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VANAF 8 JAAR

Wil jij DANSEN als NaeNaeTwins
RAPPEN als Drake &
BEATS MAKEN als Spanker?

Start op
14 september!

Schrijf je dan nu in voor School of Urban Arts!
Krijg 2x per week lauwe trainingen en 
workshops en doe mee met al onze optredens!

Sonnevanckplein aan de Zwartewaalstraat 28

LEER DANSEN, ZINGEN, RAPPEN, BEATS MAKEN,
SPOKEN WORD EN NOG VEEL MEER!

Meld je aan via

HOUSEOFURBANARTS.com

http://facebook.com/erasmusgezinsagenda
http://facebook.com/erasmusgezinsagenda


Boek je ticket met tijdslot op kunsthal.nl/tickets

Doe de 
Kijk&Doe-tocht 

door de tentoonstelling 
Extra Large met 
wandkleden van 

beroemde kunstenaars 
als Picasso  

en Miró.

IN DE KUNSTHAL KIJK 
JE ALTIJD JE OGEN UIT!



TIP Escher in het Paleis: Hét familiemuseum in het winterpaleis van Koningin 
Emma in Den Haag, waar je je verbaast over de kunst van M.C.Escher. 
Perspectief wordt een belevenis! 
Reserveer je ticket op www.escherinhetpaleis.nl

6 ZO Belasting & Douane Museum: Gekke Geurtjes (6+)
Ontdek samen met Doerak de speurhond de wereld van de douane. Wat ruik jij?  
Aanvang 11.00 uur.  www.bdmuseum.nl/gekke-geurtjes

TIP Rotterdamse kinderen ontdekken de stad met hét speelkleed van 
Rotterdam. Nu met 10% exclusieve korting met de code ‘erasmuskids’. Het 
origineelste en officiële speelkleed! Met alle iconen en de kleinste details! 
Hoogwaardig met anti-slip!Voor binnen en buiten! Gratis retourneren! 
www.tinyurl.com/ontdekrotterdam 

9 WO Islemunda: Het ruimteschaap (AL)
Shaun het schaap beleeft een spannend avontuur met ruimtewezens. Aanvang 
14.00 uur.  www.islemunda.nl/shaun-schaap

TIP Kunsthal Rotterdam: Doe de Kijk & Doe-tocht door de tentoonstelling Extra 
Large met wandkleden van beroemde kunstenaars als Picasso en Miró. Boek je 
ticket met tijdslot op kunsthal.nl/tickets

12 ZA Open Monumentendag 2020
Bezoek dit weekend eens een monument bij jou in de buurt. Het thema van dit 
jaar is "Leermomument" Meer info:  www.openmonumentendag.nl

13 ZO Jump XL Rotterdam: DJ Workshop (7+)
Altijd al DJ willen worden? Dan is deze te gekke workshop echt wat voor jou! 
Meer informatie & tickets:  www.djproducer.school/dj-workshop

TIP Meld je nu aan voor School of Urban Arts! Wil jij dansen als NaeNaeTwins, 
rappen als Drake en beats maken als Spanker? Join School of Urban Arts vanaf 
14 september. Krijg 2x per week lauwe trainingen en workshops én doe mee 
met al onze optredens. Leer dansen, zingen, rappen, beats maken, spoken word 
en nog meer! Vanaf 8 jaar. Aanmelden via: www.houseofurbanarts.com

TIP Natuurhistorisch Museum Rotterdam: Hoe alles begon.. (4+) Ga tijdens 
deze speurtocht mee op reis door de tijd en ontdek hoe alles een keer begonnen 
is. T/m 25/10. www.hetnatuurhistorisch.nl/hoe-alles-begon

TIP Museum Rotterdam: Kidstown (4+) Maak je eigen fantasiegebouw of richt 
jouw droomhuis in. T/m 25/2/21, meer info & tickets: 
www.museumrotterdam.nl/kinderstad

19 ZA Theater het Kruispunt: Pim Pam Paars (4+)
Een muzikale performance waarbij je, je in een levend schilderij waant, vol 
kleuren en dansende vormen. 10.30 & 12.00 uur.
www.theaterhetkruispunt.nl/Pim_Pam_Paars

