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JANUARI

6 MA Driekoningen
6 MA Amsterdam Light Festival kids cruise (3 – 11 jaar)

Tijdens deze rondvaart wordt er door meneer de Uil op een 
begrijpelijke manier verteld wat je buiten ziet!
www.blueboat.nl

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

8 WO ‘Pas op, piraten!’ in poppentheater Koos Kneus (4 – 8 jaar)
Een komisch stuk over twee zeerovers die een schatkist vinden. Laat je 
na afloop schminken als piraat of zeemeermin!
www.kooskneus.nl

9 DO Slaapwandeling: Artis in het donker
Beleef Artis na sluitingstijd. Met een speciale app dwaal je door Artis en 
ontdek je hoe flamingo’s slapen en vleermuizen jagen in het donker.
www.artis.nl

10 VR Voorstelling ‘De regenboog’ (1 - 4 jaar)
Een witte omgeving wordt op allerlei manieren omgetoverd tot een 
groot kleurenpalet. Laat na afloop de verbeelding los door te spelen in 
het decor.
www.blackcattheatre.nl

11 ZA Trollenjong (4+) PLEIN THEATER
Een hartverwarmende kleutervoorstelling over een trol die ballerina wil 
worden, maar dat van zijn vader niet mag. Want trollen zijn grof en taai. 
Maar NomNom is anders, hij houdt van glitter, giechelt en wil dolgraag 
een tutu. Dan ontmoet hij het stoere mensenmeisje Guusje, dat heel 
goed kan dansen en hem dat wel wil leren! 15.00 uur. 
www.plein-theater.nl

12 ZO Nachtlampje (3+) in het Amstelveens Poppentheater
Een fonkelende, fysieke en vrijwel woordloze voorstelling over het 
levend houden van herinneringen door middel van sterren.
www.amstelveenspoppentheater.nl

TIP Muiderslot: Tot en met 1 maart kan je ervaren hoe het was om in de 
Middeleeuwen in de winter op een kasteel te leven.  
.muiderslot.nl/winterkasteel

15 WO Voorstelling ‘Vlindertuin’ (1 t/m 5 jaar) Black Cat Theatre 
Een voorstelling die je meeneemt in de wereld van vlinders met 
magische muziek. Na afloop kun je ook vlinders maken.
www.blackcattheatre.nl

18 ZA Nationale Tulpendag 2020
Op de Dam leggen tulpenkwekers een grote pluktuin aan waar je gratis 
een bosje tulpen mag komen plukken! Info: 
www.tulpen.nl/tulpendag-2020

19 ZO Poppenkast ‘Jan Klaassen’ bij café Daan&Daan
Een muzikale vertelling over Jan Klaassen en kabaal op de Kattenburg. 
Een hysterisch historisch muziek theaterstuk.
www.daanendaan.nl

20 MA Voorstelling ‘Niet wiet, wel nel’ (6+) De Krakeling
Een voorstelling over liefde dat je elkaar soms leuk vindt en soms niet. 
Geïnspireerd op het gelijknamige boek van Joke van Leeuwen.
www.krakeling.nl

22 WO Nationale Voorleesdagen 2020
Vanaf 22/1 t/m 1/2 is het weer tijd voor de Nationale Voorleesdagen! 
Kijk op de site wat er bij jou in de buurt te beleven valt!  
www.nationalevoorleesdagen.nl

23 DO Voorstelling ‘Repelsteeltje en de blinde prinses’ (8+)
De koningin en de prins maken ruzie over wie de baas is over hun 
blinde dochter. Repelsteeltje kijkt wie hij met zijn tovenaarskunsten 
kan helpen.
www.ita.nl

24 VR Nationaal Theater Weekend 2020
Dit weekend (24 t/m 26-1) kan je genieten van talloze activiteiten en 
voorstellingen in  theaters bij jou in de buurt! Check snel de site!
www.nationaaltheaterweekend.nl

