
gezins-UIT-agenda
AMSTERDAMMERTJES

inspirerende
tips voor het
hele gezin

AGENDA:  september-oktober

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea

facebook.com/
amsterdammertjes.kids

De mooiste 
familieconcerten

Vanaf 6 sep iedere zondag SoundLAB 
workshops. Maak je eigen muziek met de 
wonderlijkste instrumenten (7+)

27 sep  Open je Oren! met Ella van Poucke en 
 Dieuwertje Blok (8+)
 4 okt  Groove Beest: Mundus Quartet en 
 MC Groove Beest (8+)
18 okt   Strek (2-4 jr) + Circus Charms (7+)

http://www.facebook.com/amsterdammertjes.kids
http://www.facebook.com/amsterdammertjes.kids
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De toneelschool voor kinderen & jongeren 
in Amsterdam waar persoonlijke aandacht, 
leskwaliteit & spelplezier voorop staan!

SCHRIJF 

JE IN OP 

AJTS.NL



SEPTEMBER
TIP Theaterles in het Polanentheater! Kom ook een gratis proefles doen. Theaterschool 

Zone 1380 gaat vanaf september theaterles geven aan kinderen van 6 t/m 8 jaar, 9 t/m 12 
jaar en jongeren van 13 t/m 17 jaar. Naast professionele toneellessen, spelen leerlingen 
in een voorstelling en krijgen ze  workshops van bekende namen uit het vak. Ga naar 
www.zone1380.nl/amsterdam

2 WO OCCII Kinderpret: Buitenpret Themafeestje (5+)
De eerste Kinderpret na de zomerstop en dat wordt gevierd met een leuk feestje! 15.00-
17.00 uur. Meer info en aanmelden op: www.occii.org/natuurspeeltuin

5 ZA Muiderslot: Valkenier 
Altijd al eens roofvogels van dichtbij willen zien? De valkenier verzorgt twee 
vliegdemonstraties met roofvogels. Deze zijn op het toernooiveld en duren 30 à 45 
minuten (afhankelijk van het weer beginnen de demonstraties rond 11.30 en 13.15 uur). 
5, 6, 12 & 13 september. www.muiderslot.nl/agenda

5 ZA Het Nederlands Marionettentheater: De heks en de sinaasappelprins (4+)
Een ontroerend en spannend verhaal gebaseerd op een Turks sprookje. Aanvang 14.30 
uur. Ook 6/9 te zien.  www.nederlandsmarionettentheater.nl/sinaasappelprins.

TIP Het Muziekgebouw, vanaf 6 september iedere zondag SoundLAB workshops. Maak je 
eigen muziek met de wonderlijkste instrumenten (7+). www.muziekgebouw.nl

6 ZO Black Cat Theatre: De Regenboog (1+)
Een kraakwitte omgeving wordt op allerlei manieren omgetoverd tot een palet van 
stralende kleuren. Aanvang 9.30 uur. www.blackcattheatre.nl/regenboog

11 VR Klassiek op het Amstelveld
Geniet dit weekend online van de meest prachtige klassieke muziek uitgevoerd door 
jeugdig talent.  www.klassiekophetamstelveld.nl

12 ZA Grazende Zwaan 2020
Kom dit weekend naar dit leuke theaterfestival voor het hele gezin. Kijk voor het aanbod 
op:  www.karavaan.nl/grazende-zwaan

13 ZO Muiderslot: workshop verhalend verbeelden. 
Onderzoek je op welke manieren je verhalen op een schilderij kunt laten zien. Lekker 
creatief aan de slag dus! NB: Euro 5,-- kind, bij de kassa te boeken. Geschikt voor 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Aanvang 12.30 uur. www.muiderslot.nl/agenda

TIP De Amsterdamse Jeugdtheaterschool is dé toneelschool voor kinderen en jongeren 
van 8 tot 18 jaar! Wil jij ook acteren of theatermaken?  Speciaal voor Amsterdammertjes 
geeft de AJTS 5 proeflessen weg t.w.v. € 10,=! Mail naar info@ajts.nl en wie weet speel 
jij straks de sterren van de hemel in Amsterdam Oost, West, Nieuw-West, De Pijp of 
Centrum. www.ajts.nl

18 VR Theater De Krakeling: Waarom is het stil in de stad? (8+)
Urban Myth/STIP: Een voorstelling waarin het perspectief van kinderen op de 
coronacrisis op het toneel wordt gebracht. 18,19 & 20 september.
www.krakeling.nl/programma/waarom-is-het-stil-in-de-stad

