
Haarlem Cultuur Festival
Gratis Mini Parade met:

Yoga • Liefdescollege van Renate Reijnders • Lezing Judas
Woezel & Pip • TenToon Ensemble • Knutselen en schminken

Ruben Hein • René van Meurs 
Musicalworkshop De Kleine Zeemeermin 

Club Phil [e x t e n d e d]
tijdens Haarlemse Cultuurnacht met: Vanbinsbergen Playstation 

• Nora Fischer & Marnix Dorrestein • 
Diamanda La Berge Dramm • Los Calxunxos Tuyos

& nog veel meer...

www.theater-haarlem.nl

Kom voor een onvergetelijke ervaring naar 

Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11

Koopt u dit weekend kaarten? 
Dan ontvangt u een leuke verrassing!

 v.a. 10.00u v.a. 12.00u

Festivalkassa
Philharmonie Grote Foyer

Zaterdag: 12.00-17.00 | 19.30 - 23.00 
Zondag: 10.00-17.00 

Tijdens Haarlem Cultuur Festival en Haarlemse Cultuurnacht is er 
in de Grote Foyer van de Philharmonie een speciale festivalkassa. 

Vragen over kaarten, voorstellingen of concerten en kaartjes 
voor de eerste Haarlemse Cultuurnacht of gewoon een gezellig 

praatje, de kassamedewerkers staan voor iedereen klaar. 

Koopt u dit weekend kaarten dan ontvangt u een leuke 
verrassing. Dit kan zomaar een heerlijk Nageniet Arrangement 

zijn, een gratis toegangskaart voor de Haarlemse Cultuurnacht of 
een mooie cd!

Info & tickets

www.theater-haarlem.nl
023 - 512 12 12 (ma t/m vr 10-16u)

Philharmonie, Lange Begijnestraat 11
Stadsschouwburg, Wilsonsplein 23 (alleen open uur voor 

aanvang voorstelling of concert)

Programma en tijden onder voorbehoud. 

Eten en drinken

Maak uw theater- of concertbezoek compleet!

Kies voor een compleet avondje uit en combineer uw bezoek aan de 
Stadsschouwburg of de Philharmonie met bijvoorbeeld het Nageniet 
Arrangement of trakteer uzelf op een High Tea. 

Kom tijdens de Mini Parade alvast voorproeven. Wij lopen ook langs 
met lekkere verrassingen. Naast een drankje zijn er diverse belegde 
broodjes en verschillende zoetigheden aan de bar te verkrijgen. Of 
kom een lekker bakje vers gepopte popcorn halen bij onze kraam. 

Mini High Tea  € 6 p.p.
Probeer de mini variant van onze High Tea die wij serveren 
voorafgaand aan bijna alle matinees.
- Pot thee
- Zoetigheden (scone, brownie, appeltaartje, soesje)
- Twee sandwiches 
- Glaasje met fruit

Nageniet Borrelplank € 3,75 p.p (excl. drankje)
Hartige trek? Probeer de mini variant van ons Nageniet Arrangement 
dat wij serveren na afloop van voorstellingen en concerten:
- Nootjes
- Jopen bierworstje
- Kaas, druiven
- Cornichon
- Olijven

Voor meer informatie zie 
www.theater-haarlem.nl/etenendrinken

Club Phil [ E X T E N D E D ]

Haarlemse Cultuurnacht
zaterdag 8 september 
Philharmonie Haarlem

Droom je er ook wel eens van dat Club Phil een hele avond beslaat 
waarop allerlei verschillende hippe, nieuwe acts te zien en te horen 
zijn? Een avond waarop je lekker kunt loungen aan de bar en na 
afloop misschien nog even dansen… wij wel. En we hebben het voor 
je geregeld op zaterdag 8 september: Club Phil [ E X T E N D E D ] 
Samen met gitarist/componist Corrie van Binsbergen en 
HaarleMusicoloog Maarten Claus bouwen we een muzikaal feestje. 
Begin de Haarlemse Cultuurnacht goed met een make-over bij de 
Blowbar van Pierôt in de Philharmonie!

