
 

 

  

  

Hoogtepunten voor 2019  

 

De viering van 75 jaar D-Day  

Op 6 juni 2019 wordt met de viering van 75 jaar D-Day en de Slag om Normandië in de 

Tweede Wereldoorlog, stilgestaan bij een belangrijk moment in de wereldgeschiedenis. 

Deze historische mijlpaal zal volgend jaar op verschillende wijzen worden herdacht. De vijf 

musea van de Imperial War Museums (IWM), die verspreid liggen over het Verenigd 

Koninkrijk, vertellen tussen 1 en 9 juni opnieuw het verhaal. Zij doen dat op drie historische 

locaties, die een belangrijke rol hebben gespeeld in het hele gebeuren van D-Day: het 

voormalige oorlogsschip de HMS Belfast, IWM Duxford en de Churchill War Rooms. Ook in 

Bristol, in Zuidwest-Engeland wordt aandacht geschonken aan 75 jaar D-Day. In het Clifton 

College in Bristol was toentertijd namelijk het commandocentrum van het Amerikaanse leger 

gevestigd. Hier bereidde Generaal Omar Bradley de invasie in Normandië voor. Wanneer zij 

in Bristol waren, verbleven Generaal Bradley en anderen in The Holmes. Dit gebouw bevindt 

zich nu in de Botanical Gardens van de Universiteit van Bristol. In de stad Southsea, in Zuid-

Engeland, waar het D-Day Museum gevestigd is, zal vooruitlopend op de viering een groot 

herontwikkelingsplan worden uitgevoerd. In het hele land zijn nog veel meer evenementen 

en herdenkingen te verwachten.  

  

Wales – Year of Discovery  

Wales – Year of Discovery 2019 (Ontdekkingsjaar) is een vervolg op de vorige drie 

themajaren van deze bestemming (Year of the Sea, Year of 

Legends en Year of Adventure) en benadrukt dat Wales leeft en bolstaat van de events en 

activiteiten. In het themajaar van 2019 worden bezoekers met het grote aanbod aan 

attracties, avonturen en ervaringen niet enkel aangemoedigd om Wales te ontdekken, maar 

ook zichzelf.  

The Wales Way werd eind 2018 gelanceerd en zal ook in 2019 in het middelpunt van de 

aandacht staan. The Wales Way bestaat uit een drietal nationale reisroutes door de meest 

iconische landschappen van het land. Het toont zijn fascinerende geschiedenis, kustlijnen 

en attracties. Door deze routes wordt Wales op de kaart gezet als een bestemming voor het 

hele jaar door, voor reizigers die op zoek zijn naar nieuwe ervaringen en die langs The North 

Wales Way, The Cambrian Way en The Coastal Way plekjes weg van de gebaande paden 

willen ontdekken. 

  

http://www.iwm.org.uk/
http://www.iwm.org.uk/
https://www.cliftoncollege.com/news/2014/june/clifton-and-the-d-day-landings/
https://www.cliftoncollege.com/news/2014/june/clifton-and-the-d-day-landings/
http://www.bristol.ac.uk/botanic-garden/the-garden/history/
http://www.ddaymuseum.co.uk/
http://www.ddaymuseum.co.uk/
http://www.ddaymuseum.co.uk/
http://walesthebrand.com/themed-years/2019-year-of-discovery
http://walesthebrand.com/themed-years/2019-year-of-discovery
https://www.thewalesway.com/


 

 

London Borough of Culture – Waltham Forest  

De ‘London Borough of Culture’ is een nieuw in 2018 gelanceerd initiatief van de Londense 

burgemeester Sadiq Khan, geïnspireerd op de programma’s voor UK City en Culturele 

Hoofdstad van Europa. Waltham Forest is de eerste stad die deze titel voor 2019 veroverd 

heeft. De onderscheiding is bedoeld om cultuur dichter bij de mensen te brengen en biedt 

een fantastische kans om het karakter en de diversiteit van verschillende delen van London 

te ontdekken. Talvin Singh, winnaar van de Mercury muziekprijs, zal leidinggeven aan een 

groep supersterren die samen met de jongeren van Waltham Forest een spectaculaire 

openingsact, Welcome to the Forest, zullen verzorgen. Hiermee gaat de periode dat de wijk 

zich Borough of Culture mag noemen, feestelijk van start.  

