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Tweede kind
Gratis entree!
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DECEMBER

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 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

4 VR De Nieuwe Regentes: Peuterdans (2+)
Samen met je kind dansen, springen en swingen op muziek? Kom naar 
Peuterdans! 4, 11 & 18 december. Meer info & reserveren: 
www.denieuweregentes.nl/agenda/2020/12/peuterdans-8-1-4/

5 ZA Sinterklaas! 
5 ZA SinterVaart

Al varend op bezoek bij Sinterklaas, hoe leuk is dat? Kijk snel voor meer info op: 
www.facebook.com/willemsvaart.nl

TIP Zingen bij VillaVoice. Bij Villa Voice vinden ze het belangrijk dat kinderen zich 
op hun gemak voelen, waardoor ze alle ruimte krijgen om iets nieuws te leren 
en te groeien op muzikaal en persoonlijk vlak. De docenten zijn professioneel, 
persoonlijk betrokken en hebben enorm veel liefde voor hun vak!
www.villavoice.nl

TIP Hermitage Amsterdam: 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

9 WO Rietveld Theater: Soep! (4+)
Een heerlijke interactieve voorstelling over de oorsprong van ons voedsel. 
Aanvang 15.00 uur. Reserveren via: www.rietveldtheater.nl

9 WO Pluk Den Haag: Ponyritjes
Elke woensdagmiddag kleine ritjes voor kleine kindjes... (max 15 kilo) 13.00-
14.00 uur. Kijk voor meer info op: www.plukdenhaag.nl

12 ZA Theater aan het Spui: Tori (6+)
Een bloedstollend avontuur gebaseerd op het bekroonde boek van Brian Elstak. 
Te zien op 12, 20, 21 & 23 december. Info en reserveren: 
www.hnt.nl/voorstellingen/3967/HNTjong/Tori_6_

12 ZA Nieuwe Kerk: Scandinavische wintersprookjes (4+)
Laat je meevoeren door het winterse Scandinavië tijdens dit kerstconcert voor 
het hele gezin! Diverse aanvangstijden. 
Reserveren: www.ciconiaconsort.nl

TIP Leuke kinderactiviteiten in het Mauritshuis. Kom je Maurits Muis bezoeken 
tijdens de kerstvakantie? Hij woont in het Mauritshuis in Den Haag en wil je 
graag zijn favoriete schilderijen laten zien! Luister naar het winterverhaal of ga 
zelf aan de slag in ons Kunstatelier. Bekijk: www.mauritshuis.nl/kerst

Van Zingen word je blij

www.villavoice.nl

Is jouw zoon of dochter gek op zingen? 
Dan is zingen bij Villa Voice Zangschool iets voor jullie!
Bij Villa Voice krijgen kinderen alle ruimte om iets nieuws te leren en 
te groeien op muzikaal en persoonlijk vlak. Naast individuele lessen 
voor volwassen en kids vanaf 8 jaar hebben wij ook groepslessen 
voor: 

• kinderen vanaf 4 jaar
• kinderkoor, 6+
• tieners, 10+
• sing & dance, 6+

Is dit iets voor jullie?Kom eens langs voor een gratis* proefles, bij ROCKIT in ZUID57 aan de Zuidlarenstraat 57.Meld even aan via de site: www.villavoice.nl of mail naar info@villavoice.nl

*bij een groepsles kun je eenmalig gratis meedoen. Een indiv. proefles kost €10,-. Bij inschrijving 
wordt dit verrekend waardoor de proefles met terugwerkende kracht gratis is. 
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DECEMBER

TIP Egyptische kerstvakantie in het Rijksmuseum van Oudheden. Kom in 
de kerstvakantie naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en ontdek 
alles over Egyptische farao’s, mummies, piramides, wonderlijke goden en 
hiërogliefen. Knutsel en kleur je eigen Egyptische masker of mummificeer 
je meegebrachte knuffel met meters verband en geknutselde amuletten. 
Reserveer vooraf kaartjes via www.rmo.nl