Van Warmerdam Zaal 

20.30 - 21.00  Two Al’s & ‘spoken-word-gasten’ Demi Baltus,  
  Daan Doesborgh en Louky van Eijkelenburg
21.45 - 22.15 Perforator en Diamanda La Berge Dramm 
23.00 - 23.30 Nora Fischer & Marnix Dorrestein

Van Beinum Zaal 

21.15 - 21.45  King Hassan
22.15 - 23.00  Vanbinsbergen Playstation
23.30 - 24.00 Los Calxunxos Tuyos

Kaartverkoop via www.haarlemsecultuurnacht.nl
Op de avond zelf ook kaartverkoop bij de kassa van de Philharmonie.
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Mini Parade in de Philharmonie
Tijdens Haarlem Cultuur Festival wordt de Philharmonie omgetoverd 
tot een Mini Parade en op zaterdagnacht is het een dampende jazz 
club. Twee dagen lang staan de deuren open voor jong en oud om 
cultuur te proeven: verrassende acts, muziek, knutselen, yoga en nog 
veel meer. Bij de speciale festivalkassa maakt u kans op prijzen en de 
cultuurwaarzegger voorspelt uw culturele toekomst. 

Programma zaterdag 8 september

Kom cultuur proeven!

12.00 | 14.00 Yoga Doe mee en maak mindful uw cultuurkeuze  
  rode tent
12.30 | 14.30 &  Pop-up Hilarische act van twee keurige
15.45 | 16.45  verkoopdames | rode tent
12.15 | 13.00 | 14.15 Oma Solo Janna Handgraaf met maskeract 
  (alle leeftijden) | grote Bevertent
13.15 | 15.00 | 16.15 Liefdescollege Rode koontjes met Renate  
  Reijnders | rode tent
14.45  Dansworkshop Scapino Ballet Rotterdam (8+) 
  Grote Zaal 
  
12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00
Project Fors Theatermaker Voorstelling ‘Liefdesbrieven’: geschreven 
woord via de koptelefoon | verzamelen buiten voor de entree 

Doorlopend programma 12.00 - 17.00 uur

Cultuurwaarzegger uw culturele toekomst | grote Bevertent

Beelden van Katja Staartjes Himalayareis | Grote Foyer

Sfeerproeven voorstellingen Single Camping en Judas | Single tent

Maak je eigen foto in de Photobooth of met de jarige Stadsschouwburg

Teken mee aan de Stadsschouwburg jubileumtafel met kunstenaar 
Hans Bossmann | Blauwe Zaal

Presentatie dansscholen | Grote Zaal

Haarlems Straatorkest | buiten voor de entree

Korenlint | Van Warmerdam Zaal & Van Beinum Zaal

Programma zondag 9 september

Kom cultuur proeven!

10.30 | 12.30 Yoga Doe mee en maak mindful uw cultuurkeuze  
  rode tent
11.00 | 14.00 | 15.45 Liefdescollege Rode koontjes met Renate  
  Reijnders | rode tent
11.30 | 13.15 | 14.30 Vrouwelijk barbershop kwartet Yellow Submarine  
  met vierstemmige arrangementen | Blauwe Zaal
11.45 | 13.15 &  Pop-up Hilarische act van twee keurige
14.45 | 16.30 verkoopdames | rode tent
12.00 | 13.00 | 14.30 Oma Solo Janna Handgraaf met maskeract 
  (alle leeftijden) | grote Bevertent

12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00
Project Fors Theatermaker Voorstelling ‘Liefdesbrieven’: geschreven 
woord over de koptelefoon | verzamelen buiten voor de entree

