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MAART

TIP De Vinea On Tour dagen! Kom kennismaken met Vinea Summercamps, 
doe mee met de toffe activiteiten en ontmoet onze enthousiaste 
reisleiders! -Geheel verzorgde GRATIS dag vol serious fun! -Programma 
van 9.30 - 16.30 (zaterdag) uur of van 9.30 - 15.00 uur (zondag), -Koffie/ 
thee voor ouders bij wegbrengen en ophalen, -Voor jongens en meiden 
van 7 t/m 12 jaar, -Inclusief lunch, drinken en tussendoortjes, -Natuurlijk 
beschikken alle reisleiders over een VOG. Kijk voor de data en locaties op: 
www.vinea.nl/on-tour

TIP Mei- & Zomerkamp Amsterdam 2020. Sport, spel, ontdekken en 
beleven. Allemaal leuke, uitdagende en leerzame activiteiten en dat 
zoveel mogelijk in de buitenlucht. Met Lasergamen, Boogschieten, Escape 
Rooms, Bubbelvoetballen, VR Experience, Muziek, Graffiti en nog veel 
meer. Schrijf je kind(eren) in voor de week van hun leven! -van 8 t/m 
13 jaar -thuis slapen -brengen tussen 8.00 en 9.00 uur -ophalen tussen 
17.00 en 18.00 uur. Check data en profiteer van de vroegboekkorting op 
Zomerkampamsterdam.nl.

7 ZA Pleintheater: Aardappelbloed (14+)
In de muzikale en confronterende live-documentaire 'Aardappelbloed', 
neemt Emma Lesuis je live mee naar Mama Sranang en schrijft ze een 
brief aan Zaire, haar Surinaamse bet-bet-overgrootmoeder. Tijdens haar 
reis wordt ze geconfronteerd met een slavernijverleden waar ze tot dusver 
weinig vanaf wist. Aanvang 19.30 uur. www.plein-theater.nl

7 ZA Black Cat Theatre: Ahoi! (2+)
Vaar in deze voorstelling mee op een verre zeereis en ontmoet de meest 
wonderlijke wezens. Aanvang 10.00 uur. www.blackcattheatre.nl/ahoi!

8 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: Workshop Soundtrack Live! (7+)
Ooit van een MODi, Dato of hothand gehoord? Vandaag maak je kennis met 
deze instrumenten. Aanvang 14:00 uur.
www.muziekgebouw.nl/Workshop_Soundtrack_Live

8 ZO Pleintheater: Flat (6+)
Een hedendaags muzikaal sprookje over hoe eenzaamheid in 
tweezaamheid kan veranderen, ook als je bijna honderd bent. Door Jansen 
& de Boer i.s.m. Theater Gnaffel. Aanvang 15.00 uur.
www.plein-theater.nl

11 WO NedPhO-Koepel: Kinderconcert in de Koepel (3+)
Vandaag is het feest tijdens deze doldwaze, geïmproviseerde 
muziekvoorstelling! Aanvang 15.00 uur. Meer info: 
www.iamsterdam.com/kinderconcert-in-de-koepel-feest)

TIP Kom 11 t/m 15 maart naar HISWA SPORT Xperience en maak kennis met 
verschillende (water)sporten! Gratis toegang t/m 16 jaar. 
www.hiswasportxperience.nl

TIP Eyefilm filmmuseum; ontdek de magi van de film. Bekijk het actuele 
programma op www.eyefilm.nl/kids

13 VR NLdoet 2020
Steek je handen een dagje uit de mouwen en ervaar hoe leuk 
vrijwilligerswerk is! 13 & 14 maart. www.nldoet.nl

14 ZA Het Nederlands Marionettentheater: Rosa en de draak (4+)
Een ludiek eigentijds sprookje over een tegendraads prinsesje. 
14 & 15 maart 14.30 uur. 
www.nederlandsmarionettentheater.nl/rosa