19 ZA Transformatorhuis Westergas: Nachtraven (10+)
Geniet van een eclectische mix van Hiphop, Break en Experimental Dance en klassieke 
muziek. Meer info: www.ntk.nl/voorstelling/nachtraven

20 ZO Poppenkast op de Dam: Online poppenkast
Elke zondag kun je online van een nieuw avontuur van Jan Klaassen en Katrijn genieten! 
www.poppenkastopdedam.nl

Eye Filmmuseum

ONTDEK DE 
MAGIE VAN FILM 

ONTDEK DE 
MAGIE VAN FILM 
ONTDEK DE 
MAGIE VAN FILM 

Films
Workshops

eyefi lm.nl/kids

ONTDEK DE ONTDEK DE 

Workshops

eyefi lm.nl/kidseyefi lm.nl/kids

Videotour
Speurtocht
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Bekijk nu
het jeugd en familieaanbod van de 
Meervaart in de herfstvakantie

Neem een kijkje op
www.meervaart.nl

www.meervaart.nl


THEATERLES 

KOM EEN
GRATIS
PROEFLES
DOEN!

IN HET POLANENTHEATER

NIEUW!

6 T/M 8 JAAR
9 T/M 12 JAAR
13 T/M 17 JAAR 

THEATERLES
SPELEN IN EEN STUK 

BEKENDE
GASTDOCENTEN

VELE EXTRA'S 

GA NAAR 
ZONE1380.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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SEPTEMBER

OKTOBER
De mooiste 
familieconcerten

Vanaf 6 sep iedere zondag SoundLAB 
workshops. Maak je eigen muziek met de 
wonderlijkste instrumenten (7+)

27 sep  Open je Oren! met Ella van Poucke en 
 Dieuwertje Blok (8+)
 4 okt  Groove Beest: Mundus Quartet en 
 MC Groove Beest (8+)
18 okt   Strek (2-4 jr) + Circus Charms (7+)

20 ZO NedPhO-Koepel: Kinderconcert Feest (3+)
Wat heb je nodig voor een leuk feestje? Muziek natuurlijk! Feest mee met het Nederlands 
Philharmonisch Orkest! www.orkest.nl/kinderconcert

22 DI Herfst! 

TIP RTL Telekids & RTLTALENT ACADENY: schrijf je nu in voor het nieuwe 
schooljaar! Musicalles voor iedereen, altijd in de buurt! Doe jij ook mee? www.
telekidsmusicalschool.nl & www.rtltalentacademy.nl

26 ZA Amsterdamse Bos: Poppenkast en zwaardspel
Deze middag is er van alles te beleven in het bos. Naast de poppenkast kan je ook kennis 
maken met zwaardspel. Meer info: www.zwaardspel.nl

27 ZO Paradiso: De Uitvinders van Dance (8+)
Een voorstelling voor kinderen over de oorsprong en ontwikkeling van de dancemuziek. 
Aanvang 13.00 uur. www.paradiso.nl/nl/de-uitvinders-van-dance

TIP Jeugd Fonds Sport: Wilt uw kind lid worden van een sportclub of een zwemdiploma 
halen? Meer informatie: jeugdfondssport.nl/amsterdam of bel 06-20074161

30 WO Kinderboekenweek 2020
Tijdens de Kinderboekenweek is er ook van alles te beleven in de bieb en boekhandel bij 
jou in de buurt! www.kinderboekenweek.nl

2 VR Theater De Krakeling: De Wilde Keuken (11+)
Maas Theater en Dans: in De Wilde Keuken kan je met planten praten, een eetprofiel 
krijgen en chemische liefdesmaaltijden ontdekken. 2 & 3 oktober.
https://krakeling.nl/programma/de-wilde-keuken

3 ZA Weekend van de Wetenschap 
Ga backstage bij bedrijven, universiteiten, musea, sterrenwachten en ziekenhuizen om 
live wetenschap te beleven. www.nemokennislink.nl/weekend-van-de-wetenschap-2020

3 ZA Muiderslot: Straattaaltours
Een verhaal over geschiedenis, maar in de taal van vandaag… Op verschillende 
momenten in de kinderboekenweek (30 september – 11 oktober) wordt er niet alleen 
voorgelezen in het kasteel, maar zijn er bij ook hele chille tours: korte rondleidingen in 
straattaal. Heel spang, challa en moeilijk relaxed (ofzoiets) in een half uurtje. 
3, 4 of 10 oktober. www.muiderslot.nl/agenda

