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Theatertips voor de hele familie

Luister naar de mooiste verhalen van een reuzenschildpad 
in Tori (6+), stel 10.000 vragen tijdens De Grote Waarom 
Show (4+) of geniet van de vrolijkste liedjes uit Het best 
bewaarde geluid ter wereld (5+). 
Bekijk de nieuwe voorstellingen tot en met december in 
de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui via 
www.hnt.nl/familie.

Het best bewaarde geluid ter wereld (5+)

Xantippe en haar broer 
hebben het heel druk met het 
geluidslaboratorium dat ooit van 
hun vader was. Ze verzamelen, 
sorteren en bewaren daar alle 
geluiden van de hele wereld. Tot 
er plotseling een bewaker voor de 
deur staat... 

Koninklijke Schouwburg Zo 4 okt

Tori (6+)

Het bloedstollende avontuur 
Tori gaat over de moedige 
mensenkinderen Cel, Bones en Zi. 
Hun vader, een reuzenschildpad, 
is een echte ‘tori-man’, een 
verhalenverteller. De voorstelling 
is gebaseerd op het bekroonde 
boek van Brian Elstak i.s.m. Karin 
Amatmoekrim.  

Theater aan het Spui v.a. vr 16 okt

De Tantes  (7+)

Joris woont in een verlaten 
visrestaurant. Alleen, want hij heeft 
geen ouders meer. Hij maakt zijn 
bed niet op, drinkt vijf liter cola per 
dag, leest stripboeken en zet het 
vuilnis niet buiten. Tot op een dag 
tante Cunera, tante Jo en tante 
Desiree met veel bombarie komen 
binnenvallen.

Koninklijke Schouwburg di 20 okt

De Grote Waarom Show  (4+)

De Grote Waarom Show is een 
voorstelling voor alle kleine 
‘waarom’ vragers. De poppen 
nemen de kinderen en hun ouders 
op eigenwijze wijze mee op reis 
naar het koninkrijk der vraagtekens.

Theater aan het Spui wo 21 okt
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TIP Voor het leukste dagje uit of kinderfeestje ga je natuurlijk naar Monkey 
Town Den Haag! Nu tweede kind gratis entree bij inlevering van 
advertentie elders in deze agenda! www.monkeytown.eu/denhaag

TIP Playball Sports Program. Children thrive in our fun-filled, high 
quality sport lessons. Creating a learning environment, which boosts 
confidence and self-esteem, is paramount. Your child will be coached 
to engage confidently in a wide range of sport skills preparing them for 
years of positive and competent sports participation. For ages 2-6 years. 
FREE trial classes for new starters. Birthday parties also available!  
www.playballkids.com

9 WO De Nieuwe Regentes: Ukkieconcert (1+)
Ukkieconcerten zijn een eerste kennismaking van peuters met muziek. 
Aanvang 10.00 uur.
www.denieuweregentes.nl/ukkieconcert

TIP Prinsjesfestival (9 t/m 15/9). Het is weer bijna Prinsjesdag, dus weer 
tijd voor het Prinsjesfestival. Bekijk het programma op: 
www.prinsjesfestival.nl

TIP Theatertips voor de hele familie: Luister naar de mooiste verhalen 
van een reuzenschildpad in Tori (6+), stel 10.000 vragen tijdens De 
Grote Waarom Show (4+) of geniet van de vrolijkste liedjes uit Het best 
bewaarde geluid ter wereld (5+). Bekijk de nieuwe voorstellingen t/m 
december in de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui via 
www.hnt.nl/familie.