15 ZO NEMO Kinderlezing: Kan een bacterie plastic eten? (8+)
We gebruiken met zijn allen enorm veel plastic. Maar wat doen we ermee 
na gebruik? Ontdek het tijdens deze lezing. Info:
www.nemosciencemuseum.nl/kinderlezingen

18 WO Theater De Krakeling: We gaan het hebben over haar (12+)
Een vrolijke en serieuze voorstelling over haar. Want iedereen heeft wel 
eens issues met zijn of haar haar… Aanvang 19.30 uur.
www.krakeling.nl/wij-gaan-het-hebben-over-haar

20 VR Lente!

TIP Vanaf 21 maart opent Speelpark Oud Valkeveen weer haar poorten! 
www.oudvalkeveen.nl

21 ZA DeLaMar Theater: Space Academy (8+)
André Kuipers neemt je mee op een reis waar 'boven' en 'onder' niet 
bestaan. 21 maart: 15.30 uur, 22 maart: 12.30 uur.
www.delamar.nl/space-academy

22 ZO Amstelveens Poppentheater: De Grote Pinquin en Bananenshow (6+)
Een grappige muziekvoorstelling met grote animaties over vier pinquins 
die vanuit de Zuidpool op zoek gaan naar bananen en ze vinden op de 
Albert Cuyp, gespeeld door vier veelzijdige musici van het Ardemus 
Quartet. Aanvang 14.30 uur. 
www.amstelveenspoppentheater.nl/de-grote-pinquin-en-bananen-show

22 ZO Pleintheater: Superloeser (6+)
Elke superheld op de superheldenschool heeft een handige superkracht. 
De ene held kan onzichtbaar worden, de ander is héél snel en weer 
een ander spuugt vuur. Maar de enige superkracht van Joyce is dat ze 
knakworsten uit haar polsen kan schieten. En daar heb je natuurlijk 
helemaal niks aan! Of wel? Aanvang 15.00 uur.
www.plein-theater.nl

26 DO Stadsarchief Amsterdam: Vondelingen
Een bijzondere en aangrijpende familietentoonstelling over vondelingen. 
Te zien vanaf 26 maart. Meer informatie: 
www.amsterdam.nl/stadsarchief/vondelingen
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Videotour
Speurtocht

Koninklijk Paleis amsterdam

OPEN

Neem een kijkje in het officiële 
ontvangstpaleis van 

Koning Willem-Alexander. 

www.paleisamsterdam.nl

Ga op 
avontuur met een 
stickerspeurtocht 

of audiotour.
Gratis 

toegang tot 
18 jaar. 



Jeugdtheaterlessen
Proefles volgen?

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

PLEIN THEATER
Sajetplein 39 | Amsterdam oost

theaterlessen@plein-theater.nl
020 665 45 68

23/24 april
International Poparts Festival
Theater Bellevue, Amsterdam

18 april  
International Poparts Festival
Theater De Krakeling, Amsterdam

“Een van de meest interessante 
voorstellingen van het jaar.”
Theaterkrant (keuze van de criticus)

“Troostrijke, poëtische voorstelling.” 
Volkskrant 

hethoutenhuis.org



MAART

27 VR Kindermuziekweek 2020
Van 27 maart t/m 5 april is er van alles op muzikaal gebied te beleven voor 
kinderen! Kijk voor meer informatie op: www.kindermuziekweek.nl

28 ZA Concertgebouw: Workshop (6+)
Doe vandaag mee met deze leuke workshop onder leiding van de 
zangcoach van Kinderen voor Kinderen! Meer info: 
www.concertgebouw.nl

29 ZO Amsterdamse Bos: Molletje zoekt een huis (2+)
Kom jij vandaag helpen met het bouwen voor een nieuw huis voor molletje 
en zijn vriendjes? 13.00 & 14.30 uur. 
www.amsterdamsebos.nl/molletje-zoekt-huis

APRIL

TIP Twee keer Het Houten Huis op International Poparts Festival. In april 
kun je twee pareltjes van dit beeldende, muzikale gezelschap bekijken!  
Adios won eerder de Gouden Krekel voor ‘meest indrukwekkende 
productie’. Ruimtevlucht maakt dit jaar kans op de Podiumkidsprijs. Info + 
kaarten: www.hethoutenhuis.org

