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DECEMBER
TIP

Er is een bijzondere ontdekking gedaan onder het
Tropenmuseum. Op verdieping min 7 in het Surinamedepot is een
tot nu toe onbekende wereld ontdekt. Kom naar Sabi Suriname en
bekijk het zelf. Wil je alvast een voorproefje? Met het Instagramfilter
(zie QR-code) kan je zelf meespelen in de trailer van Sabi Suriname.
Zo kan je thuis alvast kennismaken met Harvey!
www.tropenmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/
sabi-suriname
TIP RTL Telekids Musicalschool & RTL Talent Academy: doe jij ook mee
met de proeflessen in februari? Musicalles voor iedereen, altijd in de
buurt! Kijk voor meer info op www.telekidsmusicalschool.nl
TIP Doe mee aan de leuke online rondleiding over de enige echte
Pakjesboot 12 en neem een uniek kijkje aan boord! www.pakjesboot.nl
4 VR NedPhO-Koepel: Sinterklaasconcert (3+)
Een muzikaal meezingfeest en misschien komen Sint en Piet ook
even langs! Aanvang 14.00 uur.
www.orkest.nl
5 ZA Sinterklaas!

6 ZO Plein Theater: Robbie en Roef (4+)
Een avontuurlijke en fantasievolle voorstelling over verder kijken dan
je neus lang is. Aanvang 15.00 uur.
www.plein-theater.nl/robbie-en-roef
TIP Amsterdam Museum: ‘KASTK!JKERS’, 500 jaar Amsterdamse
jeugdhulp. Ontdek tijdens deze tentoonstelling hoe het er vroeger
aan toeging in een weeshuis. www.amsterdammuseum.nl/kastkijkers
9 WO Nederlands Marionettentheater: Rosa en de draak (4+)
Het eigenwijze prinsesje Rosa ontsnapt uit haar torenkamertje omdat
zij niet wil trouwen met de slome prins Pauw. Aanvang 14:30 uur.
www.nederlandsmarionettentheater.nl
11 VR Meervaart Theater: WIEDEEDHET (6+)
Een voorstelling over vragen stellen en proberen die
zelf te beantwoorden. Aanvang 13.30 uur.
www.meervaart.nl
TIP Hermitage: Romanovs in de ban van de ridders. Beleef tijdens deze
familievoorstelling dit unieke verhaal van tsaren en ridders. Te zien
t/m 31 juli 2021 www.hermitage.nl/romanovs-en-ridders
Amstelveens
Poppentheater: Zeebenen (4+)
13 ZO
Een spannend verhaal over een kapitein, een schipbreuk en een
onbewoond eiland… Aanvang 14.30
www.amstelveenspoppentheater.nl/zeebenen
13 ZO Buurtcentrum De Havelaar: Drakentongetje (3+)
Een spannend sprookje over een klein draakje dat haar tong heeft
verbrandt... Aanvang 11.00 uur. Reserveren via:
www.ajtc.nl
TIP Taallessen voor kinderen. Heeft uw kind ooit interesse getoond in het
leren van een nieuwe taal? Taalhuis biedt taalcursussen voor kinderen
waarin ze spelenderwijs nieuwe woorden leren onder leiding van
moedertaalsprekende docenten. www.taalhuisamsterdam.nl
TIP Kerstvakantie bij Eye: online en offline activiteiten vanaf 0 jaar. Kijk
voor meer info op: www.eyefim.nl/kids
19 ZA CC Amstel: Het groene meisje (6+)
Een zeer hygiënische familievoorstelling vol spetterende muziek en
zang. Te zien tussen 19 & 30 december. Meer info:
www.ccamstel.nl
TIP (Leer)plezier bij Kids Academy. Voor kinderen moet een toets een
uitdaging zijn en geen bedreiging. Kids Academy biedt daarom
al jaren Cito-trainingen. Liever een cursus in alleen rekenen, taal
of studievaardigheden? In de Kerstvakantie organiseren ze Winter
School. Meer weten? www.kidsacademy.nl
Museum
Het Schip: Kerstworkshops (6+)
19 ZA
Rondom kerst kan je verschillende leuke workshops volgen in het
museum! 19 t/m 31 december. Meer info op:
www.hetschip.nl/bezoekers/activiteiten/workshops
20 ZO Buurtcentrum De Havelaar: Slisje in het Circus (4+)
Goochelvoorstelling over de wonderlijke avonturen van het slangetje
Slisje in het circus. Aanvang 11.00. Reserveren via:
www.ajtc.nl
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DECEMBER
20 ZO Podium Mozaiek: Het meisje met de zwavelstokjes (3+)
Een beeldschoon wintersprookje wat je eigenlijk niet mag missen!
Aanvang 10.30 & 14.00 uur.
www.podiummozaiek.nl
21 MA Winter!