20 ZO Rotterdams Philharmonisch Orkest: Peter en de Wolf (4+) 
Het misschien wel allerbekendste muzikale sprookje Peter en de Wolf komt deze 
middag tot leven. Acteur Bram van Oers vertelt het verhaal van de stoere Peter 
en de boze wolf. Aanvang 13.15 & 15.00 uur. www.rotterdamsphilharmonisch.nl

22 DI Herfst! 

TIP RTL Telekids & RTL Talent Academy: 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

23 WO Studio de Bakkerij: Koekie Boekie (0+)
Boeken zijn leuk! Helemaal als ze voor je worden voorgelezen!
Aanvang 10.30 uur. www.studiodebakkerij.nl/koekie-boekie

26 ZA Kralingse Bos & Plas: Kriebelbeestjes zoektocht
Zoek samen met een natuurgids naar (kriebel)bodemdiertjes. Start 14.00 uur. 
Meer info & tickets:  www.rotterdamsmilieucentrum.nl

27 ZO Stoep Theater: André het Astronautje (4+)
Hoe word je een goede astronaut? André het astronautje neemt je mee naar een 
bijzondere plek en verklapt je daar het geheim.
www.theaterdestoep.nl/het-astronautje

30 WO Bibliotheek Delfshaven: Hakim op z'n best (4+)
Kom lachen met Hakim! Hij geeft een interactieve show voor kleine, maar zeker 
ook voor grote mensen! 13.45 & 15.30 uur. www.bibliotheek.rotterdam.nl

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

SEPTEMBER

Erasmus Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnenen is zorgvuldig samenge-
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Nathalie Molijn tel. 035-6917299 of nathalie@nardinckmedia.nl.
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TIP Wereldmuseum Rotterdam: Superstraat (6+) Test in deze doe-
tentoonstelling hoe jij het doet in de 1,5 meter samenleving. 
www.wereldmuseum.nl/superstraat

3 ZA Maaspodium: Doe eens lief (2+)
Een leuke voorstelling over de kunst van het lief doen. 3/10 om 16.00 uur, 4/10 
om 11.00 & 15.00 uur. Meer info & tickets:  www.maastd.nl/doeeenslief

4 ZO Dierendag!

10 ZA Theater Zuidplein: Mister Anansi - Kids Comedy Story Show (4+)
Kom luisteren naar de grappige en spannende avonturen van het Surinaamse 
spinnenmannetje Anansi. Aanvang 14.15 uur. 
www.theaterzuidplein.nl/mister-anansi
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Familievoorstelling (4+)
20 september
Tickets: rpho.nl

Dansen tijdens de Halloween disco
Zaterdag 24 oktober – 19.00 – 20.30 / €7,50

Ben jij een echte griezel fan en heb jij het leukste
griezelpak? Kom dan naar de Halloween kinderdisco

hoog in de lucht! We gaan knutselen, spelletjes 
spelen en dansen.

Kom je ook?

Reserveer nu jouw plek via reserveringen@euromast.nl 
of bel naar 010 436 48 11 www.euromastkidsclub.nl

Alle opbrengsten gaan naar het  
Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.

mailto:reserveringen@euromast.nl
www.euromastkidsclub.nl


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!



OKTOBER

Rotterdamse kinderen ontdekken de stad 
met hét speelkleed van Rotterdam

✔  Het origineelste en officiële speelkleed!
✔  Met alle iconen en de kleinste details!
✔  Hoogwaardig met anti-slip!
✔  Voor binnen en buiten! 
✔  Gratis retourneren!
✕ Niet voor Amsterdammers 
 

Vandaag besteld, morgen in huis!