16 WO Kooman's Poppentheater: De Apenbroodboom (5+)
Een leuke en spannende voorstelling over Wasco de Wasbeer. 
Te zien op 16, 27 & 28 december. Info & tickets via: 
www.koomanspoppentheater.nl

TIP Kerstvakantie bij Eye: online en offline activiteiten vanaf 0 jaar.
 Kijk voor meer info op: eyefim.nl/kids

18 VR Theater Dakota: Babyconcert (0+)
Laat je kleintje zich op een speelse verwonderen over de meest prachtige 
muziek. Aanvang 10.00 uur.
www.theaterdakota.nl/event/babyconcert-0-t-m-24-maanden

18 VR Theater aan het Spui: The English Theatre - A Christmas Carol
Naar natuurlijk het beroemde sprookje van Charles Dickens. LET OP! Deze 
voorstelling is Engelstalig. 18, 19 & 20 december. Info: 
www.theenglishtheatre.nl/2020/03/31/a-christmas-carol-2

20 ZO Theater Dakota: Het Muizenhuis, Sam en Julie, op reis (3+)
Maak samen met Sam & Julia een onvergetelijke reis langs verre landen. 
Aanvang 13.30 uur. Reserveren via: 
www.theaterdakota.nl/event/het-muizenhuis-sam-en-julie-op-reis-3/

21 MA Winter!
21 MA Kooman's Poppentheater: Winterweek (6+)

Leer in deze leuke hoe je zelf diverse poppenkastpoppen maakt en hoe met ze te 
spelen! 21 t/m 24 december. Kijk voor meer info op: 
www.koomanspoppentheater.nl/kindertheater-denhaag.html

TIP Lyceo: leer je eigen game maken (10+). Tijdens deze kerstvakantie kan je 
leren je eigen game te maken, zowel op locatie als online. 
Kijk snel op www.lyceo.nl

25 VR Vrolijk Kerstfeest! 
25 VR Zuiderstrandtheater: A Christmas Carol

Geniet samen met het Residentie Orkest en De Dutch Don’t Dance Division van 
dit tijdloze verhaal. 25 t/m 29 december. Reserveren via: 
www.zuiderstrandtheater.nl

26 ZA Romeo en Julia
Van 26 t/m 30 december speelt Rabarber de familievoorstelling ‘Romeo en Julia’ 
in Theater aan het Spui. Het is misschien wel het beroemdste toneelstuk van de 
wereld, nu te zien voor iedereen vanaf 5 jaar. www.rabarber.net
www.rabarber.net

27 ZO Theater de Veste: Ik ben er even niet (8+)
Een bonte mix van theater, dans en muziek door Maas Theater en Dans. Aanvang 
15.30 uur. Meer informatie:
www.theaterdeveste.nl

29 DI Theater Dakota: De Klokkenluider van de Notre Dame (6+)
Ila van der Pouw speelt een sfeervolle en geheel eigen bewerking van De 
Klokkenluider van de Notre Dame. Aanvang 13:30 uur.
www.theaterdakota.nl/event/de-klokkenluider-van-de-notre-dame-6/

30 WO Theater de Veste: Kluizelaar (2+)
Een grappige en ontroerende voorstelling over alleen zijn en thuis komen! 
Aanvang 10.00 & 11.30 uur. Reserveren via:
www.theaterdeveste.nl

JANUARI

1 VR Gelukkig Nieuwjaar!
TIP Maak eens een sprankelende vaartocht over de uitbundig verlichte 

Maasvlakte 2! Diverse data in december en januari.
www.futureland.nl/activiteit/lichtjestour

TIP Jaarbeurs Utrecht: World of Dinos. Geniet tijdens de kerstvakantie van 
deze levensechte Dino Expo! 19 december t/m 3 januari. 
www.worldofdinos.nl

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

6 WO Driekoningen!
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