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Hét cultuurhuis van 
Noord met meer 
dan 200 zinvolle 

activiteiten 
 

Theater, filosofie, 
film, muziek, 

jeugdvoorstellingen 
en lezingen 



Adres 
van Egmondstraat 7  info@verhalenhuishaarlem.nl 
2024XL  Haarlem-Noord  06 - 24 75 76 28 

Verhalenhuis Haarlem ligt in de Planetenwijk en heeft daarom een 
beperkt aantal eigen parkeerplaatsen. Mede in het belang van de 
omwonenden vragen wij u daarom vriendelijk om zoveel mogelijk met 
de fiets of bus te komen. Bus 3 stopt op 2 minuten lopen bij halte 
Spaarnhovenstraat, bus 73 op 9 minuten lopen bij Julianapark/Cronjé. 

Openingstijden 
We zijn 45 minuten voor en na iedere activiteit geopend om elkaar 
gezellig te ontmoeten en spreken met ’n drankje.  

Toegankelijkheid 
Alle zalen van Verhalenhuis Haarlem zijn gelijkvloers en toegankelijk 
voor mindervaliden/rolstoelgebruikers. Op het parkeerterrein bevinden 
zich twee invalidenparkeerplaatsen. Er is ook een invalidentoilet 
aanwezig. In de grote zaal is een ringleiding aanwezig. 

Betalen 
Direct bij reservering met iDeal, Creditcard of Apple Pay.  
De optie ‘betalen bij de kassa’ is uitsluitend bedoeld voor de overdag 
activiteiten met bezoekers die geen iDeal hebben of kunnen 
bedienen. Betalen voor drankjes kan met pin. 
 
Annuleren 
Dit kan kosteloos tot 1 week voor de activiteit. Stuur een mail met 
daarin uw achternaam, de evenement naam en datum naar: 
info@verhalenhuishaarlem.nl . U krijgt het bedrag binnen 1 week na 
de activiteit teruggeboekt op uw rekening. 

Word vriend 
Draag bij aan de ontwikkeling van Verhalenhuis Haarlem en steun ons 
met een donatie. Dit kan al vanaf €10 via de website of bij de balie als 
u ons bezoekt. U krijgt dan een persoonlijke vrienden-kortingcode. We 
organiseren ieder jaar speciale avonden en acties.

Ontvang onze Nieuwsbrief

mailto:info@verhalenhuishaarlem.nl


Wie zijn wij 
Verhalenhuis Haarlem zit vol zinvolle verhalen die meer dan de 
moeite waard zijn om te horen, zien en ervaren. Je kunt er je verhaal 
kwijt, even op verhaal komen, of naartoe gaan om eens geprikkeld te 
worden door een ander verhaal dan je gewend bent.  

Het Verhalenhuis is gebouwd op vier pijlers. Het is een… 

 
Met muziek en theater voor jong en oud door professionele 
theatermakers uit het hele land, muzikanten uit de regio en een eigen 
filmhuis. 

 
Voor- en nagesprekken, lezingen en workshops brengen inspiratie en 
verdieping in ons leven zoals in het filosofie café. 

 
We werken samen aan elkaars geluk, ontmoeten en verbinden 
mensen uit de buurt van verschillende generaties met 
verhalenwandelingen door Haarlem-Noord en (theater)diners voor de 
buurt. 

 
We zoeken en luisteren naar nieuwe verhaalvormen over 
levensthema’s, vertellen bijbelse verhalen opnieuw en brengen ze in 
verband met de wereld van nu en u.

 Het actuele programma en nieuw toegevoegde 
activiteiten vindt u op  Verhalenhuishaarlem.nl 

Ontvang ons programma via de Nieuwsbrief 
schrijf in op Verhalenhuishaarlem.nl 



Welkom terug! 
‘U kent ons nog!’ was de 
treffende constatering van een 
bezoeker die afgelopen juni naar 
een concert in Verhalenhuis 
Haarlem kwam. Misschien is dat 
wel het mooie van ons culturele 
hart van Noord; klein blijven en 
daarmee persoonlijk maar vooral 
ook cultuur aanbieden met 
thematisch interessante 
activiteiten waardoor u net iets 
meer uit het leven haalt. 

In deze volledig nieuw 
vormgegeven brochure vindt u 
alle activiteiten met toelichting 
en hebben we voor enkele 
belangrijke onderwerpen zoals 
het Stilte Festival, Herdenken, 
het Film Festival en Kerst een 
speciale thema pagina gemaakt. 
Nieuw zijn de gekleurde ‘soorten 
cultuur’ als film, filosofie, 
muziek of jeugd. 

Ook onze website, foyer en 
keuken met bar en kassa is 
volledig vernieuwd en in de 
Verhalenhuis zaal staan nu 
alleen nog maar gerieflijke 1e 
rangstoelen omdat we merkten 
dat u steeds meer waarde hecht 
aan comfort tijdens uw bezoek.  
 
U ziet, wij hebben zeker niet 
stilgezeten het afgelopen jaar. 
We verwelkomen u graag terug 
in ons fijne Verhalenhuis! 

       
Arno van der Vuurst de Vries 

           Coördinator Verhalenhuis 

  Wandeling 

Kleurtjes en prijzen 
We vinden het belangrijk dat de activiteiten in Verhalenhuis Haarlem 
voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk zijn, zowel 
inhoudelijk als in prijsstelling. Daarom zijn zoals velen van u al weten 
de tarieven voor kaartjes ook dit seizoen (veel) lager dan in welke 
andere cultuurplek in onze regio dan ook.  
 
Tegelijkertijd willen we de professionals die ons programma ‘maken’ 
een zo eerlijk mogelijke prijs betalen voor hun werk. We vinden het 
daarom goed om u te laten weten dat we geen winstoogmerk 
hebben en aan alle partijen denken bij het bepalen van onze 
tarieven. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe 
kleurcodering met daarachter een globale prijsstelling. De exacte 
prijzen voor de kaartjes vindt u op onze website bij de activiteit. 