 

Groot-Brittannië op het grote – en kleine – scherm 

 

Groot-Brittannië speelt opnieuw een hoofdrol in verschillende nieuwe grote filmreleases in 

2019 en zal daarnaast toonaangevend zijn in een paar van de meest succesvolle tv-hits.    

 

Mary Queen of Scots – januari 2019 (met een vroege release eind 2018 in de USA) 

 

Met in de hoofdrollen Saoirse Ronan en Margot Robbie als respectievelijk de Schotse 

Koningin Mary en haar nicht, de Engelse Koningin Elizabeth I. Deze biografie laat zien hoe 

Mary probeert Elizabeth van de troon te stoten, wordt veroordeeld tot een jarenlange 

gevangenisstraf en uiteindelijk geëxecuteerd wordt. De Britse landschappen die als 

filmlocatie dienen, met inbegrip van Londen, Oxford en Derbyshire in Engeland en 

Edinburgh en Glencoe in Schotland, zetten de prachtige decors en kostuums kracht bij.  

Breng een bezoek aan Linlithgow Palace, waar Mary geboren werd, slechts een uur rijden 

vanaf Edinburgh en aan Edinburgh Castle, waar zij het leven schonk aan haar enige kind en 

het Mary Queen of Scots Visitor Centre in Jedburgh, in de Schotse regio Scottish Borders. 

 

De film Downton Abbey – verwacht in 2019 

Hierover gaan veel geruchten rond…maar een woordvoerder van NBC Universal heeft 

inmiddels bevestigd dat zij in 2018 zullen starten met de productie van deze film. Bijna drie 

jaar na de laatste televisieafleveringen heeft Highclere Castle (Downton Abbey) onthuld dat 

de acteurs en filmploeg er in het laatste kwartaal van 2018 zullen terugkeren voor de 

filmopnames.  

 

Bond 25 – releasedatum 8 november 2019 

Bond verschijnt weer op het witte doek! De 25e Bond-film zal in 2019 in première gaan. Er 

zijn nog geen locaties onthuld, maar er is in heel het Verenigd Koninkrijk genoeg te doen 

rond de Bond-gekte. Ga bijvoorbeeld in het London Film Museum, in Covent Garden, 

rekwisieten van eerdere Bond-films bekijken of geniet van een martini in de regelmatig door 

Bond-acteur Ian Fleming bezochte Dukes Bar, in de Londense wijk Mayfair. 

https://wfculture19.co.uk/
https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/linlithgow-palace/
https://www.edinburghcastle.scot/
https://www.visitscotland.com/info/see-do/mary-queen-of-scots-visitor-centre-p253091
https://www.visitscotland.com/info/see-do/mary-queen-of-scots-visitor-centre-p253091
https://www.highclerecastle.co.uk/
http://londonfilmmuseum.com/
https://www.dukeshotel.com/dukes-bar/


 

 

  

 

Shaun the Sheep 2 – verwacht in 2019  

 

Iedereens favoriete wollen vriendje zal volgend jaar weer op het scherm te zien zijn, in de 

door Aardmans geproduceerde Shaun the Sheep 2. De Oscar-winnende animatiestudio is 

gevestigd in Bristol, in Zuidwest-Engeland, en was ook producent van in de prijzen vallende 

films als Wallace and Gromit, Shaun the Sheep Movie en Early Man. 

 

The Favourite – releasedatum begin januari 2019 (in de VS al in 2018) 

 

Aan het begin van de 18e eeuw zit in Engeland een zwakke Koningin Anne op de troon en 

regeert haar goede vriendin Lady Sarah in haar plaats het land. Met hoofdrollen voor de 

Britse acteurs Olivia Coleman en Rachel Weisz. Als filmlocatie diende onder meer Hatfield 

House, op een uur rijden van Londen. 

 

The Secret Garden – releasedatum zomer 2019 

 

In 2019 komt ook een nieuwe filmbewerking uit van het klassieke kinderboek The Secret 

Garden (de geheime tuin), van de schrijfster Frances Hodgson-Burnett. Filmregisseur is 

Marc Munden en hoofdrolspelers zijn Colin Firth en Julie Walters. De film gaat over een jong 

weesmeisje uit India, die bij haar oom in Yorkshire gaat wonen, die haar verwaarloost. 