25 ZA Ouder en kind peuteryoga (2 – 4 jaar)
Plezier, ontspannen en genieten samen met je kind. Yogalessen vol 
peuterpret en bewegingsplezier. Ook voor meerdere leeftijden!
Meer info www.mindfulyogakids.nl/

26 ZO Theater: Dagdonker (4+) PLEIN THEATER
Is het donker altijd eng? En het licht altijd veilig? In een betoverend 
schouwspel vol vurige poëtische dans neemt Dagdonker (4+) van 
Plan-D je mee op een ontdekkingstocht door het donker met magische 
momenten van licht, in een fantasievolle droomreis door het leven. 
15.00 uur 
www.plein-theater.nl/agenda



Al vanaf €3,50 
per kind

Gratis parkeren!

Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk 
hoe de varkens een modderbad nemen. 
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een 
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen 
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven 
op een echte boerderij. Een onvergetelijke 
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend 
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om 
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè! 
(Dat is welkom in het geits)

dit is het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!

eet je bord  
leeg 

4ú{z    de toneelmakerĲ  

Komedie met jabbertalk en  

vliegende groenten leeg vliegende groenten 

17, 18, 19 feb 14.30 > De Krakeling 

20 feb 15.00 > BĲ lmer Parktheater 

26 feb 15.00 > DAT! Theater 

speeldata en tickets > toneelmakerĲ .nl 

voorjaarsvakantie
Language no problem 

"hilarisch" 
de Volkskrant **** 

“leuk anarchistisch theater” 

Het Parool  

foto > Jan Hoek

Jeugdtheaterlessen
Proefles volgen?

Dat kan!
www.plein-theater.nl/jeugd

PLEIN THEATER
Sajetplein 39 | Amsterdam oost

theaterlessen@plein-theater.nl
020 665 45 68



Al vanaf €3,50 
per kind

Gratis parkeren!

Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk 
hoe de varkens een modderbad nemen. 
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een 
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen 
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven 
op een echte boerderij. Een onvergetelijke 
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend 
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om 
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè! 
(Dat is welkom in het geits)

dit is het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!



吀栀攀愀琀攀爀 䐀攀 䬀爀愀欀攀氀椀渀最 戀爀攀渀最琀
琀椀樀搀攀渀猀 搀攀稀攀 瘀漀漀爀樀愀愀爀猀瘀愀欀愀渀琀椀攀

攀攀渀 眀攀攀欀 氀愀渀最 昀愀渀琀愀猀琀椀猀挀栀攀
昀愀洀椀氀椀攀瘀漀漀爀猀琀攀氀氀椀渀最攀渀℀

嘀漀漀爀樀愀愀爀猀瘀愀欀愀渀琀椀攀
㔀 琀⼀洀 ㈀㌀ 昀攀戀 ㈀　㈀　

䴀椀樀渀 洀漀攀搀攀爀
椀猀 攀攀渀 搀椀瘀愀 㠀⬀

刀漀戀椀渀 䠀漀漀搀 㐀⬀

䔀攀琀 樀攀 戀漀爀搀
氀攀攀最 㐀⬀ 

䠀攀琀 戀攀猀琀
戀攀眀愀愀爀搀攀 最攀氀甀椀搀

琀攀爀 眀攀爀攀氀搀 㔀⬀

一椀攀甀眀攀 倀愀猀猀攀攀爀搀攀爀猀猀琀爀愀愀琀 
　㘀 堀倀 䄀洀猀琀攀爀搀愀洀
眀眀眀⸀欀爀愀欀攀氀椀渀最⸀渀氀

Al vanaf €3,50 
per kind

Gratis parkeren!

Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk 
hoe de varkens een modderbad nemen. 
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een 
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen 
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven 
op een echte boerderij. Een onvergetelijke 
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend 
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om 
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè! 
(Dat is welkom in het geits)

dit is het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!



