Voorjaar

22
Hét cultuurhuis
van Noord met 250
zinvolle activiteiten
Theater, filosofie,
film, muziek, jeugdvoorstellingen en
lezingen in de buurt

EcoTrip Festival | 15 t/m 20 februari | Baas in het Bos (4+)

Adres

van Egmondstraat 7
info@verhalenhuishaarlem.nl
2024XL Haarlem-Noord
06 - 24 75 76 28 (ma t/m vr 9.00-9.30)
Verhalenhuis Haarlem ligt in de
Planetenwijk en heeft daarom een
beperkt aantal eigen parkeerplaatsen.
In het belang van de omwonenden
vragen wij u daarom vriendelijk om
zoveel mogelijk met de ets of bus te
komen. Bus 3 stopt op 2 minuten lopen
bij halte Spaarnhovenstraat, bus 73 op
9 minuten lopen bij Julianapark/Cronjé.

Toegankelijkheid

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

Betalen

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

Openingstijden

We zijn 45 minuten voor en na iedere activiteit geopend om elkaar
gezellig te ontmoeten en spreken met ’n drankje.
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.
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 kostenloos tot 1 week voor de activiteit. Stuur een mail met
daarin uw achternaam, de evenement naam en datum naar:
info@verhalenhuishaarlem.nl .

Word vriend

fi

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. U
krijgt dan een persoonlijke vrienden kortingcode.

Ontvang de Nieuwsbrief

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.

Verhalenhuis Haarlem is
een initiatief van de

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 lmhuis.

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

We werken samen aan elkaars geluk, ontmoeten en verbinden
mensen uit de buurt van verschillende generaties.

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.

Exclusief en eerste keus

Vanaf dit seizoen kunt u door nieuwe regels van de lmdistributeurs niet
meer alle lms direct op onze website vinden. Door gratis lid te worden
van onze Nieuwsbrief bent u ook automatisch gratis lid van onze Filmclub
en krijgt u voortaan wél weer exclusieve toegang tot deze lms!
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Als u zich inschrijft voor onze Nieuwsbrief dan bent u automatisch
lid en sturen wij u voortaan alle informatie en de linkjes. Die verwijzen
naar een besloten gedeelte van de site waar alle lminformatie en
trailers te zien zijn en u kunt reserveren. In deze brochure ziet u middels
het logo hiernaast of een lm op de besloten ‘Filmclub’ website staat.

We werken samen met vele
organisaties op het gebied van
kunst en cultuur, welzijn en zorg
en jeugd zoals:
Kennemerhart Oppeppers
Seniorenclub Haarlem
Hart Haarlem
Dante Alighieri
Dock
Stichting Nabestaandenzorg
Getijdenzorg
Cultuurtuin Haarlem

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.

Wandeling

€4 - €7,50

Film

€7,50

Jeugdfilm

€6,50

Lezing

€7 - €11

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.

Jeugdtheater €9

Verhuur
De zalen van Verhalenhuis Haarlem zijn te huur
voor allerlei doeleinden, behalve feestjes.
Lezingen en lessen, vergaderingen, concerten,
workshops, trainingen, lmvertoningen, toneel- en
dansvoorstellingen, spreekkamers, rouw en trouw
bijeenkomsten, voor bijna iedere gelegenheid en
aantal bezoekers hebben wij een geschikte ruimte.
Deze variëren in grootte van 3 tot 290 personen en
hebben elk een eigen karakter. Zo wordt de grote
zaal veel gebruikt voor koorconcerten door de
prachtige akoestiek en is de Verhalenhuiszaal meer
geschikt voor lezingen, lm en klein theater of
concertjes met licht en geluid tot 50 personen.
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Wij verzorgen nu ook een heerlijke vers gemaakte
borrel, lunch of diner tegen een aantrekkelijk tarief!
Meer informatie: info@verhalenhuishaarlem.nl

Theater

€11 - €16,50

Filosofie

€7,50 - €11

Toneel

€8 - €16

Aan tafel

€7,50

Muziek

€11 - €17,50

15 t/m 20 februari
Nieuw Haarlems natuur-en milieufestival
met een afwisselend programma op vele plaatsen.
Kijk op ecotripfestival.nl voor het hele programma