Belangrijke filmlocaties zijn onder meer Helmsley Walled Garden (the secret garden), 

Duncombe Park en Farndale in the North York Moors National 

Park, in Noord-Engeland en Iford Manor in Wiltshire, in West-Engeland. 

 

Film zonder titel van Richard Curtis & Danny Boyle – releasedatum 13 september 2019 

 

Het plot van een nieuwe film van Richard Curtis en Danny Boyle wordt goed onder de hoed 

gehouden, maar het gerucht gaat dat het een op de Beatles gebaseerde romantische 

komedie is, die zich afspeelt in het Suffolk van de jaren 60 en/of 70... De filmopnames 

vonden plaats door het hele land, onder meer in: Halesworth, Dunwich, Shingle Street en 

tijdens het Latitude Festival. Acteurs zijn: Lily James, Himesh Patel en Ana 

de Armas. Er zijn ook meerdere glimprollen, onder andere voor Ed Sheeran.    

 

Peaky Blinders, seizoen 5 – verwacht in 2019 

 

Tommy en de anderen uit Peaky Blinders zullen in 2019 weer op televisie te zien zijn. Peaky 

Blinders speelt zich af in de centraal in Engeland gelegen stad Birmingham, aan het einde 

http://www.hatfield-house.co.uk/
http://www.hatfield-house.co.uk/


 

 

van de 17e en begin 18e eeuw. De filmopnames waren zowel in Birmingham als in Liverpool, 

in Noordwest-Engeland. 

 

The Crown, seizoen 3 – verwacht in 2019 

 

De opnames zijn begonnen voor het derde seizoen op Netflix van The Crown, met Olivia 

Coleman als Koningin Elizabeth, Tobias Menzies als Prins Phillip, en Helena Bonham Carter 

als Prinses Margaret. 

 

Het Manchester International Festival en de nieuwste wijk van deze stad 

 

Manchester International Festival (MIF) is ’s werelds eerste festival met uniek, nieuw werk en 

bijzondere acts. Het is het grootste evenement op de culturele agenda van Manchester. Het 

festival vindt elke twee jaar plaats, op locaties door de hele stad. De volgende editie is van 4 

– 21 juli 2019. Dit zal de laatste keer zijn voor het festival permanent ondergebracht wordt in 

de nieuwe uitgaansgelegenheid The Factory, het crème de la crème onder de theaters in het 

noorden van Engeland. En St John’s  is de naam voor een groot masterplan, waarin een 

geheel nieuwe wijk in de stad wordt opgezet, met ruimte voor werk, cultuur en wonen, op het 

voormalige terrein van de Granada Studios. Het zal een mix bevatten van woningen, hotels, 

werkplekken, gezellige straatjes en levendige pleinen. In de wijk St John’s zal veel bestaande 

bebouwing, zoals het iconische Bonded Warehouse, behouden blijven, maar ook plaats zijn 

voor nieuwbouw als het Factory Manchester.    

Tips voor exposities en musea updates   

Een keur aan Britse musea en galeries laten in 2019 zowel nieuwe exposities als 

verlengingen van bestaande tentoonstellingen zien. 

 

Tate Britain, In Londen, heeft de grootste Van Gogh tentoonstelling in het VK, sinds bijna 10 

jaar aangekondigd. Tegelijkertijd is dit Tate’s eerste Van Gogh expositie sinds 1947 (27 

maart – 11 augustus). Ondertussen organiseert de National Portrait Gallery voor het eerst 

sinds 35 jaar in het VK een grote expositie met portretminiaturen van Tudors en Jakobijnen: 

Elizabethan Treasures: Miniatures by Hilliard and Oliver (21 februari – 19 mei).  

Het Science Museum verwacht in 2019 een van de meest omvangrijke medicijncollecties in 

de wereld te kunnen tentoonstellen in zijn Medicine Galeries, terwijl The Geffrye zich op een 

aanzienlijke transformatie stort, ‘Unlocking the Geffrye’ genaamd, ten einde de 

bezoekerservaring te verbeteren. Voltooiing hiervan wordt verwacht in 2019. Het Cartoon 

Museum zal zijn deuren openen op een nieuwe, centraal gelegen locatie in Londen en 

brengt daarmee “de fantasie van de cartoonwereld in een fysieke ruimte”. 