  €4 - €7,50   €11 - €16,50 

  €7,50    €7,50 - €11 

  €6,50    €11 - €16,50 

  €7 - €11    €7,50 

  €9     €8 - €16 

  Jeugdfilm

  Film  

  Lezing

  Jeugdtheater   Muziek

  Theater 

  Filosofie 

  Toneel 

  Aan tafel 

Exclusief en eerste keus 
Vanaf dit seizoen kunt u door nieuwe 
regels van de distributeurs niet meer 
alle films direct op onze website vinden. 
Door gratis lid te worden van onze 
Filmclub krijgt u voortaan wel weer 
exclusieve toegang tot deze   
films en eerste keus bij reservering! 
 

Als u zich inschrijft voor onze Nieuwsbrief dan bent u automatisch 
lid en sturen wij u voortaan alle informatie en de linkjes naar een 
besloten gedeelte van de site waar alle filminformatie en trailers te 
zien zijn en u kunt reserveren. In deze brochure ziet u middels het 
logo hierboven of een film op de besloten ‘Filmclub’ website staat. 



  Reserveren noodzakelijk op verhalenhuishaarlem.nl 

12.00 - 13.00 Italiaanse Buurtbrunch voor 100 personen  €2,50 
  Met mini optreden van kleinkunst duo LaatMaar 

13.00 - 13.30 Dr. Kick Bras - groene spiritualiteit in de kunst  €0 
13.45 - 14.15 Dr. Kick Bras - spiritualiteit in tuinen   €0 
  Inleidingen op lezingenserie komend seizoen 
     
14.30 - 15.30 Theatergroep Koek en Ui - Echt wel! (4+)  €0 
  Opscheppen is leuk, maar geloven ze je nog wel? 

14.45 - 15.15 Kunsthistorica Maya Mutlu - Frida Kahlo in Cobra €0 
  Kunsthistorica Maya Mutlu - Jordaens in Frans Hals €0 
  Inleidingen op lezingenserie komend seizoen  

16.00 - 16.45 Sandra van Nieuwland - huiskamerconcert  €5 
  Haarlemse Voice-of-Holland finaliste Het Open Huis is mede  

mogelijk gemaakt door        

     In samenwerking 
     met organisaties

Open Huis 
 
 

12 september

BuurderijHaarlem



 
Maria Maria Maria 
Wo 8 september  |  14.00 
Wo 8 september  |  20.00 

Een wonderlijke vertelling over 
de bekendste Moeder ter 
wereld. Begeleid door 
muzikanten vertelt Jacobien 
Elffers als Maria over haar 
leven en dat van haar 
kinderen. Hoe is het om al 
tweeduizend jaar in het 
middelpunt van de aandacht 
te staan? Een voorstelling vol 
inspiratie, twijfel, troost en 
veel muziek. 

Maria, de Moeder van 
iedereen. De vertelling is 
geinspireerd op de verhalen 
uit de Bijbel en de Koran, 
persoonlijke verhalen van de 
muzikanten en liederen over 
bizarre middeleeuwse 
wonderen. Er is best een kans 
dat er dingen zijn waar je om 
moet lachen, of waar je boos 
van wordt. Hopelijk blijft er tijd 
over voor vragen.

  Theater 

 
Mantel van mededogen 
Ma 13 september  |  20.00 

In mei hebben leden van de 
Immanuelkerk en 
belangstellenden van het 
Verhalenhuis via de digitale 
weg allerlei ervaringen en 
gedachten gedeeld rond de 
coronacrisis. Deze zijn 
verzameld in een artistiek 
object met de titel ‘Mantel van 
mededogen’. Dr. Kick Bras, 
bedenker van dit project, gaat  
met iedereen die heeft 
meegedacht en iedereen die 
geïnteresseerd is in de 
uitkomsten in gesprek en 
vertelt ook meer over de 
achtergronden.  

U kunt het kunstobject dan 
ook bekijken en er een beeld 
of tekst uit kiezen voor een 
gesprek. Zo willen we met 
elkaar delen hoe we de corona 
crisis beleefd hebben en wat 
we ervan geleerd hebben.

  Lezing 

 
Dr. Kick Bras - Merton: 
Onuitsprekelijk paradijs 
Do 9 september  |  20.00 

Kick Bras heeft een nieuw 
boek geschreven, dit keer over 
Thomas Merton. 

De Amerikaanse trappisten-
monnik Thomas Merton, 
misschien wel de beroemdste 
monnik van de twintigste 
eeuw, was een groot 
natuurliefhebber. Hij trok zich 
steeds vaker terug in de 
prachtige omgeving van zijn 
abdij en leefde uiteindelijk als 
kluizenaar in het bos. Zijn 
dagboeken getuigen van zijn 
intense, spirituele natuur-
ervaring die voortkomt uit een 
mystieke verbondenheid met 
alle leven, en daarin met de 
Levensbron. Deze 
natuurmystiek leidde tot een 
steeds openlijker kritiek op de 
exploitatie van de schepping 
voor menselijk gewin, zeer 
actueel in deze klimaatcrisis. 

  Lezing 



 
Laura Meddens - Eerst 
zien dan geloven 
Di 14 en wo 15 sept  |  20.00 
Do 16 september  |  12.00 

Het nieuwe culturele seizoen 
start begin september met de 
opening van een grote 
overzichtstentoonstelling van 
het werk van Laura Meddens. 
In de foyer zijn al enkele 
werken te zien tijdens het 
Open Huis op zondag 12 
september, maar 14, 15 en 16  
september staan twee 
speciale avonden en een lunch 
op het programma waar een 
documentaire over deze 
bijzondere kunstenares te zien 
is, gevolgd door een gesprek 
met Laura Meddens zelf. 

Daarna is de grote zaal van 
het Verhalenhuis open voor de 
bezichtiging van de vele 
werken van haar hand, die 
alleen tijdens deze drie dagen 
te zien zullen zijn. 

  Expo  |  Film 

 
Sing Song (8+) 
Vr 17 september  |  19.00 

Swingende musical-film over 
het ontdekken van je roots. Als 
de 16-jarige Jasmine de kans 
krijgt om mee te doen aan een 
songfestival in Suriname, 
grijpt zij deze met beide 
handen aan. Niet alleen om te 
zingen maar vooral om meer 
te weten te komen over haar 
moeder, die ze niet meer 
gezien heeft sinds ze als 
peuter met haar vader uit 
Suriname is vertrokken. 