PROGRAMMA VERHALENHUIS HAARLEM
dinsdag 15 februari

Creatieve interventie voor Moeder Aarde
20.15
Mark Woerde, bedenker van onder meer Burendag

woensdag 16 februari

Inspiratieavond water en wijkvergroening
20.00
Hoogheemraad Bas Knapp en architect Bieke van Hees

donderdag 17 februari

Lunch & Lezing: Groen doen en groen beleven 12.00
IVN voorzitter Wim Swinkels

donderdag 17 februari

De bezielde tuin
Dr. Kick Bras over spiritualiteit in tuinen

20.00

vrijdag 18 februari

Wad
Film over dit unieke stukje natuur in Nederland

14.30

vrijdag 18 februari

Socratisch gesprek: EcoTrip reisleiders gezocht 20.00
Praktisch losofe Henriëtta Joosten

zaterdag 19 februari

Hallo wereld (4+)
Jeugd lm over héél veel leuke dieren

10.30

zaterdag 19 februari

Earth Song - Kamerkoor Les Moucherons
Visuele en auditieve ode aan de aarde

20.00
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Het EcoTrip Festival
wordt mede mogelijk
gemaakt door
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Baas in het bos (4+)
14:00
Muzikaal jeugdtheater over de veranderende natuur
Extra toegevoegde lms:
di 22 en do 24 februari I am Greta
20.00
zondag 27 februari
Pluk van de Pette et (5+)
13.30

fi

zondag 20 februari

Muziek

Filosofie

Lezingen

The Story of Jewish
Jazz

Drogredenen - Paula
Steenwinkel

Dante Alighieri

Di 8 februari | 14.00

Van Oost-Europese klezmer tot
verboden samenwerkingen in
clubs in Harlem, New York in
de jaren ’30 en van Hollywood
musicals tot Noord-Afrikaanse
invloeden van de Israelische
Mizrahi Joden van vandaag: de
evolutie van jazz is altijd sterk
beïnvloed door Joden en hun
muzikale erfgoed.
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Jewish Jazz volgt het spoor
van deze ontwikkelingen aan
de hand van verhalen,
biogra eÎn, anekdoten en
uiteraard via fantastisch
muziek, geschreven door
George Gershwin, Benny
Goodman, Stan Getz, Artie
Shaw, Dave Brubeck en vele
anderen.

Di 8 februari | 20.15

Do 10 februari | 20.15
Maria Montessori

Paula Steenwinkel is auteur,
trainer, docent, ontwikkelaar
van methoden academische
vaardigheden, kritisch denken
en helder communiceren.

Do 10 maart | 20.15
Ma opoli

Van veel drogredenen heb je
vast weleens gehoord, maar
hoe herken je ze in het echt?
En belangrijker: hoe verweer je
je ertegen? In Drogredenen
onderzoekt Paula Steenwinkel
de grens tussen redelijk
redeneren en discussietrucs.
Ze geeft een helder overzicht
van de meest voorkomende
drogredenen, legt uit wat ze
inhouden en waarom ze
werken, geeft voorbeelden uit
de praktijk en laat zien hoe je
ze onschadelijk maakt. Elke
drogreden wordt geïllustreerd
met een cartoon van Fokke &
Sukke.

Zoektocht naar de
"rommeligheid" in Maria
Montessori 's leven

Onthutsend beeld van een
gera neerde ma a in heel
Europa

Do 21 april | 20.15
Roberto Galanto Napolitaanse liedjes

Italiaanse liedjes van Conte,
Capossela, Daniele, Zucchero,
klassieke Napolitaanse
evergreens, Dalla, Modugno en
eigen composities.
De Italiaanse vereniging in
onze regio organiseert
maandelijks interessante
lezingen en muzikale avonden
die voor iedereen toegankelijk
zijn. Meer info op onze website.

Jeugdtheater

Lezing

Muziek

Hadassa - Ster van
Perzië (7+)

De Gouden Koets

Samen dromen Syrische muziekavond

Zo 13 februari | 15.00

Hadassa, Ster van Perzië is een
spannend en indrukwekkend
verhaal over de moed om te
zeggen wat je denkt en te zijn
wie je bent. In een sober decor
brengt verteller John de
Winter met slechts enkele
rekwisieten, op meesterlijke
wijze een eigentijdse versie
van het verhaal van Esther.
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De koning van Meden en
Perzen zoekt een nieuwe
bruid. Soldaten plunderen de
straten in de stad om de
mooiste meisjes te vinden.
Ook Hadassa, het nichtje van
de poortwachter, wordt
meegenomen. In het paleis
wordt ze opgeleid door Hegai,
de hofkleermaker en stylist.
Hadassa wordt nog mooier
dan ze al is en de koning
kroont haar tot nieuwe
koningin.