 

In Bristol, in Zuidwest-Engeland, zal het Bristol Museum & Art Gallery  aandacht vragen 

voor de 500e sterfdag van Leonardo da Vinci met de tentoonstelling Leonardo da Vinci: A 

http://visitbirmingham.com/
https://britmovietours.com/bookings/peaky-blinders-tour-of-filming-locations/
https://mif.co.uk/
https://mif.co.uk/thefactory/
https://mif.co.uk/thefactory/
https://stjohnsmanchester.com/
http://www.factorymanchester.com/
http://www.factorymanchester.com/
http://www.tate.org.uk/
https://www.npg.org.uk/whatson/exhibitions/2019/elizabethan-treasures/
https://www.npg.org.uk/whatson/exhibitions/2019/elizabethan-treasures/
https://www.npg.org.uk/whatson/exhibitions/2019/elizabethan-treasures/
file:///C:/Users/Els%20van%20de%20Weg/Documents/Werk/Dutchels/Opdrachten/2018/Visit%20Britain/Destinations%20Stories%202019/Destination%20Stories%202019%20VSB%20NL.docx
file:///C:/Users/Els%20van%20de%20Weg/Documents/Werk/Dutchels/Opdrachten/2018/Visit%20Britain/Destinations%20Stories%202019/Destination%20Stories%202019%20VSB%20NL.docx
http://www.cartoonmuseum.org/
http://www.cartoonmuseum.org/
https://www.bristolmuseums.org.uk/bristol-museum-and-art-gallery/whats-on/leonardo-da-vinci/
https://www.bristolmuseums.org.uk/bristol-museum-and-art-gallery/whats-on/leonardo-da-vinci/


 

 

  

Life in Drawing (2 februari – 2 mei) terwijl M-Shed de expositie ‘Tattoo: British Tattoo Art 

Revealed’ (16 maart – 16 juni) organiseert – de grootste collectie van tattoo-kunst die ooit 

in de VK is samengesteld – en On Set with Aardman: Making Early Man (6 juli – 29 

september), laat alles zien wat gebruikt is voor het maken van de 

animatiefilm Early Man, van tekeningen tot de meest moderne VR-technologie.  

Turner Contemporary in Margate, aan de kust van het graafschap Kent in Zuidoost-

Engeland, organiseert de uitreiking van de Turner Prize, een wereldberoemde 

onderscheiding in de beeldende kunst. Turner Contemporary in Oxfordshire start nieuwe 

tentoonstellingen, evenementen, historische restauratie- en conservatieprojecten en nieuwe 

rondleidingen. Van 9 februari – april, is er een expositie te zien van vroeg werk, zoals 

architectonische schilderijen en gravures, van JMW Turner. Nieuw in 2019 zijn de Twizy 

Tours; een leuke manier om het parklandschap van Capability Brown te ontdekken, in een 

comfortabel 2-persoons elektrisch voertuig.  

 

In Noord-Engeland, organiseert de Yorkshire Sculpture Triangle vanaf 2019 iedere drie jaar 

de beeldententoonstelling Yorkshire Sculpture International. Dit project wordt gekenmerkt 

door een artistiek programma dat is ontstaan door samenwerking, talent- en 

publieksontwikkeling, meer kunst in de buitenlucht en internationale partnerships. 

Liverpool: Tate Liverpool organiseert Engelands eerste grote expositie over Keith Haring 

(14 juni – 10 november). Hier zullen meer dan 70 kunstwerken te zien zijn, geïnspireerd 

door underground clubs, popart en graffiti. In deze stad zal in de Walker Art Gallery ook een 

tentoonstelling zijn met werk van Charles Rennie Mackintosh (15 maart – 26 augustus).  

 

Voor royalty fans is er ook goed nieuws, want in het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh 

zal tijdens de tentoonstelling Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex (14 juni – 6 

oktober), de trouwkleding te zien zijn van de Hertog en Hertogin van Sussex.  

 

De meest spraakmakende nieuwe hotels 

 

Boek op tijd voor een van deze bijzondere hotels die in 2019 hun deuren openen. 

 

Londen 

Het Hard Rock Hotel, op de hoek van Oxford Street en Park Lane, op de plaats van het 

vroegere Cumberland Hotel, zal, na een grootscheepse verbouwing, volgend voorjaar zijn 

deuren openen. Het hotel telt 1.000 kamers en suites, twee bars en een  

Hard Rock Cafe®. En Art’otel opent zijn eerste vestiging in London in de wijk Hoxton. Art’otel 

Hoxton is een modern hotel met 350 slaapkamers op 18 verdiepingen. 