Omdat haar vader niets meer 
met Suriname te maken wil 
hebben, gaat ze stiekem 
samen met gitarist Stijn naar 
haar exotische geboorteland. 
Hij om muziek te maken en de 
wedstrijd te winnen. Zij ook 
om haar moeder te vinden, 
maar dat weet verder 
niemand. 

  Jeugdfilm

 
Verhalenwandeling 
door Noord ‘Op glad ijs’ 
Vr 17 september  |  14.30 
Za 25 september  |  14.30 

Een exclusief voor het 
Verhalenhuis samengestelde 
verhalenwandeling door 
Haarlem Noord met verteller 
Monique Veelenturf.  

In deze 4 km durende 
wandeling luistert u naar vier 
verhalen over vier karakters 
die zich letterlĳk of figuurlĳk 
op glad ĳs begaven, zoals de 
schaatser Jaap Eden of de 
Spanjaard Don Fadrique. Na 
zo’n 1,5 uur kĳkt u met andere 
ogen naar de vier locaties en 
personen waar we stil zĳn 
blĳven staan tĳdens deze 
Verhalenwandeling. 

Monique Veelenturf kruipt in 
de huid van historische 
personages en geeft hen 
emotie, zodat de luisteraar 
meegenomen wordt in de tijd.

  Wandeling 



 
Down to Earth 
Za 18 september  |  20.00 
Zo 19 september  |  14.00 

Een koppel verlaat met hun 
drie jonge kinderen hun 
kosmopolitische leven en reist 
de wereld rond op zoek naar 
een nieuwe kijk op het leven. 
Tijdens hun vijfjarige reis leven 
ze samen met enkele van de 
oudste inheemse gemeen-
schappen op de planeet. Ze 
leggen hun ontmoetingen vast 
met oudere stamleden, die 
nog nooit eerder zijn gefilmd.  

Down to Earth is een spiegel 
voor de mensheid, een 
aangrijpende en tijdige 
reflectie op onze 'beschaafde' 
wereld. De film nodigt ons uit 
om de wereld te zien door de 
ogen van de Earth Keepers.

  Film  

 
Het leven van Dante 
Do 23 september  |  20.15 

Linda Huiskes, italiaans taal- 
en letterkundige, gaat in deze 
lezing in op La Vita di Dante. 
Het is dit jaar precies 700 jaar 
geleden dat Dante Alighieri is 
overleden. In Italië is Dante 
nog steeds ongekend populair 
en wordt deze gebeurtenis op 
vele manieren herdacht.  

In Nederland kennen velen 
hem vooral als dichter van zijn 
meesterwerk La Divina 
Commedia. Dat een 
middeleeuwse dichter nog 
steeds zoveel invloed heeft en 
een inspiratiebron blijft voor 
kunstenaars, is uniek te 
noemen en verdient een 
nadere kennismaking. 

  Lezing

 
Frida Kahlo in Cobra 
Wo 22 september  |  20.00 

Kunsthistorica Maya Mutlu 
geeft bijna maandelijks een 
interactieve lezing over 
interessante tentoonstellingen 
die nu te zien zijn in Haarlem, 
Amsterdam of Leiden. Een 
verrijking of inleiding voor wie 
de tentoonstelling nog wil 
gaan bekijken, een verdieping 
voor als u al geweest bent, dit 
keer over de tentoonstelling 
Frida Kahlo & Diego Rivera: A 
Love Revolution in het Cobra 
Museum Amstelveen.  

Beide zijn vurige betogers van 
het communisme, wel op hun 
eigen manier tot uiting 
gebracht.De tijd waarin de 
werken zijn gemaakt, zijn mooi 
gekaderd door werken van 
tijdgenoten uit Mexico. Alles is 
afkomstig uit de privé 
collectie van Gelman en voor 
het eerst in Nederland te zien.

  Lezing 



 
The Mission 
Za 25 september  |  20.00 

Overweldigend historisch 
drama met religieuze en 
politieke accenten, over de in 
de achttiende eeuw welig 
tierende mensenhandel in de 
Zuid-Amerikaanse jungle. De 
plaatselijke Orde der Jezuïeten 
onder leiding van de Spaanse 
Jezuïet Gabriel probeert de 
lokale bevolking te bekeren 
om hen zo te behoeden voor 
de dreigende slavernij. 

The Mission (1986) met Jeremy 
Irons en Robert de Niro won 
de Gouden Palm op het 
filmfestival van Cannes. De 
film werd ook bekroond met 
de Oscar voor beste 
camerawerk en werd 
genomineerd voor zes andere 
Oscars.

  Film  

 
Silence 
Zo 26 september  |  15.00 

Een op feiten gebaseerde 
tragedie van Scorsese over 
christenvervolging in 
zeventiende-eeuws Japan met 
thema’s als geloof, twijfel, 
verraad en verlossing.  

De zoektocht naar hun 
vermiste mentor brengt de 
levens van twee jonge 
Portugese Jezuïtische priesters 
in gevaar. Ze komen in het 
mysterieuze en exotische 
Japan waar hun geloof en 
aanwezigheid ten strengste 
verboden zijn. De soms 
zenuwslopende (spirituele) 
reis blijkt een ware beproeving 
voor hun overtuigingen én 
uithoudingsvermogen.

  Film

 
Podcast ‘Helemaal aan 
het einde’ - opname 
Zo 26 september  |  12.00 

Praat mee tijdens live 
podcastgesprekken over 
levenseindevraagstukken in 
‘Helemaal aan het Einde’. In 
deze podcasts worden 
openhartige verhalen over 
leven en sterven verteld en 
delen deskundigen hun kennis 
over diverse vraagstukken.  

Wanneer maak je bepaalde 
keuzes en welke 
mogelijkheden zijn er dan? 
Wat is euthanasie precies en 
wat zijn palliatieve en 
terminale zorg? Hoe bespreek 
je je wensen met familie, 
vrienden of je werkgever en 
welke ervaringen hebben 
professionals om te delen met 
u?

  Divers  



 
Lourdes 
Di 28 september  |  14.00 
Di 28 september  |  20.00 

Lourdes, het kleine stadje in 
het zuiden van Frankrijk waar 
160 jaar geleden de Maagd 
Maria verscheen aan 
Bernadette Soubirous. Nu is 
het een plek waar dagelijks 
duizenden pelgrims uit de hele 
wereld samenkomen in de 
hoop op een wonder.  

