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JUNI

TIP Lady Lemonade: De grote Dierengeluidenspeurtocht. Download deze 
leuke interactieve speurtocht en beleef spannende avonturen in je eigen 
buurt! www.ladylemonade.nl/dieren-speurtocht-opdrachten-kinderen-app

TIP RTL Telekidsmusicalschool & Nederlandse Musical School: Schrijf 
je nu in voor het nieuwe schooljaar 2021-22!! Musicalles voor iedereen, 
altijd in de buurt! Meer info? Kijk op: www.telekidsmusicalschool.nl

TIP Ubuntu Sport Voetbalkamp in Amsterdam in de zomervakantie. Kom 
ook naar het leukste voetbalkamp van Amsterdam in de zomervakantie, 
het Ubuntu Voetbalkamp. Het voetbalkamp is voor kinderen van 4 t/m 14 
jaar van 12 t/m 16 juli. www.ubuntu-sport.com/voetbalkampen

20 ZO Jeugdland: Maakland (6+)
Hou jij van klussen? Elke zondag kan je meehelpen aan de 
bouw van het kasteel in het huttendorp! 13.00-16.00 uur.
www.jeugdlandamsterdam.nl

20 ZO Muiderslot: Koken voor kerels
Doe op deze (vader)dag samen met je vader of opa mee aan deze stoere 
en natuurlijk lekkere workshop! Info & reserveren: 
www.muiderslot.nl/agenda/vaderdag

21 MA Zomer! 
TIP Ook dit jaar is er helaas geen Avond4daagse zoals je gewend bent. Maar 

er is een leuk alternatief: de Avond4daagse Home Edition! Kijk voor 
meer info en inschrijven op: 
www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

23 WO OCCII Kinderpret: Elfentuin (4+)
Het is bijna Midzomer en men zegt dat de elfjes zich dan makkelijker 
laten zien. Kom je eigen elfentuin maken en misschien.. 
www.occii.org/kinderpret/agenda/elfentuin-2

26 ZA Black Cat Theatre: Vlindertuin (1+)
Een voorstelling die je meeneemt in de wondere wereld van vlinders. 
Diverse aanvangstijden. Info & reserveren:
www.blackcattheatre.nl/kindervoorstellingen/vlindertuin

27 ZO De Krakeling: Great Catch!! (6+)
Laat je bij de kladden grijpen in deze wervelende circusvoorstelling! 
Aanvang 16.30 uur, reserveren & tickets via:
www.krakeling.nl/programma/circus-combi-tour

30 WO Vondelkerk:  Mozart's Muziekdoosje (0+)
Laat je kleine betoveren door de mooiste muziek van Mozart en Brahms! 
30/6 & 3/7, aanvang 10.30 en 12.00 uur.
Info: www.vriendenvandekamermuziek.nl/ 
Vrienden-van-de-Kamermuziek/nl-NL/babyconcerten.aspx

JULI

3 ZA Muziekgebouw aan 't IJ: Minimal Music Festival 2021 (7+)
Ontdek het Muziekgebouw eens backstage met een spannende 
speurtocht en workshops! Aanvang 14:00 & 15:00 uur. Info: 
www.muziekgebouw.nl/pQpdJuN/mmf-2021-familieprogramma

4 ZO Tolhuistuin: Het Mooie Kinderboekenfestival (4+)
Een leuk interactief kinderboekenfestival waar veel te beleven en zien 
valt! 10.00-18.00 uur. Reserveren via: 
www.kinderboekenfestival.nl/festival-locaties/amsterdam/

TIP Bezoek tijdens de zomervakantie Artis! Van 9 juli t/m 5 september 
zijn er leuke activiteiten voor het hele gezin! www.artis.nl/nl/te-doen-
artis/dagagenda-activiteiten/zomer-in-artis/dagprogramma-zomer-artis

TIP De Buurtcamping. Heb jij altijd al een eens in dat park bij je om de 
hoek willen kamperen en wil je je buren eens op een andere manier 
leren kennen? Deze zomervakantie kan dat! Kijk voor meer info op: 
www.debuurtcamping.nl/stad/amsterdam

10 ZA Een zomerse familievoorstelling in het Amsterdamse Bostheater
De drie biggetjes en het wolfspak is een vrolijke voorstelling van de 
Toneelmakerij vol dans, muziek en verkleedpartijen. De voorstelling is te 
zien van 10 juli t/m 21 augustus en kaarten koop je via
www.bostheater.nl/agenda/de-drie-biggetjes-en-het-wolfspak/

