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NOVEMBER

TIP RTL Talent Academy: Schitteren in het theater? Dat kan! Zingen, dansen en acteren 
voor iedereen vanaf 4 jaar! telekidsmusicalschool.nl

9 ZA Voorstelling ‘Dierenmanieren’ bij de Toverknol
Snuiter het varken is op zoek naar een zangeres om een duet mee te zingen. Hij 
organiseert audities in de stal. Wie komen er allemaal? www.detoverknol.nl

10 ZO Colleges in NEMO Science Museum.
Waarom groeien er geen bomen op bergen? Ontdek door middel van proefjes het 
antwoord op deze vraag! www.museumjeugduniversiteit.nl

11 MA Sint Maarten

13 WO Muziektheater Waai (1,5+)
Een poëtische voorstelling in het Plein Theater over het verlangen om op te stijgen en 
te zweven. www.plein-theater.nl

16 ZA Ice*Amsterdam - Schaatsen op het Museumplein!
Gaaf! Van 16 november 2019 t/m 2 februari 2020 beleef je samen met je vrienden 
schaatsplezier op het Museumplein. Schaats onder de Magere Brug door met het 
Rijksmuseum op de achtergrond! Ben jij er dit jaar ook weer bij? 
www.iceamsterdam.nl

16 ZA Tentoonstelling Sabi Suriname in het Tropenmuseum
Ontdek de wereld achter dingen vol pratende voorwerpen en activiteiten. Hier kom je 
alles te weten over Suriname. www.tropenmuseum.nl

17 ZO In het Zaantheater: Pak ‘m (3+)
Een heuse achtervolging met camouflagetechnieken en klassieke misverstanden. 
Wie pakt uiteindelijk wie? www.zaantheater.nl

20 WO Het grote Sinterklaashuis in Slot Assumburg
Beleef het coolste en grootste Sinterklaashuis van Nederland met ruim 15 
themakamers, Sint en tientallen Pieten en vele verrassingen! Reserveer snel online, 
want vol=vol!  Van 20/11 t/m 1/12 www.hetgrotesinterklaashuis.nl

22 VR Dolfje weerwolfje en Foeksia de miniheks (6+) spelen in De La Mar.
Een familiemusical vol leuke liedjes, mystieke wezens, grappige tovertrucs en 
liefdesdrankjes. www.delamar.nl

23 ZA Het #Hiertekenenfestival in het Rijksmuseum
Door te tekenen, zie je meer. We kijken tegenwoord heel vluchtig. Leer goed te kijken 
en vervolgens te tekenen! www.rijksmuseum.nl

24 ZO Allard Piersonmuseum hoorcollege: Farao Toetanchamon en het bed van goud (8+)
Waarom had de farao allemaal plaatjes van Egyptische goden en waarom wilden 
moeders de god Bes aan hun bed? Ontdek het tijdens het college.
www.allardpiersonmuseum.nl/

28 DO Brugklas de musical (9+) in schouwburg Amstelveen
De populaire Brugklas serie is nu op het podium te zien. De brugklassers willen een 
musical organiseren. Gaat dat goed? www.schouwburgamstelveen.nl

29 VR Amsterdam Light Festival
Het verwonderende festival met lichtjes start vandaag. Vandaag kun jij al de eerste 
tour doen! www.amsterdamlightfestival.nl

Oppas?
Hallo ouders! Vind bij ons jouw
leuke nanny of oppas! Beetje
spannend? Probeer anders even
een maandje gratis: code KIDSUIT✨
 
www.nannynina.nl  Zien we je zo? 
Liefs Nina! | 06-30229413
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KOM WEER SAMEN 
MET JE VRIENDEN 

SCHAATSEN OP HET 
MUSEUMPLEIN!

Van 16 november 2019
t/m 2 februari 2020

ICEAMSTERDAM.NL
Bestel hier tickets

Het hele seizoen 

unlimited schaatsen? 

Word vriend van de



Schitteren in het
theater in juni?Schitteren in het 
theater in juni?