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

12 ZA Het Nationale Theater: De Gebroeders Leeuwenhart (8+)
Een indrukwekkende voorstelling gebaseerd op het beroemde boek van 
Astrid Lindgren. 12 & 13 september te zien. 
www.hnt.nl

13 ZO Theater Terra: Dribbel minishow (2+)
Dribbel gaat op avontuur op de boerderij. Maar alle dieren zijn zoek… 
Help jij mee ze terug te vinden? Diverse aanvangstijden.
www.theaterterra.nl/kindervoorstellingen

13 ZO Theater a/h Spui: De Muziekkaravaan (6+)
Reis mee Karim El Guennouni en Kasba op een muzikale rondreis door 
de landen van Noord-Afrika. Meer info:
www.hnt.nl

TIP Play & Bounce op de Pier. Een waar Walhalla voor de kinderen, perfect 
te combineren met een bezoek aan het strand. Kortom een heerlijk 
dagje Scheveningen! tel. 070-2211761,  www.playandbounce.nl

TIP Bezoek eens het Huis van het Boek! Niet alleen leuk, maar ook nog eens 
interessant! www.huisvanhetboek.nl

19 ZA Urban Walk Den Haag
Hoe goed ken jij de stad waar je woont? Ontdek verrassende dingen 
tijdens deze wandeling! Meer info en aanmelden via: 
www.urbanwalkdenhaag.nl.

20 ZO De Tapuit: Dunea Duincampus (6+)
Ga op avontuur in de duinen en ontdek en leer van alles over de natuur! 
www.dunea.nl/duinen/duincampus

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

26 ZA Theater de Veste: Kindercollege: het voedsel van de toekomst
Hoe ziet ons voedsel er over vijftig jaar uit? Tijdens dit college ontdek je 
er alles over. Aanvang 15.30 uur.
www.theaterdeveste.nl

26 ZA Vliegerfestival Scheveningen (onder voorbehoud)
Kom dit weekend genieten van de meest prachtige vliegers. Ook zijn er 
leuke workshops. Check de site voor de laatste info. 
www.vliegerfeestscheveningen.nl

27 ZO Koninklijke Schouwburg: Het laatste koekje (3+)
Een voorstelling over hoe je angsten kunt overwinnen door je in het 
leven te gooien en te genieten van het onbekende.
www.hnt.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

TIP Wereldmuseum Rotterdam: Superstraat (6+). Test in deze doe-
tentoonstelling hoe jij het doet in de 1,5 meter samenleving. 
www.wereldmuseum.nl

2 VR Zeeheldentheater: 75 jaar vrijheid & Mijn familie (9+)
Elke familie heeft een eigen oorlogsgeschiedenis. Een voorstelling om 
van te leren. Aanvang 20,15 uur. Meer info: 
www.zeeheldentheater.nl/75-jaar-vrijheid-mijn-familie-
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BIRTHDAY PARTIES

Introduction to Structured Movement 
Activities Specifically for Toddlers

Fun and Exciting!

Team Sport Participation 
Practise Popular Sports

School Sport Aligned

Introduction to Popular Sports 
Participation in a Group Environment
Building Confidence

Sports Games in a Competitive Environment 
Development of Effective Teamwork
Sport Skill Refinement

Playball parties are always a hit with  
parents. Why? Because our Playball  

coaches take the reins, handle all the games 
and activities, while you and your guests sit 

back and watch them have a blast!

  Choose your theme!

     Groups of 10-25

  Your favourite Playball games!

You can reach Coach Maggie on:
+31627 214 349

kidsplayball@hotmail.com

I Can Do!

Watch me P lay!

Dinkie s!

Preps!

www.playballkids.com

Age 2

Age 4

Age 3

Age 5-6

PlayballNetherlands

Playbal l is the le ading sports & movement programme, 
with classe s across The Hague . We of fer af ter school 

& weekend classe s and specia l ly tai lored birthday 
part ie s . Reach out to f ind out more !



Frankenstraat 66, Den Haag 
Tel. 070 355 93 05
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Kinderfeestjes • Schoolreisjes • Dagjes Uit
Familiefeesten • Verjaardagsfeesten

Tweede kind
Gratis entree!