Al tientallen miljoenen 
mensen streelden de rots in 
de grot van Lourdes. Ze lieten 
er een afdruk achter van hun 
dromen, hun verwachtingen, 
hun hoop en hun verdriet. In 
Lourdes komen kwetsbaren en 
behoeftigen samen. Het 
heiligdom is een schuilplaats 
voor pelgrims, in al hun 
naaktheid. Letterlijk wanneer 
ze zich uitkleden om te baden 
in de bronnen en figuurlijk in 
een direct, bijna lijfelijk 
contact met de Heilige Maagd.

  Film  

 
Ligconcert harp - 
Annelies Kole 
Vr 1 oktober  |  20.30 

Eerdere ligconcerten van 
harpiste Annelies Kole waren 
steeds uitverkocht. Dit jaar is 
er weer een nieuwe serie 
ligconcerten door wisselende 
professionele musici. De 
toenemende haast en stress in 
onze maatschappij zorgt de 
laatste jaren voor een 
opvallende tegenbeweging, 
een zoektocht naar plekken 
van rust, bewustzijn en soms 
ook meditatie. 

Harpiste Annelies Kole speelt 
op haar grote pedaalharp, 
maar komt ook langs uw 
ligplaats met haar speciale 
therapeutische kleine harp. 
Met deze harp gaat zij 
bijvoorbeeld langs de bedden 
op de intensive care of in 
verzorgingshuizen, maar ook 
voor ligconcerten is deze 
draagbare harp heel geschikt.

  Muziek

 
Dr. Kick Bras - Emily 
Carr en de ‘God quality’ 
Do 30 september  |  20.00 

Al een aantal jaar besteden we 
in het najaar aandacht aan de 
relatie tussen beeldende kunst 
en spiritualiteit. Dit jaar 
leggen we een link tussen 
kunst, spiritualiteit en natuur. 
Dr. Kick Bras zal drie lezingen 
houden, gevolgd door een 
interactief en soms creatief 
moment na de pauze. 

De Canadese kunstenaar Emily 
Carr (1871-1945) groeide op en 
leefde grotendeels in 
Vancouver. Zij reisde rond in 
de wouden van Noord-Oost 
Canada, waar zij ook vele 
dorpen bezocht om de totem-
palen van de oorspronkelijke 
(indianen)volken te schilderen. 
Later concentreerde zij zich op 
de natuur zelf, de 
ondoordringbare bossen en de 
onstuitbare groeikracht van 
het leven. 

  Lezing 



Herdenken

Herdenken
 Kijk voor informatie, reserveren en nieuwe activiteiten op verhalenhuishaarlem.nl 

 Zondag  26 sep Podcast live ‘Helemaal aan het einde’ 12.00 
   Praat mee over levenseindevraagstukken Gesprek 
 
 Zondag  31 okt Allerzielen concert   16.00 
   Mmv Koor les Moucherons  Muziek 

 Dinsdag 02 nov Ik kan er een boek over schrijven 20.15 
   ‘Door het leven’ inspiratie bijeenkomst Lezing 

 Dinsdag 09 nov Filosofie café - Voltooid leven  20.15 
   Geriater Hilje Wind & ds. Mirjam Vermeij Lezing/Gesprek 

 Vrijdag  12 nov Voor de stilte    20.00   
   Film  over hospices, gesprek na afloop Film/Gesprek 

 Vrijdag  26 nov Kamerkoor JIP Utrecht - Vlinder 20.15 
   Rouw en verlangen naar onsterfelijkheid Muziek 

 Zondag  28 nov Marinus van den Berg   15.00 
   Liefdevol verhaal over afscheid en zorg Lezing 

 Woensdag 22 dec Wees de held van jouw eigen verhaal 20.15 
   ‘Door het leven’ inspiratie bijeenkomst Lezing 

 Zondag  23 jan Heaven is for real   15.00 
   De hemel na een bijna dood ervaring Film  

Deze activiteiten zijn georganiseerd door



 
Sorry we missed you 
Za 2 oktober |  20.00 

Sorry We Missed You is de 
nieuwe film van tweevoudig 
Gouden Palm winnaar Ken 
Loach (I, Daniel Blake). De film 
vertelt een eerlijk en 
ontroerend verhaal, over een 
gezin dat zich staande 
probeert te houden in het 
hedendaagse Engeland. 

Ricky en Abby wonen met hun 
kinderen in Newcastle. Sinds 
de economische crisis worstelt 
het gezin om rond te komen. 
In een poging hun financiële 
situatie te verbeteren besluit 
Ricky een deal te sluiten met 
een groot postorderbedrijf. 
Wat een kans op een betere 
toekomst had moeten zijn, 
hangt als een molensteen om 
de nek van het gezin.

  Film  

 
Dr. Kick Bras - Jan 
Mankes 
Do 7 oktober  |  20.00 

Dr. Kick Bras over verstilling, 
verwondering, vreugde en 
mystiek. Jan Mankes 
(1889-1920) werd door de 
kunstenaar Richard Roland 
Holst onze meest verstilde 
kunstenaar genoemd en dat 
stempel rust nog steeds op 
hem. Vorig jaar was het 
honderd jaar geleden dat hij 
veel te vroeg overleed aan 
TBC. 

In onze bijeenkomst maken we 
kennis met enkele kenmerken 
van zijn persoon en zijn kunst: 
verstilling, verwondering, 
vreugde en mystiek. We zullen 
dat illustreren aan de hand 
van zijn landschappen en zijn 
schilderijen en etsen van 
dieren. Na de pauze bespreken 
we met elkaar enkele brieven 
van Mankes.

  Lezing

 
Alice in Wonderland(9+) 
Zo 3 oktober  |  15.00 

Val samen met Alice in het 
konijnenhol naar beneden voor 
een fantastisch avontuur van 
Walt Disney Pictures en Tim 
Burton. Alice In Wonderland is 
uitnodigend en magisch, en 
geeft een verbeeldingsvolle 
nieuwe draai aan een van de 
meest geliefde verhalen aller 
tijden.  