10 ZA Op zomervakantie in Het Scheepvaartmuseum!
Laat de zomervakantie niet in het water vallen en kom naar Het 
Scheepvaartmuseum! Ontdek de collectie met de kijk & doe waaier 
of teken mee aan de haven van de toekomst. De reisleiders vertellen 
de mooiste verhalen over bijzondere objecten uit de collectie, nadat 
ze je hebben laten zien waar de nooduitgangen zijn natuurlijk. Alle 
activiteiten zijn gratis met een geldig museumkaartje.
Toegang tot het museum is gratis met o.a. Stadspas en Museumkaart. 
10 juli t/m 22 augustus.
www.hetscheepvaartmuseum.nl
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JULI

10 ZA Waterspelen Amsterdam
Van 10 juli t/m  22 augustus kan je op het Marineterrein ieder weekend 
gratis les in verschillende watersporten krijgen.
www.amsterdamsewaterspelen.nl

11 ZO De Toverknol: Tovenaar van Oz (1+)
Een humoristische, Toverknolse bewerking op het Amerikaanse 
kinderboek van Lyman Frank Baum. Te zien t/m 11 juli.
www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-amsterdam

TIP Kalverpassage: The Art of the Brick. Deze grootste expositie van 
Lego®-kunst ter wereld mag je eigenlijk niet missen! Te zien t/m 29/8. 
Info & reserveren: www.artofthebrick.nl

16 VR WoNDeRFeeL Festival 's Graveland
Bezoek dit weekend dit leuke klassiekemuziekfestival voor jong en oud 
in een prachtig natuurgebied. Toegang t/m 18 jaar gratis. 
www.wonderfeel.nl

17 ZA Museum Ons' Lieve Heer op Solder: Mode uit het Rijksmuseum
Bewonder een unieke verzameling 19de-eeuwse kostuums uit het depot 
van het Rijksmuseum. Te zien t/m 7 november.
www.opsolder.nl/project/mode-uit-het-rijksmuseum-in-huis

18 ZO Stedelijk Museum: WhatsApp Speurtocht (5+)
Een leuke speurtocht voor het hele gezin. Elke zondag van 10.30 tot 
12.30. Reserveren en meer info: 
www.stedelijk.nl/nl/evenementen/whats-app-speurtocht

TIP Joods Historisch Museum: Iedereen is anders en dat is in Tofdorp heel 
gewoon. Zou jij er ook willen wonen? Meer info: www.jck.nl

24 ZA Zaans Museum: Vaartocht Kalverpolder
Vaar mee door het iconische Zaanse landschap, net zoals Monet dat ooit 
deed! 24 juli & 11 augustus. Info & reserveren: 
www.zaansmuseum.nl/zien-doen/vaartocht-ode-aan-de-kalverpolder

TIP Lyceo: CodeLab games maken (10+) Ontwikkel je eigen game tijdens 
de zomervakantie. Zowel op locatie als online. Kijk voor meer informatie 
op: www.lyceo.nl

TIP Rijksmuseum: Buiten Tekenen (6+) Kom in de zomervakantie 
naar de tuin van het Rijksmuseum, en schuif aan achter een van de 
schildersezels! Tot en met 5 september. 
www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/families-kinderen/buiten-tekenen

AUGUSTUS

TIP BODY WORLDS AMSTERDAM: The Happiness Project. Ervaar tijdens 
deze fascinerende tentoonstelling hoe ons geluk samenhangt met ons 
fysiek welzijn. www.bodyworlds.nl

6 VR Junior Grachtenfestival (onder voorbehoud)
Tijdens dit leuke festival (6 t/m 15 augustus) zijn er leuke (muzikale) 
activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar.  Zie de site voor info: 
www.grachtenfestival.nl

TIP NEMO Science Museum: Humania. Een verrassende tentoonstelling 
waarin je alles te weten komt over je eigen soort: de mens. 
www.nemosciencemuseum.nl

13 VR Martin Luther Kingpark: De Parade (onder voorbehoud) 
Dit weekend slaat dit leuke festival haar tenten weer op in Amsterdam en 
is er van alles te beleven, doen en zien!! Kijk snel op: 
www.deparade.nl/informatie/amsterdam
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