Wo 23 februari | 20.00
Tot en met 27 februari 2022 is
in Museum Amsterdam een
meerstemmige tentoonstelling
over en mét de Gouden Koets
te zien. Maya Mutlu geeft u
een verdiepende lezing over
deze tentoonstelling.
In deze expositie re ecteren
zestien kunstenaars uit
verschillende generaties en
met diverse culturele
achtergronden op de Gouden
Koets. De Gouden Koets is ook
middelpunt. Ooit een geschenk
van het volk aan de toen
achttienjarige Wilhelmina bij
haar inhuldiging in 1898, en nu
vooral beladen erfgoed door
de zijpanelen. Ooit het
symbool van welvaart, de
trots van de Nederlanden, nu
onderdeel van een actueel
debat. Moet de Gouden Koets
voor altijd een museumstuk
blijven?

Vr 25 februari | 20.00

Muziek brengt mensen samen
en maakt hun dromen waar,
daarmee start een reeks van
evenementen van ‘Samen
dromen’ met de titel ‘Muziek
Verbindt Mensen’. Op deze
eerste avond geeft Jawa
Manla een presentatie over
Arabische muziek. Daarna
speelt zij met haar band Saba
oriëntaalse muziek. Lekkere
Syrische hapjes zullen op deze
avond zeker niet ontbreken.
Jawa Manla (1996) is een
Syrische ud speler. Zij vormt
samen met Lucie Lelaurain
(dwars uit) en Khorshid
Dadbeh (Perzische luit) de
Saba Band. Tien jaar geleden is
Jawa uit Syrië weggegaan.
Eerst naar Egypte, daarna naar
Turkije. Sinds zes jaar woont
zij met haar familie in
Nederland.

Jeugdtheater

Filosofie

Lezing

WiWaWit (2+)

Paul van Tongeren Denker des vaderlands

Marinus van den Berg Rouwen in de tijd

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.

Marinus van den Berg heeft
landelijke bekendheid
opgebouwd met zijn
kenmerkende begeleiding
tijdens diverse zorg- en
rouwprocessen en kan
liefdevol en toegankelijk
vertellen over thema’s als
afscheid, rouw, verlies en zorg.
Wat ervaren mensen eigenlijk
in rouw, welke hulp hebben zij
nodig, hoe ga je hierover met
elkaar in gesprek en welke
impact hebben overlijdens
tijdens Corona op
rouwprocessen?

Za 26 februari | 10.30
Theatergroep Houtje Touwtje
brengt de derde voorstelling in
de Vos en Haas trilogie met
vrolijke poppen, opzwepende
liedjes en verse ingredienten!
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Uit de keuken van Vos komen
de heerlijkste geuren. Hij is
een verrassing aan het koken
voor zijn vrienden. Als Vos
even weg is werpt Haas,
stiekem, een blik in de pan.
Vos is woest! Hij wil geen eten
uit blik, hij kookt alleen maar
met verse ingrediënten! Uil
kookt alleen maar met pakjes
en Jak eet nooit aan tafel, dat
is veel te saai. Vos neemt
graag de tijd om te koken en
te eten. Zal het hem lukken al
zijn vrienden aan één tafel te
krijgen, voor de hartigste
maaltijd ooit? Een vrolijke
voorstelling met veel humor
en onverwachte personages.
kinderen als hun ouders zich
prima zullen

Di 1 maart | 20.15

Er is iets vreemds aan de hand
met de relatie tussen loso e
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 loso sche 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.