Dit Wonderland is een wereld 
die je fantasie te boven gaat 
en zoals je nog nooit hebt 
gezien. De bijzondere 
personages waar je zo gek op 
was, komen nu nog (kleur) 
rijker tot leven dan ooit. We 
hebben de Mad Hatter, de 
Witte Koningin, de Rode 
Koningin, het Witte Konijn en 
nog meer. Alice In Wonderland 
is een genot voor je ogen, oren 
en hart, en een zegevierende 
filmervaring waar kijkers van 
alle leeftijden door gegrepen 
zullen worden.

  Jeugdfilm 



 
The Kite Runner 
Vr 8 oktober  |  20.00 

De Afghaanse vrienden Amir 
en Hassan zijn gevoed door 
dezelfde min en groeien 
samen op in Kabul. Op een dag 
komt er op wrede wijze een 
einde aan hun bijzondere 
vriendschap. Amir en Hassan 
zijn bedreven vliegeraars. Amir 
woont in een grote villa in 
Kabul, waar de vader van 
Hassan werkt als bediende..  

Na een vliegerwedstrijd schept 
een groep jongens de vlieger 
van Amir uit de lucht en gaat 
Hassan achter de daders aan. 
Hij wordt zwaar mishandeld en 
Amir weet zich geen raad. De 
vriendschap tussen de jongens 
is voorgoed veranderd. 

  Film  

 
Senioren BigBand 
Kennemerland concert 
Zo 10 oktober  |  15.00 

De Senioren Big Band is 
opgericht in 2019 door Rodney 
Calis en wijlen Kees van de 
Broek en musiceren wekelijks 
in Verhalenhuis Haarlem. Ze 
spelen herkenbare bigband 
muziek, een muziekstijl welke 
vooral geassocieerd wordt het 
spelen van jazzmuziek, deze 
muziekstijl werd bijzonder 
populair in de jaren ’30 en ’40 
van de vorige eeuw tijdens de 
periode van de swing. 

Heldere trompetten, warme 
trombones en fijne klanken 
van saxofoons staan garant 
voor een optreden die je mee 
neemt naar de bigbandsound 
uit de vorige eeuw. De SBBK 
speelt onder andere stukken 
van Count Basie, Duke 
Ellington, Glenn Miller e.a.

  Muziek 

 
Jacqueline Duurland - 
Ouder en wijzer 
Di 12 oktober  |  14.00 
Di 19 oktober  |  20.15 

Haarlems bekendste filosofe 
Jacqueline Duurland houdt ook 
dit seizoen weer enkele 
filosofische lezingen in het 
Verhalenhuis, gevolgd door 
een interactief gesprek. 

Hoe kijken we vandaag de dag 
aan tegen ouderdom en hoe 
verhoudt zich dit tot andere 
tijden en culturen? Veel 
denkers, van Cicero en Seneca 
tot Schopenhauer, De Beauvoir 
en Schmid hebben filosofische 
beschouwingen over 
ouderdom geschreven. Laten 
we eens kijken tot welke 
inzichten dit kan leiden en hoe 
zich een en ander verhoudt tot 
het beeld dat we vandaag 
aantreffen. In hoeverre heeft 
wijsheid iets met ouderdom te 
maken en hoe zit het met het 
begrip ‘kwetsbaarheid’?

  Filosofie 



 
Kinderboekenweek - 
Een ober van niks (4+) 
Zo 17 oktober  |  15.00 

Een muzikale en hilarische 
voorstelling met levensgrote 
poppen, gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Tjibbe 
Veldkamp. 

Er was eens een ober van niks. 
Hij deed heel erg zijn best om 
een goede ober te zijn, maar 
het wilde niet lukken. Alles 
ging altijd verkeerd. Hij 
struikelde en strooide erwtjes, 
hij duikelde en hup daar vloog 
de taart. Bijna op iedere gast 
knoeide hij wel iets. Als hem 
weer zoiets gebeurde, 
mompelde hij sorry en hij ging 
nog beter zijn best doen.  
Als hij dan toch weer 
ondersteboven de zaak 
doorgleed en taart op iemand 
knoeide, stonden de gasten 
kwaad van tafel op: “Wat een 
prutsober!” Het restaurant 
werd iedere avond leger. 
Totdat…

  Jeugdtheater

 
Modigliani, het naakt 
van de ziel 
Do 14 oktober  |  20.00 

Andrea Maddalena, italiaanse 
architect en kunsthistoricus 
over Amedeo Modigliani.  

Deze Italiaanse schilder en 
beeldhouwer (1884-1920) met 
een onmiskenbare stijl kan 
worden beschouwd als een 
van de belangrijkste 
kunstenaars van de twintigste 
eeuw. Los van het romantische 
stereotype van de kunstenaar 
die gewend is aan excessen 
een stereotype dat 
grotendeels niet overeenkomt 
met de waarheid en geen 
recht doet aan zijn persoon en 
zijn artistieke productie blijkt 
Modigliani een gevoelige, 
verfijnde en diepgaande 
kunstenaar. 

  Lezing 

 
Kapsalon Romy (7+) 
Vr 15 oktober  |  19.00 

In deze hartverwarmende film 
uit 2019 naar het scenario van 
Tamara Bos past oma Stine 
met frisse tegenzin op haar 
kleindochter Romy, omdat 
haar pas gescheiden dochter 
Margot moet werken. 

Oma, nog steeds actief als 
kapster, worstelt met 
beginnende Alzheimer. Romy 
vindt het niet leuk dat ze elke 
dag naar de kapsalon moet, 
maar alles wordt anders als 
oma Stine haar kleindochter in 
vertrouwen neemt over haar 
toenemende verwardheid. Dan 
realiseert Romy zich dat oma 
niet alleen op haar past maar 
zij ook op oma. De band 
tussen de twee groeit.

