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ERASMUS KIDS

inspirerende
tips voor het
hele gezin

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea
AGENDA: september-oktober

facebook.com/erasmus.
gezinsagenda

Oppas?
Hallo ouders! Vind bij ons jouw
leuke nanny of oppas! Beetje
spannend? Probeer anders even
een maandje gratis: code KIDSUIT✨
www.nannynina.nl Zien we je zo?
Liefs Nina! | 06-30229413

Dansen tijdens de Halloween disco
Zaterdag 26 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?
Alle opbrengsten gaan naar het
Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.

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

SEPTEMBER
1

ZO

TIP

Maritiem Festival
Dit en komend weekend is er van alles te beleven, doen en zien in de Maritiem
Museum Haven.
www.maritiemmuseum.nl
RTL Telekids Musical School: Zingen, dansen en acteren! Schrijf je nu
in voor het nieuwe schooljaar 2019/2020! telekidsmusicalschool.nl of
rtltalentacademy.nl Join the club!

4

WO

Bibliotheek Charlois Workshop Minecraft: Atlantik Wall (8+)
Bouw een echte bunker in de wonderbaarlijke wereld van Minecraft!
Aanvang 14.00 uur.
www.bibliotheek.rotterdam.nl/minecraft

6

VR

Wereldhavendagen Rotterdam
Ontdek dit weekend alles over de grootste haven van Europa!
6, 7 & 8 september.
www.wereldhavendagen.nl

7

ZA

GIRLPOWER
Vrouwen vormen nadrukkelijker dan ooit het gezicht van sportland Nederland.
Sinds 2000 worden zelfs meer dan de helft van de Nederlandse sportmedailles
gewonnen door vrouwen! Tijd om de vrouwelijke (top)sporters op een voetstuk
te plaatsen. Rotterdamse vrouwen welteverstaan! Museum Rotterdam
presenteert GIRLPOWER: een sportieve expo over Rotterdamse sportvrouwen
vanaf 7 september.
www.museumrotteram.nl

7

ZA

Oogstdag Tiengemeten
Vandaag worden rond het Landbouwmuseum diverse activiteiten voor jong &
oud georganiseerd zoals oogsten, dorsen en diverse demonstraties. In het Rien
Poortvlietmuseum is de expositie "Het Jaar Rond" te bewonderen en kunnen
kinderen zich vermaken op de kabouterzolder
www.landbouwmuseumtiengemeten.nl.

11 WO

Studio de Bakkerij Koekie Boekie Voorleesmiddag (2+)
Luister naar de mooiste verhalen uit de meest prachtige prentenboeken.
Aanvang 10.30 uur.
www.studiodebakkerij.nl

14

ZA

Open Monumentendag 2019
Bezoek dit weekend eens een monument bij jou in de buurt. Het thema van dit
jaar is "Plekken van plezier" Meer info:
www.openmonumentendag.nl

14

ZA

Park 1943: Rotterdam viert de Zomer
Kom vandaag genieten in het park van live muziek, iets lekkers of ga gewoon
lekker spelen of luieren! 13.30-17.00 uur.
www.facebook.com/RotterdamviertdeZomer

15

ZO

Theater Zuidplein Baas in het Bos (4+)
Langzaam verandert het bos waar de dieren wonen in een nieuwbouwwijk. Hoe
moet dit verder? Aanvang 14.15 uur.
www.theaterzuidplein.nl

18 WO

Villa Zebra Kunstenaar in Huis (7+)
Ontmoet kunstenaars, ontdek hoe ze werken en misschien kom
je samen op nieuwe ideeën. Vanaf 12.00 uur.
www.villazebra.nl

20

VR

Museumpark: Djeema El Fna
Waan je dit weekend in Marrakesh en geniet van de culinaire diversiteit van
Rotterdam!
www.djemaaelfnarotterdam.nl

21

ZA

Herfst!

21

ZA

World Cleanup Day
Doe jij vandaag ook mee aan deze wereldwijde actie om zwerfvuil op te ruimen?
Kijk op de site waar jij kan helpen!
www.plasticsoupfoundation.org/world-cleanup-day

22

ZO

Poppentheater Binnenwegplein
Op woens-, zater-, en zondag kan je hier gratis genieten van leuke
voorstellingen. Aanvang 13.30, 14.30 & 15.30 uur.
www.poppentheater.nl

25 WO

Belasting & Douane Museum Lang Leve De Schatkist (4+)
Ontdek alles over Prinsjesdag en de schatkist van Nederland en maak je eigen
schatkistje! Aanvang 14.00 uur.
www.bdmuseum.nl

28

ZA

TENT R'dam Special Edition Workshop Wartaal (4+)
TENT Rotterdam is 20 jaar en dat wordt gevierd met een speciale familiedag!
Aanvang 12.00 uur.
www.tentrotterdam.nl