Di 1 maart | 20.15

Best of ’21
Komende maanden vertonen we weer heel veel prachtige lms met
zinvolle thema’s en een selectie uit de beste lms van 2021.
Veel lms zijn alleen voor onze Filmclub leden te reserveren via de
link in de Nieuwsbrief. U wordt gratis Filmclublid door u in te
schrijven voor de Nieuwsbrief. Kijk op verhalenhuishaarlem.nl
10 februari
12 februari
18 februari
19 februari
22 februari
22 februari
24 februari
26 februari
27 februari
27 februari
4 maart
5 maart
11 maart
17 maart
20 maart
20 maart
26 maart
8 april
9 april
10 april
29 april
30 april
1 mei
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Do
Za
Vr
Za
Di
Di
Do
Za
Zo
Zo
Vr
Za
Vr
Do
Zo
Zo
Za
Vr
Za
Zo
Vr
Za
Zo

The Falling
20.00
The curious case of Benjamin Button 19.30
EcoTrip Festival: Wad
14.30
EcoTrip Festival: Hallo wereld (4+)
10.30
Publieke werken
14.00
I am Greta
20.00
I am Greta
20.00
Druk
20.00
Pluk van de Pette et (5+)
13.30
De geheime tuin (8+)
15.30
This is not a burial, it’s a resurrection 20.00
The Father
20.00
Supernova
20.00
Haarlem op lm (met lunch)
12.00
De beroemde bereninvasie van S.(7+) 14.00
Heaven is for real
16.00
Nomadland
20.00
The New Gospel
20.00
Jesus Christ Superstar (remastered) 20.00
Jesus Christ Superstar (remastered) 14.30
Les Innocentes
20.00
Alone in Berlin
20.00
Over de grens/The Crossing (9+)
15.00

Lezing

Meditatie

Lezing

De bezielde tuin - dr.
Kick Bras

Mediteren met Etty
Hillesum - dr. Kick Bras

Wees de held van jouw
eigen verhaal

Serie van drie lezingen over
bezielde tuinen die vorig jaar
geprogrammeerd stond wordt
nu alsnog gegeven door dr.
Kick Bras. De lezingen zijn los
van elkaar te volgen.

Judith Koelemeijer publiceert
dit voorjaar een biogra e over
Etty Hillesum. Deze jonge
joodse vrouw maakte in de
oorlogsjaren een enorme
psychische en spirituele
ontwikkeling door. Daarvan
getuigt zij in haar dagboek en
brieven.

Frederique te Dorsthorst, de
Vertelvrouwe, coacht mensen
en organisaties op basis van
verhalen. Ze gaat dieper in op
de kracht en macht van
verhalen. Hoe kom je erachter
wie de held en wie de draak is
in jouw verhaal? Frederique
introduceert je in de wereld
van het narratieve werk.

Do 17 februari, 3 maart, 17
maart | 20.00
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1. De betekenis van de tuin in
diverse religies zoals
kloostertuinen, islamitische
tuinen en zentuinen.
2. De arcadische tuin: tuin van
liefde en macht zoals die
bijvoorbeeld werden
vormgegeven in de tuinen van
buitenplaatsen als
Beeckestein en Het Loo.
3. Tuinen als uiting van liefde
voor de natuur en verlangen
de natuur te beschermen. We
denken aan heemtuinen als
Thijsse’s Hof in Bloemendaal,
en vormen van duurzaam
tuinieren.

Vr 4 maart t/m 8 april, 6
bijeenkomsten | 13.30

Haar spiritualiteit is niet in
een hokje te stoppen, maar
heeft iets universeels. Het is
een levensmoed en
levenskracht die geput wordt
uit diepe bronnen en die het
opneemt tegen de inktzwarte
werkelijkheid van de Joden
vervolging. Mediteren met
teksten van Etty Hillesum is
verrijkend, maar ook
confronterend. Want het roept
vragen bij je op, die een eerlijk
antwoord verdienen.

Zo 6 maart | 15.00

Met de andere deelnemers
gaan we het tweede deel van
de bijeenkomst in gesprek aan
één van de verteltafels. Hier is
ruimte om kennis te maken
met elkaars verhalen en te
ontdekken welke helden en
draken we herkennen. Een
middag met diepgang en
re ectie.

Filosofie

Cursus

Muziek

Anne Michiels van
Kessenich - In gesprek
over democratie!

Cursus Verlieskunst

Jubileumconcert
Vrouwenkoor BabaJaga

Di 8 maart | 20.15

In de serie ‘goede gesprekken’
onderzoekt Anne Michiels van
Kessenich of het klopt dat de
democratie zijn houdbaarheidsdatum nadert. Of zitten
er toch voordelen in het
model? Voordelen waarop we
het zicht zijn kwijtgeraakt
omdat we de verkeerde
verwachtingen hebben van dat
model?

ff
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Aan de vooravond van de
gemeenteraadsverkiezingen
staan steeds meer partijen
met con icterende claims en
waarden tegenover elkaar.
Haar stelling: wij hebben die
anderen juist harder nodig dan
ooit. En een goed gesprek is
een moeizaam gesprek.