  Jeugdfilm



STILTE 
FESTIVA
29-31 OKTOBER 2021

Installation:  Quadrature - J.E. Rosnet

L
Kijk voor meer informatie, reserveren en nieuwe activiteiten op verhalenhuishaarlem.nl 

Vrijdag  29 Ligconcert pianist Jörgen Boots   20.30 
   Muzikaal meditatief begin van het weekend Muziek 
    
Zaterdag 30 WieWaWit (2+)     10.30 
   Ervaar samen de wondere wereld van sneeuw Jeugdtheater 

Zaterdag 30 Labyrint - open inloop 13.00-16.00 en stilteloop 16.30  
12.00-18.00 
   Het labyrint ben je zelf, loop in weldadige stilte Divers 

Zaterdag 30 Koyaanisqatsi     20.00 
   Visueel essay over ‘het leven uit balans’  Film 

Zondag  31 Allerzielen concert met koor Les Moucherons 16.00 
   Verstillend concert met prachtige teksten en kaarsen 

Zondag  31 Powaqqatsi     20.00 
   Visueel essay over ‘leven ten koste van anderen’ Film  

Deze activiteiten  
zijn mede mogelijk  
gemaakt door :



 
Lunch & Lezing -  
In balans 
Do 21 oktober  |  12.00 

Maandelijkse lunch met lezing. 
U wilt zo lang mogelijk actief  
zijn en zelfstandig blijven 
wonen. Juist daarom is het 
belangrijk dat u fit bent en 
stevig op uw benen blijft 
staan, zodat u niet valt.  

Na de lunch geeft Cokky 
Bentvelsen u interessante en 
nuttige informatie om vallen 
te voorkomen en maatregelen 
die u kunt nemen om uw huis 
veiliger te maken en vallen te 
voorkomen.. Zij geeft al meer 
dan 8 jaar met veel succes de 
cursus 'In Balans', is oefen-
therapeut Mensendieck en 
heeft meer dan 30 jaar haar 
eigen praktijk gehad. geeft zij 
ouderen groepslessen en 
valpreventie cursussen.

  Aan tafel 

 
Frans Hals en Jordaens 
Wo 27 oktober  |  20.00 
Di 2 november  |  14.00 

In het Frans Hals is tot en met 
30 januari 2022 de 
tentoonstelling Thuis bij de 
Jordaens te zien. 
Kunsthistorica Maya Mutlu 
geeft op interactieve wijze 
toelichting bij zijn werk. 

De schilderkunst van Jacob 
Jordaens (1593-1678), een van 
de bekendste Vlaamse 
schilders uit Antwerpen. 
Jordaens maakte tot op hoge 
leeftijd historiestukken, 
portretten en genre 
voorstellingen. Zijn naaste 
familie was daarbij vaak een 
inspiratiebron en zijn 
woonhuis een showroom. Zijn 
ontvangstkamer was op 
spectaculaire wijze 
gedecoreerd met werk van 
eigen hand. Komt u zich 
onderdompelen in zwierige 
lijnen, mythologische verhalen 
en aardse voorstellingen?

  Lezing

 
Dr. Kick Bras - Tuinen 
v. Gogh,Monet,Mulders 
Do 28 oktober  |  20.00 

Al een aantal jaar besteden we 
in het najaar aandacht aan de 
relatie tussen beeldende kunst 
en spiritualiteit. Dit jaar legt 
dr. Kick Bras een link tussen 
kunst, spiritualiteit en natuur. 
Iedereen kent de prachtige 
schilderijen van Monets tuin 
te Giverny. Maar weet u dat 
ook Vincent van Gogh vele 
tuinen schilderde? En dat voor 
de hedendaagse Brabantse 
schilder Marc Mulders de tuin 
een belangrijk artistiek en 
spiritueel symbool is?  

We zullen op deze 
bijeenkomst kennismaken met 
de prachtige schilderijen van 
deze drie kunstenaars en met 
de symbolische betekenis van 
hun tuinwerken. Na de pauze 
praten we daar nog over door 
en we en we lezen gedichten 
over tuinen.

  Lezing 



 
Vocaal Ensemble 
Kwarts - bezingt Maria 
Za 13 november  |  20.00 

De zangers van Vocaal 
Ensemble Kwarts belichten 
scenes uit het leven van 
Maria: de aankondiging van 
haar zwangerschap, de 
geboorte van haar kind, de 
eerste keer dat ze Jezus 
meeneemt naar de tempel en 
tenslotte het verdriet bij het 
aanschouwen van Jezus lijden.  

De muziek wisselt van vrolijk 
naar serieus naar hartver-
scheurend. Geheimzinnig in de 
noten van de oude meester 
Obrecht, klaar helder in het 
Stabat Mater van Josquin, 
sentimenteel bij Hendrik 
Andriessen en Oosters-mystiek 
in de Lamentation of the 
Virgin van Ivan Moody. 
Organist Piet Hulsbos wisselt 
het a capella-repertoire af met 
improvisaties.

  Muziek

 
Toneelgroep Genesius - 
H4, Dekker en opstand 
Zo 7 november  |  14.00  
Zo 7 november  |  20.00 

Toneelgroep Genesius probeert 
in haar voorstellingen alle 
facetten van de menselijke 
geest te laten zien. Hoe 
gedragen we ons in 
verschillende situaties? En 
waarom? In H4, Dekker en de 
opstand is dat niet anders: aan 
collega’s laat je niet het 
achterste van je tong zien, 
totdat er iets ontwrichtends 
gebeurt. 

Een leerzaam blijspel met, 
humor, spanning en ontroering 
In de lerarenkamer van 
scholengemeenschap Het 
Sassink verzamelen zich de 
leerkrachten om de pauze door 
te brengen. Maar een gewone 
vrijdag is het niet. Na wat 
schermutselingen wordt 
duidelijk dat er een opstand is 
uitgebroken op school…

  Toneel 

 
Het Labyrint - cursus 
Do 11, 25 november  |  20.00 
Do 2 december  |  20.00 

Het Verhalenhuis heeft een 
cyclus van vier keer waarin het 
labyrint centraal staat. De 
cyclus bestaat uit drie 
lezingen/workshops en tijdens 
het Stiltefestival op 30 oktober 
is ook de mogelijkheid om zelf 
het Chartres labyrint te lopen. 
Verschillende aspecten van 
het labyrint komen aan bod. 

In deze eerste lezing van 
Gerard van der Waard en Ad de 
Graaf komt de Griekse mythe 
tot leven, waarin Theseus in 
het labyrint de Minotaurus 
verslaat en de weg terug vindt 
door de draad van Ariadne. In 
de andere bijeenkomsten krijg 
je inzicht in wat een labyrint je 
te bieden heeft, wat je 
ontdekken en ervaren kunt en 
In de laatste workshop leer je 
met een vingerlabyrint te 
werken.