Doorlopend programma 10.00 - 17.00 uur

Cultuurwaarzegger uw culturele toekomst | grote Bevertent

Beelden van Katja Staartjes Himalayareis | Grote Foyer

Sfeerproeven voorstellingen Single Camping en Judas | Single tent

Maak je eigen foto in de Photobooth of met de jarige 
Stadsschouwburg | in de entree

Teken mee aan de Stadsschouwburg jubileumtafel met kunstenaar 
Hans Bossmann | Blauwe Zaal

Haarlems Straatorkest | buiten voor de entree

Korenlint | Van Warmerdam Zaal & Van Beinum Zaal

Backstage rondleidingen

12.30 | 14.00 Backstage rondleiding naar Jaap Storks mini-
  college klassieke muziek | bar naast de camping
13.15 | 15.15 Backstage rondleiding naar kleinkunstduo Spruijt  
  en Opperman die u wat meegeeft om over na te  
  denken | bar naast de camping
14.45 | 16.00 Backstage rondleiding naar cabaretduo HUN die  
  shinen met dansmoves, liedjes en levensvragen
  bar naast de camping

Voor de kids

v.a. 12.00  Plastic tunnel Deel je idee voor een schone stad  
  of zee | Grote Foyer
v.a. 12.00  Knutselen met tante Els en schminken met de  
  schmink babes | voor de lift
12.15 | 14.30 & Musicalworkshop De Kleine Zeemeermin  
16.00  van MuziekTheaterLab | achter de kast
13.00 | 13.30 Presentatie kindercast Scrooge | Grote Zaal
13.30 | 15.15 Clavis Ensemble Haarlems jeugdorkest | bar  
  naast de camping

12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 
De Vervelende Bus (4+) Schippers&VanGucht met een filmisch en 
muzikaal spektakel vol fantasie | Bus in garage Toneelschuur (naast de 
Philharmonie)

 

Voor de kids

v.a. 10.00  Plastic tunnel Deel je idee voor een schone stad  
  of zee | Grote Foyer
v.a. 10.00   Knutselen met tante Els en schminken met de  
  schminkbabes | voor de lift
10.15 | 11.15 &   Musicalworkshop De Kleine Zeemeermin 
13.30 | 15.00 van MuziekTheaterLab | achter de kast
11.00  Woezel en Pip (2+) voorproefje in de Kleine Zaal  
  met na afloop meet & greet in de Grote Foyer

10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30
De Vervelende Bus (4+) - Schippers&VanGucht met een filmisch en 
muzikaal spektakel vol fantasie | Bus in garage Toneelschuur (naast de 
Philharmonie)

Voorproefjes in de Kleine Zaal

11.00 Woezel en Pip (2+) met na afloop meet & greet in   
 de Grote Foyer 

12.00  TenToon Ensemble brengt een voorproefje van het kleurrijke  
 nieuwjaarsconcert 

13.00 Judas - De Holleeders dichtbij Theatermaker Jelle Kuiper  
 vertelt over de totstandkoming van de voorstelling 

14.00  Cabaretier René van Meurs licht een tipje van de sluier op  
 van zijn voorstelling op 12 dec

15.00 Accordeonist Vincent van Amsterdam laat u alvast kennis  
 maken met de prachtige klanken die hij samen met het  
 Nederlands Kamerorkest speelt op 10 mei  

16.00  Zanger, pianist en songwriter Ruben Hein komt   
 alvast inzingen voor zijn optreden op 8 mei 

| Single tent

of met de jarige Stadsschouwburg

 aan de Stadsschouwburg jubileumtafel met kunstenaar 
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21.45 - 22.15 Perforator en Diamanda La Berge Dramm 
23.00 - 23.30 Nora Fischer & Marnix Dorrestein

Van Beinum Zaal 

21.15 - 21.45  King Hassan
22.15 - 23.00  Vanbinsbergen Playstation
23.30 - 24.00 Los Calxunxos Tuyos

Kaartverkoop via www.haarlemsecultuurnacht.nl
Op de avond zelf ook kaartverkoop bij de kassa van de Philharmonie.