Vr 11 maart t/m 15 april, 6
bijeenkomsten | 9.30

Za 12 maart | 20.00

Ben je (afgelopen periode) een
dierbare verloren? Wil je,
naast erover praten met
lotgenoten ook iets met je
handen doen? Een dierbare
verliezen is een werkelijkheid
waarvan we in eerste instantie
niet willen dat die waar is. En
wanneer dit gebeurt tijdens de
Coronaperiode kan dit extra
verdrietig zijn. We schieten
dan in onze overlevingsstrategie. Daarmee raken we
uit contact met ons gevoel.

Vanwege het 20-jarig bestaan
pakt het koor uit met het
jubileumconcert ‘Dolor et
Gloria’ onder begeleiding van
een ensemble van vier musici.
Baba Jaga is een koor van 12
zangeressen onder
enthousiaste leiding van
dirigent Michelle Mallinger.
Het repertoire is doorgaans
klassiek, van middeleeuwen
tot heden. Met zo nu en dan
een knipoog naar de jazz- en
popmuziek.

Tijdens deze cursus ga je
ontdekken wat je
overlevingsstrategie is Èn wat
daarvan het e ect is op jezelf
en de ander. Je onderzoekt
verschillende manieren om je
emoties te uiten. En wat jij
nodig hebt om stil te worden
zodat je aandacht kan geven
aan jouw rouwende ik.

Muziek van alle tijden gaat
over verdriet en vreugde. In
het concert worden stukken
gezongen van Renaissance tot
muziek uit de 20e eeuw. Het
koor brengt een paar scherzi
musicali van Monteverdi, de
voor zijn tijd innovatieve
componist. Vervolgens zingt
het koor met Antonio Vivaldi’s
Gloria de toekomst tegemoet.

Lunch & Film

Lezing

Friends to be…

Haarlem op lm

Theaterkoor Blue Moon

In 2020 was het 775 jaar
geleden dat Haarlem
stadsrechten kreeg. Voor
lmmaker Erik Willems
aanleiding om een lm te
maken over de stad. Willems
zal aanwezig zijn deze middag
en zowel een inleiding houden
als vragen beantwoorden van
de aanwezigen.

Na de lange corona-stop staat
Theaterkoor Blue Moon te
popelen om weer van zich te
laten horen in een bijzonder
dubbeloptreden met
vocalgroup de Waltzing
Matildas. Blue Moon bestaat
inmiddels 28 jaar en heeft in
die tijd een groot en divers
repertoire opgebouwd.

Bij wijze van zelfopgelegde
inburgerings-cursus wilde hij
zijn nieuwe woonplaats beter
leren kennen door er een lm
over te maken. Een zoektocht
naar de ziel van de stad. Hij
deed dit aan de hand van oude
lmbeelden van Haarlem;
lmmateriaal dat in de
nationale lmarchieven van
Eye Filmmuseum en het
Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid ruimschoots
voorhanden is. Haarlem is
immers de bakermat van de
Nederlandse lm.

Bij dit optreden wordt een
selectie gebracht uit het
programma Noord-Hollands
Ritme, aangevuld met nieuw
materiaal. Het is een ode aan
onze provincie, met teksten
van Noord-Hollandse dichters
op muziek gezet door dirigent
Harry Habets, maar ook met
bestaande nummers als
Durgerdam slaapt van Jeroen
Zijlstra en Het Spaarne
stroomt van Boudewijn de
Groot en Lennaert Nijgh.

Di 15 maart | 14.00
Vr 18 maart | 20.00
Een zeer actuele voorstelling,
waarbij ‘oost en west’ elkaar
ontmoeten. Wat gebeurt er als
een Arabier een Westerling
tegenkomt? Twee acteurs uit
verschillende culturen
onderzoeken of zij vrienden
kunnen worden. Echte
vrienden ondanks of juist
dankzij alle verschillen die er
zijn. Wat moet er gedeeld
worden om elkaar te verstaan.
Om te leren. Hoeveel wijn doe
je bij de (alcoholvrije) wijn?
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De acteurs Nour Mardini en
Gerard Venverloo gaan deze
persoonlijke zoektocht aan
waarbij zij ook de vragen
stellen, waarvan ze niet zeker
weten of het wel kan. Een
voorstelling over respect,
identiteit en de diversiteit van
normen en waarden, gespeeld
met de nodige humor en
venijn
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Toneel