  Lezing 



 
Ligconcert Dennis Kivit 
Vr 19 november  |  20.30 

Wat Dennis Kivit kan met zijn 
muziek is je werkelijk en 
oprecht raken. Dennis laat zich 
inspireren door The Beatles en 
spirituele schrijvers als 
Eckhart Tolle, maar bovenal 
wordt Dennis geïnspireerd 
door mensen en ontmoeting. 
Kortom: door het leven zelf.  

Kom langs, doe je ogen dicht 
en laat je meenemen door de 
warme stem van Dennis, de 
bijzondere inleidingen bij de 
mooiste songs van The Beatles 
en laat de muziek je bewegen! 
‘Get back to where you once 
belonged’, keer terug naar je 
hart. Dennis zal in dit concert 
naast liedjes van The Beatles 
ook songs van zijn nieuwe cd 
Hartkracht vertolken. Hij zong/
speelde voorheen o.a. in Les 
Miserables, Montezuma’s 
Revenge en speelt regelmatig 
met Tijn Touber.

 
Romanovs in de ban 
van de ridders 
Wo 1 december  |  20.00 

Dit seizoen geeft 
kunsthistorica Maya Mutlu 
bijna maandelijks een 
interactieve lezing over 
interessante tentoonstellingen 
die nu te zien zijn in Haarlem, 
Amsterdam of Leiden. Een 
verrijking of inleiding voor wie 
de tentoonstelling nog wil 
gaan bekijken, een verdieping 
voor als u al geweest bent.  

Zou u in de Middeleeuwen 
willen leven? Als dat aan de 
Romanovs in de 19e eeuw lag, 
deden ze dat al. Ze waren zó 
gefascineerd door de 
Middeleeuwen dat ze feesten 
gaven in die sferen. Nicolaas I 
had een wapen en harnas 
collectie (het arsenaal in 
Tsarskoje Selo) waar hij zich in 
de Middeleeuwen waande. Die 
verzameling is nu in 
Amsterdam te zien.

  Lezing

 
Kamerkoor JIP Utrecht 
Vlinder 
Vr 26 november  |  20.00  

'Should I say that you’re dead? 
You touched so brief a 
fragment of time.’ Het 
Utrechtse Kamerkoor JIP mag 
weer optreden en is na 2 jaar 
terug in het Verhalenhuis met 
hun nieuwe voorstelling 
'Vlinder'. JIP neemt daarin 
afscheid van een ons ontvallen 
vlinder met koormuziek uit 
diverse windstreken. Een 
voorstelling over kwetsbaar 
zijn in een tijd van afstand, 
over rouw om de massasterfte 
van insecten en over ons 
(utopische?) verlangen naar 
onsterfelijkheid.  

Kamerkoor JIP uit Utrecht 
brengt geëngageerde en veelal 
interdisciplinaire 
concertprogramma’s, 
uitgevoerd op hoog niveau olv 
de Haarlemse broers Jonathan 
en Imre Ploeg.

  Muziek   Muziek



F E S T I V A L

VERHALENHUIS

Dinsdag  16 De beentjes van St. Hildegard 14.00  
Dinsdag 16 Sing me a song  20.00 
Woensdag 17 The new gospel  20.00 
Donderdag 18 Tel Aviv on fire   20.00 
Vrijdag  19 Honeyland   15.00 
Zaterdag  20 Soul (6+)   19.00 
Zaterdag 20 Honeyland   21.00 
Zondag  21 Operatie Noordpool (6+) 14.00 
Zondag  21 The new gospel  16.00 
Zondag   21 The house of the spirits 19.30 

10 FILMS 
Meer informatie, trailers en reserveren 

op onze website verhalenhuishaarlem.nl 

16 T/M 21  

NOVEMBER 



 
De ontdekking van de 
hemel 
Vr 3 december  |  19.30 

Gebaseerd op de wereldwijde 
bestseller van Harry Mulisch. 
Toeval bestaat niet. Alles 
gebeurt met een reden. 

God vindt dat de mensen er op 
aarde een rommel van maken. 
Hij wil dat de Stenen Tafelen 
met daarop de Tien Geboden 
terugkeren naar de Hemel. Zijn 
engelen moeten een mens 
'creëren', die de Stenen Tafelen 
kan vinden, en zijn leven 
opoffert om ze naar de hemel 
te brengen. De engelen 
plaatsen twee mannen en een 
vrouw bij elkaar: bolleboos 
Onno, vrouwenverslinder Max 
en de beeldschone, verlegen 
Ada. Uit deze driehoeksrelatie 
wordt Quinten geboren.

 
Venezia è un pesce 
Do 9 december  |  20.00 

Leidraad voor deze in het 
Italiaans gehouden lezing is 
het boek ‘Venezia è un pesce’ 
van Tiziano Scarpa. Een 
stadsgids, zonder restaurants, 
bars of monumenten, maar 
juist met verhalen.  

Elk hoofdstuk heeft een deel 
van het lichaam als titel, 
omdat dit voor de auteur de 
beste manier is om deze stad, 
die tussen hemel, aarde en 
zee is, te leren kennen. 
In haar lezing refereert 
Claudia Campagna aan het 
ruiken, voelen, smaken, praten, 
en stil zijn, allen aspecten die 
onze herinnering aan een stad 
bepalen. Ons sensitieve 
geheugen dat boven de 
rationaliteit staat. 

  Lezing

 
Paul van Tongeren - 
Denker des vaderlands 
Di 7 december  |  20.15  

Paul van Tongeren is sinds dit 
jaar Denker des Vaderlands en 
was tot zijn emeritaat 
hoogleraar wijsgerige ethiek 
aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en hoogleraar ethiek 
aan de KU Leuven. 

Er is iets vreemds aan de hand 
met de relatie tussen filosofie 
en vriendschap; iets vreemds 
en iets problematisch. 
Enerzijds dwingen ervaringen 
met vriendschap ons na te 
denken over wat eigenlijk 
vriendschap is, anderzijds kan 
die typisch filosofische vraag 
een bedreiging vormen voor de 
vriendschap. Ik zal proberen 
uit te leggen dat dit 
kenmerkend is voor een hele 
lange geschiedenis van 
nadenken over vriendschap, en 
het vooral toelichten aan de 
hand van een tekst van Plato. 