1 WO Internationaal Theater Amsterdam: Juffenballet (6+)
Overdag geven de juffen het goede voorbeeld, maar zodra de kinderen weg 
zijn is het één groot feest! Aanvang 19.00 uur. www.ita.nl/juffenballet

4 ZA Nationale Opera & Ballet: Kindermuziekweek Operadag (6+)
Tijdens deze workshopdag maak je samen met andere kinderen een eigen 
versie van "De kleine zeemeermin" Meer info: 
www.operaballet.nl/kindermuziekweek

5 ZO Zaantheater: Robin Hood (4+)
Een muzikaal poppenspel naar het bekende verhaal met nieuwe muziek 
van Herman van Veen. Aanvang 15.00 uur. www.zaantheater.nl/robin-hood

7 DI OCCII Kinderpret: Green Tribe Natuuravontuur (8+)
Tijdens workshopserie (7/4-26/5) leer je een eetbare tuin aanleggen met 
groenten, kruiden en bloemen! Kijk snel op: 
www.ccii.org/kinderpret/green-tribe

12 ZO Pasen!
12 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: Zapp Mattheus (8+)

Een eigentijdse en toegankelijke versie van de Matthäus Passion. 13.30 & 
15.30 uur. www.muziekgebouw.nl/Zapp_Mattheus

12 ZO Muiderslot: Flower Power
Kom dit weekend naar Muiden en geniet van de bloemenpracht, zoek eitjes 
in de tuin of doe mee aan een leuke workshop!  www.muiderslot.nl/pasen

13 MA Amsterdamse Bos: Paasvaart met de boswachter
Ontdek het Amsterdamse Bos eens van het water!  Afvaarten om 13.00 & 
14.30 uur.  www.amsterdamsebos.nl/paasvaart

TIP Koninklijk Paleis Amsterdam voor kinderen en families. Neem een 
kijkje in het officiële ontvangstpaleis van Koning Willem-Alexander, het 
is vaak open voor publiek. Met een audiotour beleef je van alles met Prins 
Louis of ga je op avontuur met Jacob. Gratis toegang tot 18 jaar. 
www.paleisamsterdam.nl

17 VR Koningsspelen! 

18 ZA Hatseflats! Improvisatieshow (5+)
Hou je van iets leuks, iets grappigs, iets verrassends? Dan is Hatseflats! 
echt wat voor jou! Aanvang 13.00 uur. www.wijzijnhatseflats.nl

19 ZO Pleintheater: Vergeten dieren en verloren zaken (6+)
Welkom in de winkel van mijnheer Ut, waar bijzondere planten en dieren 
tot leven komen. Maak kennis met de laatste Dodo en de magische 
Buidelwolf, de nieuwsgierige Rinoceros en de gretige vleesetende plant. 
Door Duda Paiva. Aanvang 15.00 uur. www.plein-theater.nl

19 ZO Schouwburg Amstelveen: Sesamstraat Live! (2+)
Sesamstraat is 50 jaar jong en dat wordt gevierd! Dus laat je speelgoed 
staan, Bert en Ernie komen eraan! Aanvang 15.00 uur.
www.schouwburgamstelveen.nl/sesamstraat-

20 ZO Zaans Museum: Hoe maak je een tentoonstelling? (8+)
Leer tijdens dit doe- en hoorcollege hoe je je eigen tentoonstelling maakt. 
Aanvang 11.00 uur. 
www.museumjeugduniversiteit.nl/tentoonstellingen-maken

20 MA Nationale Museumweek 2020
Van 20 t/m 26 april is het weer de jaarlijkse museumweek. In musea is er 
dan van alles extra's te doen, te beleven en te zien!
www.nationalemuseumweek.nl