Do 17 maart | 12.00

Za 19 maart | 15.00, 20.00

Socrates

Jeugdtheater

Muziek

Muziek

Vos en Haas scheppen
op (4+)

My life: The story of
Billy Joël

Ligconcert Jörgen
Boots

Theatergroep Houtje Touwtje
brengt de derde voorstelling in
de Vos en Haas trilogie met
vrolijke poppen, opzwepende
liedjes en verse ingredienten!

Maurits Fondse bezingt het
turbulente leven van pianist
en zanger Billy Joël. Aan de
hand van zijn beroemde songs
(en onbekendere parels)
vertelt Fondse het
levensverhaal van de
straatjongen, geboren in The
Bronx, opgegroeid op Long
Island, die een enorme haatliefde verhouding had met de
muziekindustrie.

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. Ligconcerten en
stilteconcerten zijn hiervoor
heel geschikt.

Zo 20 maart | 15.00

fi

fi

fi

Uit de keuken van Vos komen
de heerlijkste geuren. Hij is
een verrassing aan het koken
voor zijn vrienden. Als Vos
even weg is werpt Haas,
stiekem, een blik in de pan.
Vos is woest! Hij wil geen eten
uit blik, hij kookt alleen maar
met verse ingredienten! Uil
kookt alleen maar met pakjes
en Jak eet nooit aan tafel, dat
is veel te saai. Vos neemt
graag de tijd om te koken en
te eten. Zal het hem lukken al
zijn vrienden aan één tafel te
krijgen, voor de hartigste
maaltijd ooit? Een vrolijke
voorstelling met veel humor
en onverwachte personages.

Vr 25 maart | 20.00

Daarnaast belicht Fondse zijn
bijzondere, haast loso sche
teksten, zijn liefde voor New
York, zijn optredens in Rusland
tijdens de Koude Oorlog, zijn
vaderschap en uiteraard de
relaties met de vele vrouwen
in zijn leven. De uitvoering van
het concert wordt gedaan in
de bezetting piano en
saxofoons met Iman
Spaargaren.

Vr 1 april | 20.30

De Alkmaarse pianist Jörgen
Boots componeert en speelt
neo-klassieke pianostukken.
Soms minimalistisch en op
andere momenten aangevuld
met een synthesizer en een
looper. De muziek heeft naast
klassieke invloeden ook veel
popelementen in zich. Zijn
pianostukken zijn kleine
instrumentale gedichten waar
elke luisteraar zijn of haar
eigen gevoel in kan vinden.
Kom even helemaal tot rust bij
zijn jne pianoklanken.

Filosofie

Workshop

En niemand wist
waarom (4+)

Filoso e café - De hel
dat zijn de anderen,
Jacqueline Duurland

Paasstuk maken

Zo 3 april | 15.00

Interactieve vertelvoorstelling
omlijst met prachtige live
muziek. Een modern sprookje
voor kinderen vanaf 4 jaar over
verdrietig mogen zijn zonder
dat je weet waarom, iemand
heel graag willen helpen en de
moed om voor jezelf op te
komen en uit te spreken wat je
voelt.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Ergens, in een land hier niet zo
ver vandaan leefden eens een
koning en een koningin. Op
een dag begint de koningin te
huilen en kan er niet meer
mee stoppen. De koning is
radeloos en gaat met behulp
van de kinderen op zoek naar
manieren om de koningin op
te vrolijken. Alleen is er één
ding dat hij daarbij over het
hoofd ziet…

fi

fi

fi

Jeugdtheater

Do 7 april | 20.00
Di 12 april | 20.00

Haarlems bekendste losofe
Jacqueline Duurland houdt ook
dit seizoen weer enkele
loso sche lezingen gevolgd
door een interactief gesprek.
In het toneelstuk ‘Met
gesloten deuren’ van losoof
Jean-Paul Sartre komt de
beroemde zin voor:’De hel, dat
zijn de anderen.’ Wat bedoelde
Sartre daarmee en waarom
werd deze zin door velen als
basis voor zijn existentie
loso e beschouwd? Wie is
voor ons de ander?
Voor Simone de Beauvoir was
het de vrouw die als Ander
werd gezien. En anno nu? De
vluchteling misschien? De
zieke? Vanuit loso sch
perspectief kijken we naar
individualiteit versus groep.