  Film   Filosofie



 Kijk voor informatie, reserveren en nieuwe activiteiten op verhalenhuishaarlem.nl 

 Zaterdag 18 dec Peuter/kleuter kerstmusical (1,5+) 10.00 
   Jozef en het kerstkind   Jeugdtheater 
   Peuter/kleuter kerstmusical (1,5+) 11.00 
   Jozef en het kerstkind   Jeugdtheater 
   Peuter/kleuter kerstmusical (1,5+) 12.00 
   Jozef en het kerstkind   Jeugdtheater 
   Peuter/kleuter kerstmusical (1,5+) 13.30 
   Jozef en het kerstkind   Jeugdtheater 
   Peuter/kleuter kerstmusical (1,5+) 14.30 
   Jozef en het kerstkind   Jeugdtheater 
   Peuter/kleuter kerstmusical (1,5+) 15.30 
   Jozef en het kerstkind   Jeugdtheater 

 Zondag  19 dec Nine Lessons & Carols   16.00  
   Met Haarlem Voices    Muziek 

 Dinsdag 21 dec Jazzy tributeconcert in kerstsfeer 14.00  
   Ode aan George Michael en Eva Cassidy  Muziek 
   Jazzy tributeconcert in kerstsfeer 20.00  
   Ode aan George Michael en Eva Cassidy  Muziek 

Donderdag 23 dec The Christmas Candle   14.00 
   Kerstfilm in Dickens stijl 
   The Christmas Candle   20.00 
   Kerstfilm in Dickens stijl 

Vrijdag  07 jan Spookuil (6+)    19.00 
   Eia’s onverwacht spannende kerstfeest Jeugdfilm 

In Kerstsfeer



 
Samsara 
Vr 10 december  |  20.00 

De jonge boeddhistische 
monnik Tashi kiest ervoor zijn 
ascetische bestaan in te ruilen 
voor een wereldser leven. 
Wordt hij daar gelukkiger van? 
Zo eenvoudig ligt het niet in 
deze speelfilm van Pan Nalin.  

Hij situeert het liefdesverhaal 
over verlangen en 
lotsbestemming in Ladakh, 
een bar woestijngebied op zo'n 
5000 meter hoogte in de 
Himalaya. Samsara neigt naar 
exotisme, maar krijgt een 
mooie extra dimensie door 
Tashi's nuchtere vrouw, die zijn 
spirituele getob onderuit haalt 
en de verheerlijking van 
(mannelijke) profeten van 
feministisch commentaar 
voorziet.

 
Toedan en Watnou 
Zo 9 januari  |  15.30 

Kijk naar jezelf en anderen 
zonder oordeel en ervaar dat 
je goed bent zoals je bent. 
Maya is een meisje met veel 
fantasie. Teveel vinden 
sommige kinderen. Ze vinden 
haar stom, raar en hebben dan 
ook liever niet dat ze 
meespeelt. Op een dag is 
Maya verdwenen. Niemand 
weet waar ze is, behalve een 
jongen: ze is opgegaan in haar 
fantasiewereld: in het Land 
van Allemaal niet Waar. 

Hannafloor vertelt, speelt en 
zingt het verhaal en bespeelt 
verschillende instrumenten. 
Het publiek wordt regelmatig 
uitgenodigd om mee te doen 
en te spelen. 

  Jeugdtheater

 
Spookuil (6+) 
Vr 7 januari  |  19.00  

Spannende kerstvakantiefilm 
voor het hele gezin, 
Nederlands gesproken!  

De ouders van de negenjarige 
Eia hebben het altijd zo druk. 
Haar vader is architect en 
heeft opdrachten uit de hele 
wereld. Haar moeder is 
ballerina en vaak van huis voor 
optredens en danstournees.  

Als haar ouders ook in 
december in het buitenland 
aan de slag moeten, wordt Eia 
voor de wintervakantie naar 
haar grootvader gebracht. Tot 
dat moment wist ze helemaal 
niet dat ze een opa had. Het 
wordt een bijzondere vakantie, 
waarin Eia een zeldzame 
spookuil in het winterse 
landschap ontdekt. En ze komt 
erachter waarom ze haar 
grootvader niet eerder heeft 
leren kennen.

  Film   Jeugdfilm



Januari  11 Filosofie café: J. Duurland - de hel…   Filosofie 
Januari  20 Lunch & Lezing: Huis ter Kleef    Aan tafel, lezing 
Januari  21 The Story of Billy Joël     Muziek 
Januari  26 De Gouden Koets - Maya Mutlu    Lezing 
Januari  30 Vos en Haas scheppen op (4+)    Jeugdtheater  
Februari  6 Jewish Jazz      Muziek 
Februari  13 Hadassa (7+) - John de Winter    Jeugdtheater 
Februari  19,20 EcoTrip Milieu Festival - lezingen, films en jeugdtheater 
Maart  8 Filosofie café: moeten we de democratie afschaffen? Filosofie 
Maart  15, 18 Friends to be… - ontmoeting tussen oost en west Theater 
April  3 En niemand wist waarom (4+)    Jeugdtheater 
April  9, 10 Jesus Christ Superstar - digital remaster  Film 
April  16 An Other Passion     Musical 
April  21 Tulpenlezing met lunch     Aan tafel, lezing 
Mei  1 Eric Borrias - Mijn pop huilt ’s nachts (8+)  Jeugdtheater 
Mei  3 De Poppenspeler van Warschau    Toneel, muziek 
 

Verwacht      

Viool, altviool en celloles 
voor kinderen en volwassenen
Al meer dan 20 jaar ervaring

Volg een gratis proefles! 
Meer informatie:
www.devioolschool.nl Haarlem

“Toen ik vijf was hoorde 
ik een keer vioolmuziek en 
toen wilde ik dat ook!”



Jouw online boerenmarkt 
voor thuis:

rechtstreeks van de boer
lekker vers
van dichtbij

Op dinsdagavond afhalen
bij Verhalenhuis


