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TIP Wereldmuseum Rotterdam: Superstraat (6+) Dé doe-
expo voor nieuwsgierige kinderen. In de kerstvakantie elke 
dag geopend. 
Online reserveren verplicht via www.wereldmuseum.nl

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

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

20 ZO Garage Rotterdam: Blije Wobbel Yoga
Een speciaal programma voor het hele gezin aansluitend 
bij de tentoonstelling A New Order, A New Earth. Kijk voor 
meer info op:
www.garagerotterdam.nl

21 MA Winter! 
22 DI Hofpleintheater: De Toverfluit (3+)

Een muzikaal sprookje met de oorspronkelijke muziek van 
Mozart. Aanvang 11.00 uur.
https://jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/detoverfluit

23 WO 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

TIP Maritiem Museum Winterfestival: Kom tijdens de 
kerstvakantie genieten van de leuke activiteiten in het 
museum! 
www.maritiemmuseum.nl/activiteiten/winter-festival

25 VR Vrolijk Kerstfeest!
27 ZO Poppentheater de Fighter: Het blauwe lichtje (4+) 

Een sprookje over een soldaat die niet meer voor de koning 
mag dienen. Te zien op 28, 29 & 30 december. Reserveren 
via: 
www.defighter.nl/voorstellingen

28 MA Hofpleintheater: WinterFEESTival (3+)
Een goedgemutst festivalprogramma met verfrissende 
voorstellingen en creatieve activiteiten! 28 t/m 30 
december.
www.jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/winterfeestival

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

30 WO Kunsthal: SEE YOU LATER, ILLUSTRATOR!
Creatieve kinderen opgelet! Op woensdagmiddag 30 
december kun je live, vanuit je eigen huis óf in het 
Auditorium van de Kunsthal, samen met een dichter en 
een illustrator een beeldverhaal maken. Dichter Wessel 
zorgt voor inspiratie en tekenaar Yara gaat aan de slag met 
jouw ideeën. Bedenk, fantaseer, roep en teken mee in deze 
speciale ‘off- en online’ kerstvakantie-editie! Meld je nu aan 
op: www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/
see-you-later-illustrator-kerst
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Meld je nu aan via info@bootcamp4kids.com
of bel/app naar 06-29433140

 www.bootcamp4kids.com

6 weekse stoere leger bootcamp 
van Bootcamp4kids voor echte

 bikkels vanaf 8 jaar

Start 5 januari 16.00 - 17.00 uur
 Kralingse Bos

M u z i k a l e  fa m i l i e vo o rst e l l i n g 
ov e r  d e  s u lta n  va n  M a ro k k o  d i e  t i j d e n s  d e  T w e e d e

W e r e l d o o r l o g  e e n  h e l d e n da a d  h e e f t  v e r r i c h t .

2  A P R  t / m  4  M E I  ‘ 2 1
I N  W E R K P L A ATS  WA L H A L L A

K A A R T E N  E N  I N FO :  TH E AT E R WA L H A L L A . N L
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WWW.KUNSTHAL.NL/LIVE

WO 30 DEC kerstvakantie-editie
Creatieve kinderen opgelet! 
Op woensdagmiddag 30 december  
kun je live, vanuit je eigen huis óf in  
het Auditorium van de Kunsthal,  
samen met een dichter en een  
illustrator een beeldverhaal maken. 
Dichter Wessel zorgt voor inspiratie  
en tekenaar Yara gaat aan de slag  
met jouw ideeën. Bedenk, fantaseer, 
roep en teken mee in deze speciale  
‘off- en online’ kerstvakantie-editie! 

SEE YOU LATER, ILLUSTRATOR! 15:30 - 16:30 UUR

Meld je nu aan op

15:30 - 16:30 UUR
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TIP Centrale Bibliotheek: Tijdens de kerstvakantie is er van 
alles te doen en beleven in de bieb! Kijk op: 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/activiteiten/agenda/
tag/467-kerstvakantie

31 DO Belasting en Douane Museum: Speur Speel Ontdek (7+)
Ga op reis in het museum en ontdek hoe leuk en spannend 
belastingen zijn, t/m 31 december. 
www.bdmuseum.nl/actueel/agenda

JANUARI

1 VR Gelukkig Nieuwjaar!
TIP Stoere bootcamp lessenserie voor echte bikkels! Ben jij 

een echte bikkel en heb je veel energie, ben je niet bang 
om vies te worden, houd jij van sport en ben je 8 jaar of 
ouder, meld je dan nu aan voor een toffe 6 weekse leger 
bootcampserie in het Kralingse Bos. Vanaf 5 januari. 
www.bootcamp4kids.com

6 WO Sint-Maarten!
7 DO Maaspodium: Ik ben er even niet (8+)

Een sprankelende voorstelling voor dromers en outsiders. 
Te zien t/m 28 februari. Meer info & tickets: 
www.maastd.nl/voorstelling/ikbenerevenniet

TIP Maak eens een sprankelende vaartocht over de 
uitbundig verlichte Maasvlakte 2! Diverse data in 
december en januari. 
www.futureland.nl/activiteit/lichtjestour

10 ZO Theater Rotterdam: Van Mij (4+)
Een voorstelling gebaseerd op het boek  van 
jeugdboekenschrijver, dichter en tekenaar Ted van Lieshout. 
Aanvang 14.00 uur. 
www.theaterrotterdam.nl/agenda/8263/Theater_Gnaffel/
VAN_MIJ_4_/

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

17 ZO Stoep Theater: Belle en het Beest (4+)
Kom vandaag genieten van deze prachtige 
wereldberoemde musical! 13.30 & 16.00 uur. 
www.theaterdestoep.nl/voorstelling/belle-en-het-beest-de-
musical-van-hoorne-entertainment

23 ZA Theater aan de Schie: Roodkapje (6+)
Ontdek tijdens deze verhaal het enige echte verhaal van 
Roodkapje. 14.00 & 16.00 uur.
www.theateraandeschie.nl/voorstelling/roodkapje

23 ZA SKVR: Kleintjes Kunstfestival (0+)
Een zintuiglijke ervaringsmiddag vol muziek, theater, dans 
en spel voor de allerkleinsten. Meer info: 
www.skvr.nl/cursussen/agenda/kleintjes-kunstfestival

31 ZA Maaspodium: Hotelhierwaardaar (6+)
Een familievoorstelling waarin dans, mime en beeldend 
theater samenkomen. Aanvang 15.00 uur. Kijk voor meer 
info op: www.maastd.nl/voorstelling/hotel

Coming up in april

Sultan in de maan, een muzikale familievoorstelling over de sultan 
van Marokko die tijdens de Tweede Wereldoorlog een heldendaad heeft 
verricht. Van 2 april t/m 4 mei in werkplaats Walhalla.
www.theaterwalhalla.nl
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Erasmus Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van het Regi-
onaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter niet aansprake-
lijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn tel. 035-6917299 of
nathalie@nardinckmedia.nl.
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