29

ZO

Prentenboekjesfestival (2+), Het oude Luxor Theater
Bezoek Dikkie Dik & Ik of een Huis voor Harrie, en ontdek hoe het is om een
kat te zijn! Het oude Luxor Theater wordt omgetoverd tot de wereld van de
oranjerode kater. Speel, spin en gedraag je als een echte kat. Kom chillen in een
poezenmand, roetsj over pianotoetsen of vang vissen in de kom; alles mag op
dit poezelige peuterfestival!
www.luxortheater.nl/kids

TIP

Komt het Zien! Theater met audiodescriptie door blindentolken. Met een
visuele beperking naar het theater, festival of evenement? Kom het Zien! maakt
het mogelijk. Dankzij de hulp van blindentolken kan je toch genieten en is
theater leuk voor iedereen, óók als je minder of niets ziet. Voor meer informatie:
www.komthetzien.nl

Erasmus Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnenen 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.
Illustraties - ©Gaudi Hoedaya • DTP-werk: Irene Dubbeldam - www.irenedtp.nl
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voor iedereen
bij jou in de
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Doe
mee!

telekidsmusicalschool.nl

rtltalentacademy.nl

Join
the
club!

AMIRA TAHRI,
WERELDKAMPIOEN
KICKBOKSEN
- 10 JAAR -

KOM JE NAAR
DE SPORTIEFSTE
EXPO VAN HET
JAAR?
LEER OVER DE SPORTPRESTATIES VAN ROTTERDAMSE
SPORTVROUWEN EN KOM ZELF
IN ACTIE IN HET MUSEUM!

OKTOBER
2

WO

Kinderboekenweek 2019
Tijdens de Kinderboekenweek is er ook van alles te beleven
in de bieb en boekhandel bij jou in de buurt! Reis jij ook mee?
www.kinderboekenweek.nl/activiteiten

4

VR

Dierendag!

5

ZA

Science Centre Delft Robotlab workshop
Ontdek en leer alles over programmeren. Elke eerste zaterdag van de maand,
11.00-16.00 uur.
www.tudelft.nl/sciencecentre

5

ZA

Hofpleintheater Troje! (8+)
Een prachtig verhaal over de liefde en hoe groots en ingewikkeld die soms kan
zijn. Aanvang 19.30 uur.
www.jeugdtheaterhofplein.nl

6

ZO

De Doelen Sticks (4+)
In Sticks ontdek je samen met virtuoze slagwerkers van Percossa hoe je kunt
praten zonder iets te zeggen. Aanvang 14.00 uur.
www.dedoelen.nl

9

WO

Bibliotheek Hoek van Holland Reis mee met.. (4+)
Reis mee met Lot Lohr van Sesamstraat. Aanvang 14.30 uur. Meer informatie op:
www.bibliotheek.rotterdam.nl

TIP

Bezoek tijdens de herfstvakantie Escher in het Paleis en geniet van het werk
van M.C.Escher. Inspiratie gevonden? Doe dan mee aan één van de workshops!
Op zondag (13, 20 & 27 oktober) kun je linoleum snijden. En op woensdag (16 &
23 oktober) leer je je eigen vlakvulling te maken! www.escherinhetpaleis.nl

11

VR

Nationale Archeologiedagen 2019
Dit weekend wordt het verleden tot leven gebracht met honderden activiteiten
in het hele land. Ga jij ook underground?
www.archeologiedagen.nl

11

VR

Cirque du Soleil
Cirque du Soleil komt met TOTEM naar het Malieveld. Met vele acrobatische
performances erkent TOTEM de evolutionaire vooruitgang van de mens. De
show laat zien dat de mensheid kwaliteiten van alle levende wezens in zich
draagt, zelfs de mogelijkheid om te kunnen vliegen!
Vanaf 11 oktober t/m 1 december.
Voor meer info & tickets: www.mojo.nl/totem

13

ZO

Kleine Walhalla Anansi en de nieuwe wereld (4+)
Een interactieve en humorvolle voorstelling waarin kinderen worden
uitgedaagd. Aanvang 10.00 uur. Meer info:
www.walhalla.stager.nl

13

ZO

Theater Rotterdam Heidi Sissi Pippi Barbie (10+)
Vroeger kwamen kinderhelden uit boeken of films. Nu zijn het popsterren of
influencers. Wie zou jij willen zijn? 15.00 uur.
www.theaterrotterdam.nl

18

VR

Kralingse Bos De Grote Schijn
Het Kralingse Bos is tijdens de herfstvakantie omgetoverd tot een magisch
sprookjesbos. Meer info:
www.degroteschijn.nl

19

ZA

LantarenVenster Cinekid Festival (2-12 jaar)
Cinekid is het film-, televisie- en mediafestival voor kinderen en komt in de
herfstvakantie naar LantarenVenster!
www.lantarenvenster.nl

20

ZO

Nieuwe Luxortheater K3
De populaire meidengroep bestaat 20 jaar en viert dat dit weekend in
Rotterdam! Dat mag je eigenlijk niet missen!
www.luxortheater.nl

23 WO

Het Nieuwe Instituut FamilieFest VirusVechters (4+)
Ontdek hoe computervirussen ontworpen zijn, bezoek de tentoonstelling
Malware en besmet de wereld met een creatief idee!
www.hetnieuweinstituut.nl