 

https://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/
https://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/
https://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/
https://www.turnercontemporary.org/
https://www.turnercontemporary.org/
https://www.turnercontemporary.org/
https://www.turnercontemporary.org/
http://www.ysculpture.co.uk/
https://www.tate.org.uk/visit/tate-liverpool
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/
https://www.royalcollection.org.uk/visit/palace-of-holyroodhouse
https://www.hardrockhotels.com/
https://www.hardrockhotels.com/
https://www.hardrockhotels.com/
https://www.hardrockhotels.com/
https://www.hardrockhotels.com/
https://www.artotels.com/offers/2950479
https://www.artotels.com/offers/2950479


 

 

Engeland 

In Manchester, in Noordwest-Engeland, is de bouw begonnen van het nieuwe, 137 

slaapkamers tellende, Dakota Deluxe hotel. Met de al bestaande hotels in Glasgow en 

Leeds, is dit het derde hotel van deze luxe keten. De opening van dit designhotel wordt 

verwacht in het voorjaar van 2019. En in januari 2019, zal het Hotel Indigo Manchester – 

Victoria Station hotel, met 187 moderne kamers, geopend worden.  

Hotel The Grand,, gevestigd in een van Birminghams meest iconische gebouwen, zal 

worden omgetoverd tot een luxe hotel met 180 kamers, een restaurant, bar, spa en een 

landschapszwembad op het dak van het hotel. Openingsdatum begin 2019. 

The Crescent, in het historische kuuroord Buxton, in Derbyshire, verwacht volgend jaar zijn 

eerste gasten te kunnen ontvangen, wanneer het monumentale pand is getransformeerd tot 

een vijfsterren spahotel met 80 slaapkamers. 

 

Schotland 

De Yotel-hotelketen zal in het eerste kwartaal van 2019 zijn eerste hotel in Schotland 

openen, aan de Queen Street in Edinburgh. Het hotel biedt 280 slaapcabines. Elders heeft 

de ambachtelijke bierbrouwerij Brew Dog zijn plannen bekend gemaakt om ‘s werelds eerste 

bier-hotel te bouwen: The Dog House. Het hotel – en een flinke uitbreiding van de brouwerij 

zelf – worden gebouwd op het terrein van het hoofdkwartier van de bierbrouwerij in 

Aberdeenshire, in Noord-Schotland.  

 

Belangrijke Britse sportevenementen 

 

Groot-Brittannië is befaamd in het organiseren van belangrijke sportevenementen. In 2019 

vinden er de volgende kampioenschappen plaats: 

 

European Athletics Indoor Championships, Glasgow, Schotland (1 – 3 maart) 

Glasgow verwelkomt meer dan 600 atleten uit 50 verschillende landen voor de 35e Europese 

Kampioenschappen Indooratletiek in de Emirates Arena. 

 

RBS 6 Nations Rugby Union, door geheel Groot-Brittannië (start 23 februari) 

In dit Zeslandentoernooi spelen de beste rugbyteams uit Engeland, Schotland, Wales, 

Noord-Ierland, Frankrijk en Italië tegen elkaar. 

 

Gymnastics World Cup, Birmingham, Midden-Engeland (23 maart) 

Turners van over de hele wereld strijden tegen elkaar in de Genting Arena in Birmingham, 

om het wereldkampioenschap turnen.  

 

ICC Cricket World Cup (30 mei – 15 juli) 

Het 12e Wereldkampioenschap Cricket wordt voor de vijfde maal gehouden in Engeland en 

Wales. 

https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/manchester/manvn/hoteldetail
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/manchester/manvn/hoteldetail
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/manchester/manvn/hoteldetail
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/manchester/manvn/hoteldetail
http://www.phcompany.com/principal
http://www.phcompany.com/principal
https://buxtoncrescent.com/
http://www.yotel.com/
https://www.brewdog.com/lowdown/press-hub/doghouse-ellon
https://glasgow2019athletics.com/
https://www.sixnationsrugby.com/
http://visitbirmingham.com/what-to-do/festivals-events/sports-outdoors/2019-gymnastics-world-cup/
http://www.icc-cricket.com/


 

 

  

 

Dragon Ride L’Etape Wales (9 juni) 

Dragon Ride L’Etape Wales by Le Tour de France is een van de meest iconische 

sportevenementen in het VK en biedt Britse wielrenners een inspirerende Tour de France 

ervaring. 

