontbreken op je hardloopkalender. 

DAGELIJKS T/M 30 SEPT – KATHEDRAAL DE KOEPEL 
KLIM NAAR HET LICHT
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. Met een prachtig uitzicht over Haarlem.

ZO 6 OKT – GROTE MARKT – 12.00 - 17.00 
MUGFEST
Mugfest is het (gratis) duurzaamheidsfestival van de Groene Mug. De Grote 
Markt wordt omgetoverd tot een festivalterrein. De dag staat in het teken van 
‘duurzaam doen’. Ontdek wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan een duur-
zaam Haarlem. Met onder andere workshops, eten & drinken, muziek, theater, 
informatie en marktkramen. 
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HET VEERKWARTIER - 16:00
KINGSTONSOUL
Live muziek in Het Veerkwartier op zondag aan de Veerplas

HET VEERKWARTIER - 16:00
LEAH RYE
Zodra je haar fantasie bent binnengedrongen, laat ze je geen moment meer los.

HET VEERKWART - 16:00
JAZZ OP ZONDAG! MET ROB STOOP
Live muziek in Het Veerkwartier op zondag aan de Veerplas

HET VEERKWARTIER - 16:00
I HEDGEHOG’S GARDEN
Live muziek in Het Veerkwartier op zondag aan de Veerplas

PREMIÈRE

ZONDAG 1 SEPTEMBER

DINSDAG 3 SEPTEMBER

ZONDAG 15 SEPTEMBER

DINSDAG 17 SEPTEMBER

WOENSDAG 18 SEPTEMBER

DONDERDAG 19 SEPTEMBER

VRIJDAG 20 SEPTEMBER

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

ZONDAG 22 SEPTEMBER

VRIJDAG 6 SEPTEMBER

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

ZONDAG 8 SEPTEMBER

MAANDAG 9 SEPTEMBER

DINSDAG 10 SEPTEMBER

WOENSDAG 11 SEPTEMBER

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

VRIJDAG 13 SEPTEMBER

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

ZATERDAG 14 SEPTEMBER / VERVOLG ZONDAG 22 SEPTEMBER / VERVOLG

MAANDAG 23 SEPTEMBER

DINSDAG 24 SEPTEMBER

WOENSDAG 25 SEPTEMBER

DONDERDAG 26 SEPTEMBER

VRIJDAG 27 SEPTEMBER

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

ZONDAG 29 SEPTEMBER

MAANDAG 30 SEPTEMBER

VRIJDAG 4 OKTOBER
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UITVERKOCHT!
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