26

ZA

Nacht van de Nacht 2019
Teveel kunstlicht is slecht voor zowel dier als mens. Kijk op de site voor een
activiteit bij jou in de buurt.
www.nachtvandenacht.nl/activiteiten

26

ZA

Dansen tijdens de Halloween disco op de Euromast!
Ben jij een echte griezel fan en heb jij het leukste griezelpak? Kom dan naar de
Halloween kinderdisco -hoog in de lucht- op zaterdag 26 oktober tussen 19.00
en 20.30uur. Ga knutselen, spelletjes spelen en natuurlijk ook dansen! De
kosten zijn €7,50 p.p. Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.euromastkidsclub.nl (Alle opbrengsten van de Euromast Kidsclub
evenementen gaan naar het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam)
www.euromastkidsclub.nl

27

ZO

Schouwburg Kunstmin De Griezelbus on Tour (6+)
Nog even, en dan is het Halloween! Neem dus samen met Paul van Loon een
kijkje in de Griezelbus! Aanvang 14.00 uur.
www.kunstmin.nl

TIP

Oppas of nanny iets voor jou? Stel je voor, je komt thuis van een harde dag
werk. De tafel is afgeruimd, en je kindjes zitten klaar in hun pyjama. Tandjes
gepoetst en wel. De kindjes staan glunderend naast hun oppas "Mam, we
hebben vandaag koekjes gebakken en geknutseld!" Ideaal toch, een nanny? Of
boek lekker makkelijk jouw gescreende oppas en ga eindelijk weer eens lekker
een avondje genieten! Nanny Nina regelt het graag voor jou! www.nannynina.nl

30 WO

Bibliotheektheater Nijntje op de fiets (2+)
Nijntje pakt haar fiets en gaat op pad! Ga jij ook mee? Aanvang 10.30 uur.
www.bibliotheek.rotterdam.nl

31

Halloween!

DO

PRENTENBOEKJESFESTIVAL (2+)
Bezoek Dikkie Dik & Ik of een Huis voor Harrie, en
ontdek hoe het is om een kat te zijn!
Het oude Luxor Theater wordt omgetoverd tot de wereld
van de oranjerode kater. Speel, spin en gedraag je als een echte
kat. Kom chillen in een poezenmand, roetsj over
pianotoetsen of vang vissen in de kom; alles mag op dit
poezelige peuterfestival!

ZONDAG 29 SEPTEMBER
DIKKIE DIK & IK (2+) | 10:00 & 11:45 UUR
EEN HUIS VOOR HARRIE (1,5+) | 09:45 & 11:00 UUR

© Je
t B o e ke

Tickets & info: luxortheater.nl

MEER VOORSTELLINGEN
CHECKPOINT (8+) Herfstvakantie

Grootser, spectaculairder en vetter dan ooit!
MA 21 OKT | 16.00 & 19.30 UUR | NIEUWE LUXOR THEATER

BEER (7+)

De muzikale familievoorstelling
ZA 26 T/M ZO 27 OKT & ZA 8 T/M ZO 9 FEB | ZA 19.30 &
ZO 15.00 UUR | OUDE LUXOR THEATER

PIJNSTILLERS (12+)

Musical naar bestseller van Carry Slee
ZO 3 NOV | 14.30 UUR | OUDE LUXOR THEATER

RUPSJE NOOITGENOEG (2+)

Vier magische verhalen van Eric Carle
ZO 12 NOV | 14.30 UUR | OUDE LUXOR THEATER

SPROOKJESBOOM (5+)

Efteling sprookjesmusical voor de hele familie
ZO 24 NOV | 13.00 & 16.00 UUR | OUDE LUXOR THEATER

SCROOGE DE MUSICAL (8+) Kerstvakantie
Naar A Christmas Carol van Charles Dickens

DO 26 T/M MA 30 DEC | 14.00 & 19.30 UUR | NIEUWE LUXOR THEATER

KLEINE NACHTMUZIEK (6+) Kerstvakantie

Angela Schijf op stap met Mozart

ZO 27 DEC | 15.00 UUR | OUDE LUXOR THEATER

BRUGKLAS (9+) Kerstvakantie

Musical gebaseerd op de populaire tv-serie
ZA 28 T/M ZO 29 DEC | ZA 19.00 & ZO 15.00 UUR | OUDE LUXOR THEATER

DOLFJE WEERWOLFJE (6+) Kerstvakantie

… en Foeksia de Miniheks

MA 30 DEC | 15.00 UUR | OUDE LUXOR

JUF ROOS (2+) Kerstvakantie

Oer-Hollands programma boordevol kinderliedjes
VR 3 T/M ZA 4 JUN | 13.30 & 16.00 UUR | OUDE LUXOR THEATER
Alle jeugd- en familievoorstellingen: Luxortheater.nl/kids

Alle jeugd- en familievoorstellingen:
LUXORTHEATER.NL/KIDS

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

Geopend op: maandag 14 en 21 oktober.
Kinderworkshop: woensdag 16 en 23 oktober.