Zingen, 
dansen & 
acteren 

voor iedereen 
vanaf 4 jaar

telekidsmusicalschool.nl

Doe 
mee!

Dat kan!
Meld je 
nu aan!

10 t/m 18 jaar4 t/m 9 jaar



©
 C

A
RO

LI
N

E 
EL

LE
RB

EC
K

22, 27 & 
28 DEC

BESTEL NU 
KAARTEN

WINTER-
FEEST!

Familieconcert (6+)

Fuse
Maartje van de Wetering verteller 
Joris Nassenstein regie 

€ 17 inclusief drankje
concertgebouw.nl/familieconcerten
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NOVEMBER

BELEEF DE FEESTDAGENMET DE NATIONALE OPERA

LA 
CENERENTOLA (8+)

—
Rossini’s Assepoester

3 - 28 december

Hoofdsponsor
JANUARI

30 ZA De voorstelling ‘De Regenboog’ (1 – 4 jaar) in Black Cat Theater
Een witte omgeving wordt op allerlei manieren een kleurenpalet. Verbeelding door te 
kijken, horen en spelen aan het einde van de voorstelling.
www.blackcattheatre.nl

1 WO Gelukkig Nieuwjaar!

2 DO Nationale Opera en Ballet: ‘Kriebel’ (2+)
Hoe klinkt een kriebel in je buik die via je keel naar buiten glipt? Een voorstelling 
over de beweeglijke, tintelende, kleurrijke wereld van klanken. Ook op 3 en 4 januari 
meerdere voorstellingen per dag. www.operaballet.nl

3 VR Voorstelling bij Krakeling: ‘De Heelalbeuker’ (9+)
Verhaal geïnspireerd op Maarten van Roozendaal. Een oom neemt zijn neefje mee 
naar ‘de Tussenwereld’. www.krakeling.nl

4 ZA Internationaal Theater Amsterdam: 'De toverfluit' (7+)
Astronaut Tamino stort neer op een vergeten deel van het melkwegstelsel. Daar 
ontmoet hij Papageno en gaan ze samen de prinses redden. www.ita.nl

TIP Voor de leukste verjaardagsfeestjes ga je natuurlijk naar Funcenter Amstelveen! 
www.funcenteramstelveen.nl

DECEMBER

1 ZO Vaar met de veerdienst naar de Pakjesboot bij het Muiderslot.
Sinterklaas is in zijn winterverblijf en jij kunt er met de veerboot heen! Teken, dicht, 
zing en haal je pietendiploma. www.veerdienstamsterdam.nl

TIP Klim en klauter bij klimhal Amsterdam. Klimhal Amsterdam de grootste klimhal 
van de Benelux heeft veel te bieden: Je kunt er 300 routes en 300 boulders klimmen, 
zowel binnen als buiten tot wel 20m hoog. Verder is er een parcours van de grot, 
touwbanen en abseilen en kun je met Autobelays klimmen. Parkeren op eigen 
terrein! www.klimhalamsterdam.nl

TIP Nationale Opera & Ballet. De uitbundige opera La Cenerentola (Assepoester) 
belooft een onvergetelijke decemberproductie voor de hele familie (8+) te worden. 
Voor La Cenerentola gelden speciale kinderprijzen. 3 t/m 28 december. Ook voor 
de speciale interactieve familie-inleidingen die gratis worden aangeboden icm een 
kaartje voor de voorstelling kijk je op de site  www.operaballet.nl

4 WO Pieten in schouwburg Amstelveen: De pakjeskluis van Sinterklaas (3+)
De kluispieten zijn de code van de pakjeskluis vergeten. Ze doen er alles aan om het 
open te krijgen, maar of dat lukt… www.schouwburgamstelveen.nl

5 DO Sinterklaas
7 ZA Spelinloop voor ouders en peuters (0 – 2,5 jaar) bij Dynamo Amsterdam

Speel samen met je kind en help het ontwikkelen. Daarnaast ontmoet je ook andere 
ouders! www.dynamo-amsterdam.nl