Di 12 april | 14.00, 19.30
Op veler verzoek wordt een
tweetal groenworkshops
gegeven met als onderwerp
Pasen. Er is keuze uit een
middag- of avondsessie.
Tijdens deze workshop maakt
u een trendy paasstuk met
bloemen en materialen van
het seizoen. U krijgt tijdens de
workshop basistechnieken en
tips. Na de workshop neemt u
uiteraard het paasstuk mee
naar huis. De workshops duren
ongeveer 2 uur.
Deze workshops worden
verzorgd door Jan Verkerk. Hij
coördineert en verzorgt al
tientallen jaren de prachtige
bloemstukken in de
Immanuelkerk. Naast zijn
normale werkzaamheden,
heeft Jan een vakopleiding
bloemsierkunst genoten.

Lunch&Lezing

Muziek

Wandeling

De geschiedenis van
de tulp

Ligconcert Dennis Kivit

Wandelingen door
Haarlem-Noord

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
ontmoetingen. Kortom: door
het leven zelf. Dit is de rode
draad in zijn repertoire.

Za 19 maart | 15.00
Za 11 juni | 15.00

Do 21 april | 12.00

fi

Ieder voorjaar genieten we van
de bloemenpracht waar ons
land om bekend staat. De tulp,
onze nationale trots, springt er
uit. Hans van Roode van ’t
Gilde is tulpen kenner en
vertelt u na de lunch alles over
dit Hollandse handelsmerk.
Wie kent haar niet? In menige
hit wordt zij bezongen en
wordt zij -ook al komt ze uit
het buitenland- met ons land
geassocieerd. Ook al claimt
Amsterdam de tulp, haar
bakermat ligt toch echt in
Haarlem en omgeving.
Weliswaar heeft zij een lange
reis moeten maken om hier
vandaan haar schoonheid aan
de wereld te tonen. Met deze
presentatie gaan we terug in
de tijd.

Vr 13 mei | 20.30

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!

Gids Hans Hulsbergen neemt u
mee door Oud-Schoten met
opmerkelijke verhalen en
leuke weetjes over dit dorp
voordat het bij Haarlem werd
ingelijfd.

Zo 22 mei | 14.00

Een exclusief voor het
Verhalenhuis samengestelde
verhalenwandeling door
Haarlem Noord met
verhalenverteller Monique
Veelenturf. Tijdens deze
wandeling luistert u naar vier
verhalen over vier karakters
die zich letterlĳk of guurlĳk
op glad ĳs begaven, zoals de
schaatser Jaap Eden of de
Spanjaard Don Fadrique.

Rondom 5 mei
Kijk voor meer info, reserveren en nieuwe activiteiten op verhalenhuishaarlem.nl
15.00
Jeugdtheater

Donderdag 28 april

Eenakter en intermezzo Suzanne Groot
Verstillende oorlogseenakter, prachtig vioolspel

14.00
Toneel/Muziek

Vrijdag 29 april

Les Innocentes
20.00
Dokter treft Pools klooster met zwangere nonnen Film

Zaterdag 30 april

Alone in Berlin
Berlijns echtpaar verzet zich tegen de nazi’s

20.00
Film

Zondag 1 mei

The Crossing / Op de vlucht (9+)
Joodse kinderen ontsnappen naar Zweden

15.00
Jeugd lm

Dinsdag 3 mei

De poppenspeler van Warschau
Tienerjongen in Warschau biedt troost met
poppenspel. Dan wordt hij gearresteerd…

15.00
Muziektheater

Dinsdag 3 mei

De poppenspeler van Warschau
Tienerjongen in Warschau biedt troost met
poppenspel. Dan wordt hij gearresteerd…

20.00
Muziektheater

Woensdag 4 mei

Oorlogswinter (9+)
15.00
Een kleine jongen wil in het verzet maar verraad Jeugd lm
ligt op de loer

fi

Eric Borrias - Mijn pop huilt ’s nachts (9+)
Waargebeurd verhaal over 2 joodse kinderen

fi

Zondag 24 april

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.
Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.
Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

henk

Exclusief te zien voor Nieuwsbrief leden