JANUARI

FEBRUARI

1 ZA Verkoop jezelf rijk op de Rommelmarkt in Westside Slotermeer
Heb je nog heel veel speelgoed liggen of kun jij goed een instrument 
bespelen? Kom naar de rommelmarkt en verdien een centje bij.
www.westsideslotermeer.nl/

2 ZO Leatherback (10+) PLEIN THEATER
Het is nacht, de maan is vol. We gaan op expeditie in Ghana, op zoek 
naar de koningin van de zee: de leatherback seaturtle. Ga mee op 
patrouille aan de kust van donker Afrika! Leatherback van Mirte Dokter 
is een multidisciplinair pareltje voor iedereen vanaf 10 jaar. 
www.plein-theater.nl

8 ZA Marionettheater ‘Aladdin en de wonderlamp’
Iedereen kent het verhaal van Aladdin wel. Het decor is veranderd en 
het theater heeft het verhaal wat opgefrist.
www.nederlandsmarionettentheater.nl

9 ZO Lanter&Fantermiddag in Podium Mozaïek: Doornroosje (3+) 
Het welbekende sprookje met een knipoog en een twist. Natuurlijk met 
gratis workshops na afloop. En in jan&feb choco met slagroom tegen 
inlevering van deze gezins-UIT-agenda voor 1,50! Aanvang 14.00 uur. 
Koop je tickets nu via www.podiummozaiek.nl

9 ZO Eureka (4+) in het Amstelveens Poppentheater
Eureka! is een wonderlijk, beeldend verhaal over een meisje van acht 
dat de wereld zélf wil ontdekken. Vol reacties, replikaatjes en raketten! 
www.amstelveenspoppentheater.nl

12 WO Voorstelling ‘De familie van Nilie in alle staten’ (6+)
De familie gaat naar Amerika maar raken elkaar op het vliegveld in New 
York kwijt. Ze doen er alles aan om elkaar terug te vinden.
www.ita.nl

14 VR Voorjaarsvakantie in Theater De Krakeling!
Ga deze voorjaarsvakantie voor een verrassend theateruitje! In Theater 
De Krakeling kun je genieten van Mijn moeder is een diva (8+), Eet 
je bord leeg (4+), Robin Hood (4+) en Het best bewaarde geluid ter 
wereld (5+).
www.krakeling.nl

14 VR Valentijnsdag
14 VR Theater: Mijn moeder is een diva (8+) in de Krakeling

Een absurdistische tragikomedie over niet zo beroemde kinderen met 
een heel beroemde moeder. Ook op 15/2 en 16/2 in de Krakeling. Meer 
meer steeldata en reserveringen:
www.toneelmakerij.nl

15 ZA Theater: Hip Hop Hoera, The Remix! (4+) PLEIN THEATER
Na het grote succes van Hip Hop Hoera! gooit Don’t Hit Mama de hit uit 
2016 in The Remix. Drie fenomenale urban dansers shaken en grooven 
in een humoristische hiphopvoorstelling over ik, jij en wij. 
www.plein-theater.nl

16 ZO BOEF (4+) PLEIN THEATER
Boef van Maas Theater en Dans is een spannende whodunit voor 
kleuters. Met zwarte maskers, grappige (panto-)mime acts en simpele 
omdraaiingen nemen de spelers de kinderen mee in een groot 
avontuur. Wie is de echte boef? Wat is de juiste sluiptechniek en hoe 
kan je de politie helpen? 
www.plein-theater.nl

17 MA Soep! (4+) in het Amstelveens Poppentheater
Met een grote dosis humor en diverse (keuken)attributen nemen twee 
jonge talenten jullie mee naar de oorsprong van hun oma's soep.
www.amstelveenspoppentheater.nl

26 ZO Plons (4+) in het Amstelveens Poppentheater
In een decor vol verrassingen spelen Milan en Renate met grote en 
kleine poppen de avonturen van kikker Plons en de wonderlijke wereld 
boven en onder water.
www.amstelveenspoppentheater.nl

TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Beste juffen & meesters, 
het leukste schoolreisje voor groep 1 en 2 vinden jullie maar op een 
half uurtje van Amsterdam! Een onvergetelijke ervaring voor kinderen 
en de dieren kunnen niet wachten ze te ontmoeten! Kijk voor meer 
informatie op www.informatieboerderijzorgvrij.nl

31 VR Kids Ligconcert® Canto Ostinato Scheepvaartmuseum Amsterdam
Een ligconcert® speciaal voor kids! Liggend luisteren naar de 
Canto Ostinato onder de indrukwekkende sterrenhemel in Het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam.  
www.theaterkantoor.nl/product-categorie/kids-ligconcert-canto-
ostinato



FEBRUARI

17 MA Voorstelling ‘Eet je bord leeg’ (4+) in de Krakeling
De ene dag houdt Jip van wortels en de andere dag niet. Een komedie 
met jabbertalk en vliegende groenten. Ook 18/2 en 19/2 in de 
Krakeling. Voor overige speeldata en theaters zie:
www.toneelmakerij.nl

22 ZA Peuterconcert ‘Apennoten, zoveel kleuren’ (2 - 4 jaar)
Nienke van den Berg, bekend van Zappelin, zingt liedjes met kinderen 
en laat ze meedoen. Een voorstelling met zang, verhaaltjes en malle 
kleuren.
www.concertgebouw.nl

23 ZO Lanter&Fantermiddag in Podium Mozaïek: Ali & Nino (8+)
Een literaire klassieker in een hedendaags jasje. Een muzikale 
theatervoorstelling over vriendschap zonder grenzen. Met gratis 
workshops en in jan&feb choco met slagroom tegen inlevering van 
deze folder voor 1,50! Aanvang: 14.00 uur.
Koop je tickets nu via www.podiummozaiek.nl

24 MA Kinderworkshop XXL bij het Rijksmuseum
Tijdens de voorjaarsvakantie kun je 4 uur lang werken aan dwaze 
tekenopdrachten, kunstige experimenten en een avontuurlijke 
speurtocht!
www.rijksmuseum.nl

26 WO Het Nationale Ballet ‘Giselle’
Een oud romantisch verhaal van de Graaf die verliefd wordt op het 
boerenmeisje. Een klassieker die nog wereldwijd wordt gedanst. 
www.operaballet.nl

29 ZA Theater ‘Sneue gevallen’ (6+) De Krakeling
Een absurdistische en ontroerende komedie met een ode aan de 
gevoelige mens. Bram is overgevoelig en houdt niet van veel prikkels.
www.krakeling.nl

COMING 
UP:

HISWA Sport Xperience: het tofste sportevent voor 6-16 jaar!
Kom 11 maart t/m 15 maart 2020 naar HISWA Sport Xperience in RAI 
Amsterdam. Het leukste indoor sportevenement van Nederland voor 
jongeren van 6 t/m 16 jaar! Probeer verschillende (water)sporten, zoals 
zeilen, suppen, golfen, bmx’en, hockeyen, volleyballen en meer. Gratis 
toegang t/m 16 jaar.
www.hiswasportxperience.nl



Amsterdammertjes is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van 
het Regionaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter niet 
aansprakelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn tel. 035-
6917299 of nathalie@nardinckmedia.nl.
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een absurdistische tragikomedie over niet zo beroemde  kinderen met 
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14, 15, 16 februari > De Krakeling 
17 februari > Meervaart 
7, 8 maart > De Krakeling 
meer speeldata en tickets > toneelmakerĲ .nl 
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Chocomelk met slagroom 

voor 1,50 met deze bon!

mailto:nathalie@nardinckmedia.nl
www.irenedtp.nl


11-15 MAART 2020
RAI AMSTERDAM

HET TOFSTE SPORTEVENEMENT
VOOR 6 T/M 16 JAAR!

MEER INFO VIA
HISWASPORTXPERIENCE.NL

MET:

ZEILEN
SUPPEN
SKIËN

VOLLEYBAL
URBAN HOCKEY

GOLF

...EN MEER!


