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Rrrollend Den Haag Wintereditie  

16 tot en met 19 maart, Lange Voorhout 

Ook dit jaar rrrollenn de smakelijk trucks van 

Rrrollend Foodtruckfestival weer door heel 

Nederland. De eerste editie van dit jaar wordt een 

echte wintereditie en vindt plaats op het pittoreske 

Lange Voorhout. Rrrollend Den Haag strijkt hier in 

maart voor maar liefst vijf dagen op rij neer. 
 

Lees meer > 

 

 

  

 

 

Deze exposities zijn nu in het 
Museumkwartier te bezoeken  

In het Museumkwartier Den Haag vind je 14 

cultuurspots met steeds wisselende exposities. Van 

fotografie naast Vermeer, hedendaagse kunst en 

geschiedenis. Laat je verrassen, van Escher in het 

Paleis tot het Mauritshuis, bij Pulchri Studio of 

Museum Bredius. 
 

Lees meer > 
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Bezoek Paleis Kneuterdijk  

Tot en met 24 november, vertrekpunt: Haags 

Historisch Museum 

Het Haags Historisch Museum organiseert in 

samenwerking met de Raad van State voor het eerst 

in drie jaar weer rondleidingen door Paleis 

Kneuterdijk. Dit jaar zijn er acht dagen waarop het 

voormalige koninklijk paleis weer te bezoeken is. 

Vertrekpunt is het Haags Historisch Museum en na 

een korte stadswandeling volgt de rondleiding door 

het paleis. Hoogtepunten zijn onder meer de 

voormalige balzaal en de Gotische zaal. Per keer 

kunnen maximaal 25 deelnemers het paleis 

bezoeken. 
 

Lees meer > 

 

 

  

 

 

Les Misérables 

28 mei tot en met 10 juni, World Forum 

Les Misérables. Het verhaal over vriendschap, 

vrijheid en liefde keert terug naar Nederland. Het 

verhaal: Frankrijk in een tijd van onrust, armoede en 

oneerlijkheid. Na 19 jaar gevangenschap lijkt Jean 

Valjean zijn vrijheid tegemoet te gaan. Javert helpt 

hem uit de droom en laat hem weten aan welke 

voorwaarden hij de rest van zijn leven moet voldoen. 

Om hieraan te ontsnappen verscheurt Jean Valjean 

zijn vrijlatingsbrief en neemt een nieuwe identiteit 

aan. Door de jaren heen bewijst hij een goed 

persoon te zijn en probeert hij zijn verleden achter 

zich te laten. Lukt het Jean Valjean om uit handen te 

blijven van de geobserdeerde Javert, die hem koste 

wat kost wil bestraffen voor het breken met de 

voorwaarden? 
 

Lees meer > 

 

 

   

 

De Haagse spot  

16 maart en 13 april, De Nieuwe Regentes 

Durf jij het aan, front row bij het try-out podium? De 

Haagse Spot is het try-out podium waar cabaretiers, 

stand-up comedians en liedschrijvers hun 

allernieuwste materiaal uitproberen. Het is een 

unieke ervaring om grappen te horen die misschien 

nooit meer een podium halen en een mooie kans om 

aan de basis te staan van een debuut. Elke editie is 

gevarieerd met een line-up van beginnende talenten 

die zich voorbereiden op een eerste voorstelling of 

festival, tot en met gevestigde cabaretiers, 

comedians en liedschrijvers die hun nieuwste 
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grappen of liedteksten uit willen proberen op een 

Haags publiek. De voorstellingen vinden elke maand 

op een donderdag plaats in De Nieuwe Regentes. 
 

Lees meer > 

 

 

  

 

(Un)heard Music Festival  

11 en 12 maart, Korzo Theater 

(Un)heard Music Festival is hét festival voor 

ongehoorde muziek. Muziek die je raakt is vaak 

muziek die je overvalt, op een onbewaakt moment. 

Of muziek die je helemaal niet kent en je verrast. 

Met het (Un)heard Music Festival wil het Matangi 

Quartet precies dát voor elkaar krijgen. Hier worden 

de werken die niet de aandacht krijgen die ze 

verdienen en daardoor zelden of nooit te horen zijn 

op het Nederlandse concertpodium, in de 

schijnwerpers gezet. Maar daarnaast ook werken die 

in verband staan met deze ongehoorde werken en 

juist wel bekend zijn. 
 

Lees meer > 

 

 

   

 

St. Patrick's Day The Hague  

Vrijdag 17 maart, Grote Markt 

St. Patrick's Day op de Grote Markt Den Haag is, 

buiten de viering in Ierland uiteraard, de grootste 

viering van de Ierse feestdag in Europa. St. Patrick's 

Day op de Grote Markt is gratis te bezoeken en wordt 

uitbundig gevierd met Ierse dansgroepen, diverse 
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https://c.spotler.com/ct/m2/k1/vCRhZQHS6p3fEGKU8or7kUCRB93K41wwlyRiuEOKFF-FRiF1kzVNypDQWnKvV3yEWcEmTVwtHGpBHhd5clELcA/6bkmukPgPEqb8AC
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/MLQYPnrX5sKaFf4aURpeOcTKe6VnNbV80voEI1_rHQKcyDJlcXqtJcZziPez8n0FnmK-5RKdT80FpfeTaXlEEQ/FGmgqR4Z7M6C2pR
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https://c.spotler.com/ct/m2/k1/MjKf094Pzi87sWrmwKZry9Tlg0Hc2uwFaUkKuOzR35KTm_DMlTKz4nmH3vnDAPuWAfjdgMUQMOWCT-cB1WLoXA/jXD8Nu5QwqhyQJf


 

liveoptredens van Ierse bands, een markt met typisch 

Ierse producten en de beste Ierse gerechten. 
 

Lees meer > 

 

 

  

 

Matthäus Passion - Residentie Bach 
Ensembles 

Zondag 19 maart, Grote Kerk 

De Matthäus Passion vertelt over de laatste dagen 

van Jezus. Bachs meesterlijke muziek sleept het 

publiek mee in het passieverhaal vol verraad, 

veroordeling en liefde. Het Residentie Bachkoor kent 

een jarenlange traditie van het uitvoeren van Bachs 

Matthäus-Passion. Zondag 19 maart zal het koor de 

Nederlandse Matthauspassie in de hertaling van Jan 

Rot uitvoeren in de Grote Kerk te Den Haag. Dit als 

eerbetoon aan het overlijden van Jan Rot in april 

2022.  
 

Lees meer > 
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