24 VR Frascati: Het dier, het dier en het beestje (8+)
Een gezongen fabel over hoe het is om een mens te zijn. 
24 & 25 april 19.30 uur. www.frascatitheater.nl/hetdier

25 ZA Amstelveens Poppentheater: Apollo 11 (6+)
‘Apollo 11’ is een energiek en visueel spektakel met een liveband die 
dampende jaren zestig rock de zaal in pompt. Het is een theatrale mix 
van spel, muziek en animatietheater. Zes uitvoerenden (drie spelers en 
drie musici) brengen het avontuur van de Apollo 11 tot leven en springen 
razendsnel van plek naar plek. Uitgevoerd door Unieke Zaken. Aanvang 
19.30 uur. www.amstelveenspoppentheater.nl/apollo-11

26 ZO Pleintheater: Het Grote Kleurenballet (4+)
Het Grote Kleurenballet is geïnspireerd op de beroemde choreografie 
het Triadische Ballet (1921) van Oskar Schlemmer. Hierin komt abstracte 
beeldende kunst letterlijk tot leven. Door Theaterstraat. Aanvang 15.00 uur. 
www.plein-theater.nl
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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.

Illustraties - ©Gaudi Hoedaya • DTP-werk: Irene Dubbeldam - www.irenedtp.nl

www.amstelveenspoppentheater.nl

Voorstellingen & Verhuringen

APRIL

MEI

26 ZO Bredewegfestival 2020
Dit leuke festival vol theater, muziek en nog veel meer in de 
Watergraafsmeer wil je eigenlijk niet missen! 26 & 27 april. 
www.bredewegfestival.nl

27 MA Koningsdag!
27 MA NDSM Vrijhaven bij NDSM-werf

Dit gratis evenement voor de hele familie is the place to be op Koningsdag! 
9.00-20.00 uur.  www.ndsm.nl/vrijhaven

29 WO Bijlmer Parktheater: WIRWAR (6+)
Een adembenemende en wervelende circusvoorstelling voor de hele 
familie. Aanvang 15.00 uur. www.bijlmerparktheater.nl/agenda

29 WO Amstelveens Poppentheater: Het Nieuws van Gisteren (5+)
In Het nieuws van gisteren brengt Laros & De Jong Beeldmakerij pop 
up, projectie en figurentheater op ludieke wijze samen. In een decor 
van een grote tv-studio wordt de geschiedenis tot leven gewekt, 
waarbij gespeeld wordt met de perceptie van schaal en tijd. Aanvang 
14.30 uur.
www.amstelveenspoppentheater.nl/nieuws-van-gisteren

2 ZA Staatsbosbeheer Hollandse Hout: Vreemde Vogels (6+)
Een unieke samenwerking tussen het Concertgebouw en Staatsbosbeheer. 
Kijk op de site voor meer informatie: 
www.concertgebouw.nl/familieconcert-vreemde-vogels-

3 ZO Amstelveens Poppentheater: Een thuis voor Muis (2+)
Met prachtig poppenspel in verschillende technieken, mooie muziek en 
boordevol grapjes vertelt en speelt Koos Wieman het verhaal over een muis 
die een thuis zoekt. Aanvang 10.30 uur.
www.amstelveenspoppentheater.nl

5 DI Musical: Annie - DeLaMar Theater
De wereldberoemde musical Annie is terug! Beleef het levensverhaal van 
deze roodharige heldin als stoer meisje van nu! Met Willemijn Verkaik, 
Edwin Jonker e.a. Vanaf 5 t/m 24 mei. Bestel nu je kaarten op:
www.delamar.nl/annie

Vinea Summercamps is On Tour
Kom kennismaken tijdens de open dagen!
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Boek Thomas Meehan   Muziek Charles Strouse 
Liedteksten Martin Charnin

Annie
De wereldberoemde musical

in een nieuw jasje

5 t/m 24 
mei

Willemijn Verkaik 
Edwin Jonker e.a.

Bestel nu je kaarten op delamar.nl

‘Muziek, zang en spel 
van hoog niveau’

NRC HANDELSBLAD
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