22 DI Frascati: Het dier, het dier en het beestje (8+)
Een gezongen fabel over een doodgewoon meisje van acht. Te zien op
22 & 23 december. Info & reserveren:
www.frascatitheater.nl/hetdier
23 WO Schouwburg Amstelveen: De Winter Gruffalo (3+)
Een hilarische bewerking van het meesterlijke kinderboek De
Gruffalo in een speciale sneeuw-editie. 11.00 & 14.00 uur.
www.schouwburgamstelveen.nl/Jeugd/Familie
25 VR Vrolijk Kerstfeest!

26 ZA Internationaal Theater Amsterdam: De Tantes (7+)
Een vrolijke voorstelling over een jongetje met wel heel rare tantes…
Nog te zien tot en met 30 december.
www.ita.nl
27 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: SoundLAB Workshop
Doe tijdens de kerstvakantie mee met een leuke workshop en ontdek
alles over wonderlijke muziekinstrumenten. Kijk op:
www.muziekgebouw.nl
28 MA Concertgebouw: Jazz op recept (8+)
Maak op een speelse manier kennis met jazzmuziek tijdens deze
leuke voorstelling. Zowel 28 als 29 december te zien.
www.concertgebouw.nl
30 WO OCCII Kinderpret: Fly me to the moon (3+)
Een absurd spel van schaduw en licht in het onmetelijk universum van
een lampenkap. 14.00 & 16.00 uur.
www.occii.org/kinderpret/agenda/fly-me-to-the-moon-3
30 WO OCCII Kinderpret: Fly me to the moon (3+)
Een absurd spel van schaduw en licht in het onmetelijk
universum van een lampenkap. 14.00 & 16.00 uur.
www.occii.org/kinderpret/agenda/fly-me-to-the-moon-3

JANUARI
1 VR Gelukkig Nieuwjaar!

2 ZA CC Amstel: De Sneeuwkoningin (3+)
Een muzikale voorstelling over liefde, warmte en kou. 2 & 3 januari,
beide dagen aanvang 11.00 & 13.00 uur.
www.ccamstel.nl/programma/de-sneeuwkoningin
3 zo Plein Theater: Nietsnut! (6+)
Deze voorstelling is een ode aan onzin. Te zien van 19 december t/m
3 januari. Info & reserveren: www.plein-theater.nl
3 zo Bimhuis: Groove Beest Kika Sprangers Quintet (8+)
Maak kennis met de composities van Kika en luister naar de verhalen
die ze met haar saxofoon vertelt. Aanvang 14.30 uur.
www.bimhuis.nl/agenda/groove-beest-kika-sprangers-quintet-2
6 wo Driekoningen!
TIP

Als je het Zaans Museum de komende tijd kan niet bezoeken,
dan komt het Zaans Museum naar jou toe. Je vindt er de leukste
workshops voor kinderen én volwassenen!
www.zaansmuseum.nl/thuismuseum-doen
COMING UP:

16 za Nationale Tulpendag 2021
Kom vandaag tulpen plukken op de Dam! Dit jaar is het thema "World
of Colours" Meer info: www.tulpentijd.nl
31 zo Concertgebouw: Sofie ontdekt Zuid-Amerika (6+)
Reis mee door Zuid-Amerika met deze swingende familievoorstelling!
Aanvang 13.30 & 15.30 uur. www.concertgebouw.nl
Amsterdammertjes is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van
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