Bij inlevering van deze Advertentie

niet geldig voor feestjes, niet inwisselbaar voor geld
maximaal 1 kortingskaart per kind, Geldig tot 7 november 2020

OPENINGSTIJDEN:

7 DAGEN

PER WEEK

9:00 TOT 18:00 UUR

MONKEY TOWN DEN HAAG
westvlietweg 55

2491 ed den haag
t. 070 - 209 20 25

www.monkeytown.eu/denhaag
/monkeytowndenhaag

u kunt bij ons GRATIS parkeren!

92x148.indd   1 15-6-2018   15:06:45
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3 ZA Weekend van de Wetenschap 
Ga backstage bij bedrijven, universiteiten, musea, sterrenwachten en 
ziekenhuizen om live wetenschap te beleven.
www.nemokennislink.nl

4 ZO Dierendag!
4 ZO Theater a/h Spui: De Mega Mopperaar (2+)

Een muzikale voorstelling gebaseerd op het prentenboek van het jaar: 
De moppereend. 10.00, 11.30 & 14.00 uur.
www.hnt.nl

TIP Tijdens de Kinderboekenweek speelt Deepdeep de voorsteling 
"Tijdmachien" op diverse locaties in de stad. Zie: www.deepdeep.nl/
nieuws

11 ZO Centrale Bibliotheek: Kinderboekenfestijn 2020
Er is deze dag van alles te beleven, doen, zien en horen! Dit mag je 
eigenlijk niet missen. Van 11.00 tot 17.00 uur. 
www.kinderboekenfestijn.nl

11 ZO De Nieuwe Regentes: Fluisterstad (2+)
Een muzikaal sprookje over de plek vinden waar je thuis hoort. Aanvang 
10.30 uur. 
www.denieuweregentes.nl/fluisterstad

TIP Lindobeach: Gek op beachsport? Dan is dit kidskamp in de 
herfstvakantie echt wat voor jou! Voor kids van 4 t/m 12 jaar. 19, 20 & 
21 oktober. 
Aanmelden via www.lindobeach.nl/arrangementen-kids-kampen

16 VR Festival De Betovering
Ook deze herfstvakantie, 16 t/m 24 oktober staat Den Haag in het teken 
van De Betovering van dit kunstfestival voor de jeugd.
www.debetovering.nl

16 VR Theater a/h Spui: Tori (6+)
Tori is gebaseerd op het bekroonde boek van Brian Elstak. Te zien op 16, 
17 & 18 oktober. Meer info: 
www.hnt.nl

18 ZO Korzo theater: Lepeltje lepeltje (4+)
Een dansvoorstelling voor kleuters die gaat over vrijheid, geborgenheid 
en durf. Aanvang 15.00 uur.
www.korzo.nl

18 ZO Het Veur 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.hetveurtheater.nl

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 Koninklijke Schouwburg: De Tantes (7+)
Een vrolijke voorstelling over een jongetje met wel heel lastige 
tantes…. Aanvang 15.00 & 19.30 uur. 
www.hnt.nl

21 WO Theater a/h Spui: De Grote Waarom Show (4+)
Een voorstelling voor alle kleine 'waarom' vragers. 
Aanvang 13.30 & 15.30 uur.
www.hnt.nl

24 ZA Theater De Veste: Kindercollege Besliskunde
Beslissingen neemt iedereen. Thuis, in het verkeer en op school of 
werk. Ontdek hoe dat gaat. Aanvang 15.30 uur. 
www.theaterdeveste.nl/Kindercollege

TIP Avonturia de Vogelkelder: Mini Zoo Mappa Mundia Deze 
kleinschalige dierentuin met bijzondere dieren moet je eens bezoeken! 
Niet alleen leuk, maar ook leerzaam! www.de-vogelkelder.nl

TIP Laat je verrassen bij Kooman's Poppentheater! Al 58 jaar 
lang betoverend poppentheater! Elke woens- en zaterdag 
een leuke kindervoorstelling (5+) Ook voor partijtjes. www.
koomanspoppentheater.nl
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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!
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