4 ZO Dierendag!

4 ZO Het Amstelveens Poppentheater: Unieke Zaken - Apollo 11 (8+)
Apollo 11 is een energiek en visueel spektakel over de eerste maanlanding. Aanvang 
14.30 uur. www.amstelveenspoppentheater.nl

TIP Stadsarchief Amsterdam: 100 jaar Schooltuinen. Misschien hebben jullie op school 
ook wel een eigen tuin. Ontdek tijdens deze tentoonstelling hoe het een eeuw terug in 
zo'n tuin was. www.amsterdam.nl/100-jaar-schooltuinen

9 VR De herfstvakantie staat alweer voor de deur!
De Meervaart heeft de leukste jeugd- en familievoorstellingen op het programma staan: 
kruip in de rol van detective, overwin je grootste angsten, ga op smaakavontuur in de 
grootste wereldkeuken of ontdek wat liefde nou écht is. Het kan allemaal! Er is voor alle 
leeftijden wat wils. Bekijk het aanbod voor het hele gezin: 
www.meervaart.nl

TIP THEATER DE MEERVAART: Bezoek tijdens de herfstvakantie eens een leuke voorstelling! 
Info & tickets: www.meervaart.nl

11 ZO ITA (Stadsschouwburg): De Tantes (7+)
Een grappige voorstelling over een jongetje die wel heel lastige tantes heeft... Aanvang 
14.30 uur.  www.ita.nl/de-tantes

14 WO Muiderslot: Herfst tuinsafari 
Trek oude kleren en laarzen aan en ga mee op ontdekkingstocht! Met een schepnet, 
een potje voor insecten en een tekenvel onder je arm ga je op onderzoek uit. Op 14 & 21 
oktober.  www.muiderslot.nl/agenda www.muiderslot.nl/agenda

15 DO Nationale Opera & Ballet: Kriebel (2+)
Kriebels, iedereen heeft er wel eens last van. Een prikkelende muziekvoorstelling voor de 
allerkleinsten. Div. aanvangstijden. www.operaballet.nl/kriebel

15 DO Theater De Krakeling:Shakira en Chikara (10+)
Kopergietery: Een muzikale zoektocht naar hoe we elkaar proberen te begrijpen wanneer 
we elkaar niet verstaan. www.krakeling.nl/programma/shakira-en-chikara

17 ZA Theater De Krakeling: IK... eh ik (8+)
Het Houten Huis: Voor iedereen die wel eens overhoop ligt met zichzelf. 17 & 18 oktober
www.krakeling.nl/programma/i-k-eh-ik

18 ZO Buiksloterkerk: Stoere Broer (2+)
Een mimevoorstelling over samen willen spelen, over sterk zijn, over broers en zussen, 
over dingen durven en over bang zijn.  www.buiksloterkerk.nl

24 ZA Theater De Krakeling: Vreemde eend (4+)
Buuf en Buur krijgen nieuwe buren. Dat is soms een beetje wennen... Aanvang 16.00 uur.
www.krakeling.nl/vreemde-eend

TIP Amsterdamse Bos: Zie je ze vliegen? Een leuke openluchtexpositie met schitterende 
close-upfoto’s van vliegen die voorkomen op Vogeleiland in het Amsterdamse Bos. Te 
zien t/m 1 november. www.amsterdamsebos.nl/vogeleiland

31 ZA Halloween!

31 ZA Theater De Krakeling: De Grote Waarom Show (4+)
Als je alles denkt te weten, dan heb je nog niet genoeg vragen gesteld. De grote vraag is, 
waarom? Aanvang 16.00 uur. www.krakeling.nl/de-grote-waarom-show
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De mooiste 
familieconcerten

Vanaf 6 sep iedere zondag SoundLAB 
workshops. Maak je eigen muziek met de 
wonderlijkste instrumenten (7+)

27 sep  Open je Oren! met Ella van Poucke en 
 Dieuwertje Blok (8+)
 4 okt  Groove Beest: Mundus Quartet en 
 MC Groove Beest (8+)
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telekidsmusicalschool.nl

rtltalentacademy.nl

Doe 
mee!

Join 
the

club!

Musicalles 
voor iedereen, 

altijd in 
de buurt.

10 t/m

18 jaar

4 t/m
9 jaar

Schrijf nu in voor het 
 nieuwe schooljaar 

2020/2021!
Schrijf nu in voor het 

 nieuwe schooljaar 
2020/2021!