 

Major League Baseball (MLB), Londen (29 – 30 juni) 

De eerste MLB-wedstrijden ooit in Europa, worden gehouden in het London Stadium, in het 

Queen Elizabeth Olympic Park, waar de New York Yankees zullen spelen tegen de Boston 

Red Sox. 

 

Netball World Cup, Liverpool, Noordwest-Engeland (12 – 21 juli) 

England Netball en de City of Liverpool organiseren samen de Wereldkampioenschappen 

Netball 2019, op de campus van ACC Liverpool. 

 

Solheim Cup, Gleneagles, Schotland (9 – 15 september) 

De Solheim Cup is het grootste evenement voor vrouwengolf, waar meer dan 100.000 

bezoekers van over de hele wereld verwacht worden.  

 

UCI Road World Championships, Yorkshire, Noord-Engeland (22 – 29 september) 

De UCI Road World Championships is een van de meest prestigieuze professionele 

wielerevenementen in de wereld, waar 1.000 wielrenners uit 75 verschillende landen 

meedoen aan 12 wedstrijden, verdeeld over acht dagen.  

 

Fantastische nieuwe attracties 

 

Vanaf juni zal er op het racecircuit van Silverstone, in North Hampshire in Midden-Engeland, 

een overzichtstentoonstelling te zien zijn, de Silverstone Heritage Experience. Deze 

permanente expositie wordt ondergebracht in een gerenoveerde hangar uit de Tweede 

Wereldoorlog. Op de tentoonstelling wordt met behulp van geavanceerde displays, het 

verhaal verteld van mensen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het circuit, 

van middeleeuwse monniken tot de coureurs en ingenieurs van vandaag. Aan het einde van 

de 2,5 uur durende tour ervaren deelnemers hoe het is om samen met hun helden over het 

racecircuit te zoeven.  

  

In Bristol, in Zuidwest-England, wordt in de herfst The Wave Bristol geopend, een nieuw 

kunstmatig surfmeer, waar de nieuwste technologie wordt toegepast om per uur tot wel 

1.000 golven te creëren. Het meer is ingedeeld in drie surfzones voor surfers van 

http://www.letapeuk.co.uk/wales/letape-wales/
https://www.mlb.com/london-series
http://www.englandnetball.co.uk/
https://solheimcup2019.com/
https://worlds.yorkshire.com/
https://silverstone-experience.co.uk/
http://www.thewave.com/
http://www.thewave.com/


 

 

verschillende niveaus. Het surfcentrum is toegerust op sporters van het hoogste niveau en 

ambitieuze professionals. The Wave bevindt zich aan de rand van de stad, in een prachtige 

omgeving, met moestuinen en spirituele tuinen (healing gardens). Daarnaast is er een 

zwembad, café, onderwijscentrum, camping en surfwinkel. Het project heeft niet alleen als 

doel de surfsport laagdrempeliger te maken, maar streeft er ook naar mensen over 

uiteenlopende onderwerpen te informeren en inspireren, zoals bijvoorbeeld over het behoud 

van de zee of over gezondere levensstijlen. 

 

 Nieuwe theatervoorstellingen in 2019 

 

Opnieuw biedt de Londense theaterwereld een prachtig jaarprogramma aan!  

 

Pinter in het Pinter Theatre: Party Time/Celebration in het Harold Pinter Theatre 

Vanaf 4 januari 

Party Time is gekoppeld aan Harold Pinters laatste toneelstuk Celebration, als onderdeel 

van de serie stukken van Pinters eigen hand in zijn eigen Pinter theater. 

  

9 to 5 The Musical, Savoy Theatre 

Previews vanaf 28 januari 

9 to 5 The Musical komt naar West End en is geschreven door Patricia Resnick, die ook 

scenarioschrijfster voor de filmuitvoering was. Met muziek van de country koningin, Dolly 

Parton.  

 

Notre Dame de Paris, London Coliseum 

Vanaf 23 januari 

Notre Dame de Paris is een van de meest populaire musicals in Frankrijk en gebaseerd op 

Victor Hugo’s roman De Klokkenluider van de Notre Dame. Met muziek van Riccardo 

Cocciante en scenario en liedjes geschreven door Luc Plamondon. 