8 ZO De Sneeuwman: een familievoorstelling met film en muziek
Een jongetje heeft een sneeuwpop gemaakt. Plots komt deze pop tot leven. Ze gaan 
samen op avontuur! Te zien in Buiksloterkerk. www.buiksloterkerk.nl

11 WO OCCII Workshop: Zwaailicht!
Het is de donkere tijd van het jaar dus we gaan spelen met licht. Je maakt je eigen 
lantaarn met schaduwfiguren voor toffe projecties! www.occii.org

13 VR Kerstmarkt op het Museumplein
Naast het schaatsen kun je vanaf vandaag ook struinen over de kerstmarkt! Warm op 
bij de vuurkorf met een warme wafel. www.iceamsterdam.nl

14 ZA Nederlands marionettentheater: Repelsteeltje (4 – 10 jaar)
Ontdek het sprookje van Repelsteeltje, maar dan de variant hoe hij 
ooit is bedacht. Repelsteeltje wil zijn naam niet vertellen.
www.nederlandsmarionettentheater.nl

15 ZO Masterclass voor kinderen (8+) in het Rijksmuseum!
Leer 2 uur lang te illustreren van een bekende illustrator. Welke tips en tricks ken jij 
erna? www.rijksmuseum.nl

17 DI Nationale Opera en Ballet: Notenkraker en Muizenkoning (8+)
Ga mee in de magische wereld met een hartverwarmend balletsprookje, 20:15 uur. 
Meerdere voorstellingen t/m 1 januari. Ook voor de speciale interactieve familie-
inleidingen die gratis worden aangeboden icm een kaartje voor de voorstelling kijk je 
op de site: www.operaballet.nl

19 DO Eerste dag van het Wereldkerstcircus in Carré!
Het circus in Carré bestaat 35 jaar. De crème de la crème uit de circuswereld is weer te 
zien! www.carre.nl

20 VR Het Amsterdamse Winterparadijs 2019
De RAI wordt omgetoverd tot de ultieme winterbeleving. Schaats, bewonder in het 
reuzenrad en glij van de tubebaan. www.hetamsterdamsewinterparadijs.nl

22 ZO Familieconcert Winterfeest! (6+)
Ook op 27 en 28 december. Een heerlijk hartverwarmend familieconcert voor de hele 
familie in de kerstvakantie! Met Fuse, Maartje van de Wetering en acrobaten. Euro 
17,-- inclusief drankje voor ouders en kinderen.
www.concertgebouw.nl/familieconcerten

TIP Oppas of nanny iets voor jou? Stel je voor, je komt thuis van een harde dag werk. De 
tafel is afgeruimd, en je kindjes zitten klaar in hun pyjama. Tandjes gepoetst en wel. 
De kindjes staan glunderend naast hun oppas "Mam, we hebben vandaag koekjes 
gebakken en geknutseld!" Ideaal toch, een nanny? Of boek lekker makkelijk jouw 
gescreende oppas en ga eindelijk weer eens lekker een avondje genieten! Nanny 
Nina regelt het graag voor jou! www.nannynina.nl 

26 DO Theatervoorstelling ‘De Gruffalo’ (3+) in de Krakeling
Hij heeft oranje ogen, een zwarte tong en paarse stekels. De kleine muis is heel bang 
voor de Gruffalo. Overwint hij deze angst? www.krakeling.nl

27 VR Discozwemmen met een live DJ!
Elke laatste vrijdag van de maand kun je discozwemmen in het Mirandabad.
www.amsterdam.nl

28 ZA Theatershow ‘Doe mij maar een liedje speciaal’ (6+) in schouwburg 
Amstelveen
Hoe komt het dat een liedje niet uit je hoofd gaat? Liedjes worden besteld bij 
een snackbar en ze laten een kijkje in de liedjes keuken zien.
www.schouwburgamstelveen.nl
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