Bestellen: www.speelkleed.nl 

Nu met 10% exclusie
ve 

korting 
met de co

de 

‘erasmuskids’

11 ZO Stadsgehoorzaal : Juf Roos gaat op avontuur (2+) 
Een leuke familievoorstelling met Juf Roos en Gijs. Aanvang 11.00, 13.30 & 
15.30 uur.  www.stadsgehoorzaal.nl

TIP Maritiem Museum: Professor Plons speurt naar sporen (4+) Wie is er een 
echte speurneus en komt Professor Plons helpen? Er zijn smokkelaars in zijn 
haven. T/m 25/10. www.maritiemmuseum.nl/professor-plons

17 ZA Hofpleintheater: De club van lelijke kinderen (6+)
Een leuke voorstelling over een generaal die wel raad weet met lelijke kinderen. 
Je bent dus gewaarschuwd…  Info & tickets:
www.jeugdtheaterhofplein.nl/de-club-van-lelijke-kinderen

TIP Tijdens de herfstvakantie is er van alles te doen en beleven in het Maaspodium! 
Check het programma op: www.maastd.nl/herfstvakantie

TIP Cinekid Festival 2020. Zowel thuis als in het theater kan je van 7 t/m 23 
oktober de leukste films zien! Kijk op: www.cinekid.nl

20 DI FutureLand: Workshops
Doe deze herfstvakantie mee met één van de leuke workshops. Kijk voor meer 
informatie en tickets op: www.futureland.nl/activiteit/kinderworkshop

23 VR Kunsthal Rotterdam: See You Later, Illustrator! (6+)
Elk kunstwerk vertelt een verhaal. Maar welk verhaal? Bepaal het zelf tijdens 
deze leuke middag! Aanvang 15.30 uur. www.kunsthal.nl

TIP Ben jij een echte griezel fan en heb jij het leukste griezelpak? Kom dan 
naar de Halloween kinderdisco -hoog in de lucht- op zaterdag 24 oktober 
van 19:00 tot 20:30uur. Kosten zijn €7,50 p.p. Info en aanmelden op www.
euromastkidsclub.nl (Alle opbrengsten van de Euromast Kidsclub evenementen 
gaan naar het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam) 
www.euromastkidsclub.nl

24 ZA Theater Rotterdam: Het eind van het begin van het einde (8+)
Een voorstelling in z'n achteruit, die begint waar andere voorstellingen 
eindigen. Aanvang 19.00 uur. www.theaterrotterdam.nl/agenda

25 ZO Schouwburg Kunstmin: Brandweer Sam Live! (2+)
Een vlammende voorstelling boordevol zang, dans en gewaagde reddingen. 
Aanvang 14.00 & 16.00 uur. www.kunstmin.nl/brandweerman

28 WO Cinerama: WFFR voor kids (8+)
WFFR is een meerdaags filmfestival voor natuurfilms. (28/10-1/11) 
Meer info kan je vinden op:  www.wffr.nl

31 ZA Halloween!

31 ZA Bibliotheektheater: De vriendelijke draak (4+)
Een vrolijke voorstelling over een draak die anders is dan andere draken… 
Aanvang 11.00 uur.  www.bibliotheek.rotterdam.nl
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VANAF 8 JAAR

Wil jij DANSEN als NaeNaeTwins
RAPPEN als Drake &
BEATS MAKEN als Spanker?

Start op
14 september!

Schrijf je dan nu in voor School of Urban Arts!
Krijg 2x per week lauwe trainingen en 
workshops en doe mee met al onze optredens!

Sonnevanckplein aan de Zwartewaalstraat 28

LEER DANSEN, ZINGEN, RAPPEN, BEATS MAKEN,
SPOKEN WORD EN NOG VEEL MEER!

Meld je aan via

HOUSEOFURBANARTS.com



Ook geopend op maandagen 19 en 26 
oktober.  Workshops voor kinderen 

op zondag- en in de herfstvakantie ook op 
woensdagmiddag.

Doe mee 
met de 
speurtocht!

Hét familiemuseum in het 
winterpaleis van Koningin Emma 
in Den Haag, waar je je verbaast 

over de kunst van M.C. Escher.
Perspectief wordt een belevenis! 

entree €10,00 • kinderen €6,50
Lange Voorhout 74 Den Haag

Reserveer je ticket op 
www.escherinhetpaleis.nl