 

Come From Away, Phoenix Theatre  

Vanaf 18 februari 

Deze Broadway-musical van Irene Sankoff en David Hein is gebaseerd op de 

gebeurtenissen in de week na de aanvallen op Amerika op 9/11, toen 38 vliegtuigen 

moesten uitwijken naar het kleine Canadese stadje Gander.  

 

When We Have Sufficiently Tortured Each Other: Twelve Variations On Samuel 

Richardson's 'Pamela', National Theatre 

Vanaf januari 2019 

Geregisseerd door Katie Mitchell, met rollen voor Cate Blanchett en Stephen Dillane. Het 

toneelstuk van Martin Crimp breekt door de oppervlakte van het huidige debat over wellust 

en de gecompliceerde rollen van mannen en vrouwen. 

https://www.pinteratthepinter.com/
https://9to5themusical.co.uk/
https://londoncoliseum.org/whats-on/notre-dame-de-paris/
https://comefromawaylondon.co.uk/
https://www.nationaltheatre.org.uk/
https://www.nationaltheatre.org.uk/


 

 

  

Waitress, Adelphi Theatre 

Voorjaar 2019 

Jenna, serveerster (waitress) en een fantastische taartenbakster, zit vast in een liefdeloos 

huwelijk, in een klein stadje. Een bakwedstrijd in een naburige provincie, biedt haar een 

kans op ontsnapping. Jenna zal een keuze moeten maken voor haar huwelijk of voor vrijheid 

en erkenning. 

 

On Your Feet! London Coliseum, Londen 

Vanaf 14 juni 

De succesmusical over Gloria and Emilio Estefan komt in 2019 direct van Broadway naar 

Londen, voor een zeer korte speelperiode. Het vertelt het liefdesverhaal van Emilio en 

Gloria, en Gloria’s reis van geboorteland Cuba, naar de straten van Miami, naar 

internationale roem. 

  

Mary Poppins Prince Edward Theatre 

Najaar 2019 

Mary Poppins komt in het najaar van 2019 terug naar het theater op West End, waar het in 

2004 in première ging. De ticketverkoop start in januari. 

 

Belangrijke herdenkingen en vieringen   

 

2019 wordt voor Groot-Brittannië een jaar boordevol gedenkwaardige vieringen; zo is de 

eerste vlucht van de Concorde 50 jaar geleden en hoopt Club Concorde de Concorde te 

kunnen kopen die momenteel tentoon wordt gesteld op de Parijse luchthaven Le Bourget. 

Als dat plan goed uitpakt, zal het vliegtuig gerestaureerd worden en als vliegtuigerfgoed 

opnieuw het luchtruim kiezen op luchtshows en als chartervliegtuig.  

In 2019 is het ook 200 jaar geleden dat Koningin Victoria geboren werd op Kensington 

Palace. Op dit paleis bracht ze ook haar kinderjaren door. Haar kamers, die permanent te 

bezichtigen zullen zijn, bieden een kijkje in haar leven op het paleis. Door het jaar heen is er 

ook een programma met speciale evenementen, voorstellingen, rondleidingen en lezingen.   

National Parks viert volgend jaar zijn 70e verjaardag – reken er op dat National Parks Week 

daarom extra bijzonder zal zijn. En in Manchester, in Noordwest-Engeland, wordt in 2019 de 

Peterloo Massacre van 200 jaar geleden herdacht. Op 16 augustus 1819, richtte een 

bewapende cavalerie in St Peter's Fields, in Manchester, een waar bloedbad aan toen zij 

een vredelievende menigte aanvielen van circa 60.000 mensen, die zich hadden verzameld 

om te luisteren naar voorstanders van minder armoede en meer democratie. 

 

https://lwtheatres.co.uk/theatres/adelphi/waitress/?gclid=CjwKCAjwuO3cBRAyEiwAzOxKspUHkfqHiRZbJvdgXDhsFOyjYm0NggfIwXjGVmHYIaQ0gAcRqtGCpRoCqS8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.onyourfeetmusical.co.uk/book-now
https://www.delfontmackintosh.co.uk/tickets/mary-poppins-sign-up/sign-up.php
https://www.hrp.org.uk/kensington-palace/#gs.x60Pz1s
https://www.hrp.org.uk/kensington-palace/#gs.x60Pz1s
http://www.nationalparks.gov.uk/
https://www.visitmanchester.com/

