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De leukste kinderfilms  
in onze pop-up cinema
De filmtheaters mogen weer open! We kijken er ontzettend 
naar uit om ook de kleinste kijkers te mogen ontvangen. 
Dit tijdelijk in onze nieuwe pop-up cinema! In Concordia 
CC, op 800m van het Filmhuis, blijven we tot de herfst de 
leukste kinderfilms vertonen. Dus kom gezellig langs! 

Films en speeltijden  
vind je op onze website.

WWW.FILMHUISDENHAAG.NL/KIDS
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JUNI

TIP Filmhuis Den Haag: De leukste kinderfilms in de pop-up cinema! 
Kijk bijvoorbeeld een vrolijk en spannend verhaal over de rebelse fee Sia 
en een excentrieke jongen die al hun moed en kracht moeten inzetten 
om een kwade genius te ontmaskeren om zo de natuur van de ondergang 
te redden… www.filmhuisdenhaag.nl/kids

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 Stoomtrein Katwijk - Leiden. Maak deze zomervakantie eens een ritje 
met een echte stoomtrein en geniet van de sfeer van vroeger! 
www.stoomtreinkatwijkleiden.nl

21 MA Zomer!
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

24 DO LEGOLAND® Discovery Centre (3+)
Vanaf vandaag zijn de deuren van gloednieuwe attractie in 
Scheveningen geopend!  Info & reserveren:
www.legolanddiscoverycentre.com/scheveningen

TIP Museum Swaensteyn: Tentoonstelling Frans Bleiji, De trompe-
l’oeil. Schilderijen van Frans Bleiji zorgen voor verwarring, want is het 
echt of nep? Op de werken staan kleurrijke composities en herkenbare 
onderwerpen, zoals oud speelgoed en frisdank. Te zien t/m 8 augustus 
in Museum Swaensteyn (Voorburg). www.swaensteyn.nl

28 MA In de Kunsthal is altijd iets te doen! Doe mee met de Kijk & Doe-tocht 
en ga zelf aan de slag in de KunsthalLAB! Tot en met 24/10 Boek je 
tijdslot op www.kunsthal.nl

Iedere dinsdag, woensdag, donderdag   
Van di 20 juli t/m do 26 augustus 10.00-17.00 uur

Toegang: Gratis/voorstellingen €7,50 p.p. 

ZUIDERPARK, VAKANTIEPARK

JULI
1 DO AFAS Circustheater: The Sound of Music

Deze beroemde musical moet je een keer gezien hebben! Vanaf vandaag 
t/m 8 augustus te zien! Meer info: 
www.stage-entertainment.nl/nl/shows/musical/the-sound-of-music

2 VR Westbroekpark: De Parade
Vanaf vandaag t/m 18 juli strijkt de Parade weer neer in Den Haag! 
www.deparade.nl

3 ZA World Forum Theater: World of Dinos Den Haag
Bezoek deze grootste dino-expo van Europa tijdens de zomervakantie! 
3/7 t/m 29/8 Reserveren via: 
www.worldofdinos.nl
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JULI

Frans Bleiji  
Spel van kleur en schaduw, Trompe-l’oeil en stillevens  

Te zien t/m 8 augustus in Museum Swaensteyn  
 

Gratis speurtocht voor kinderen  

 Herenstraat 101 | Voorburg | 070 386 1673 | info@swaensteyn.nl | www.swaensteyn.nl  

TIP Rijksmuseum van Oudheden: Doggerland. Ontdek tijdens 
familietentoonstelling deze verdwenen wereld in de Noordzee.
Te zien t/m 31/10  
www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/doggerland

7 WO De Nieuwe Regentes: Ukkieconcert (1+)
Ukkieconcerten zijn een eerste kennismaking van peuters 
met muziek. Aanvang 10.00 uur.
www.denieuweregentes.nl

TIP Youseum Westfield: Nederlands grootste social media experience waar 
het allemaal om jou en jouw wereld draait. 
www.youseum.nl/nl/mall-of-the-netherlands/

10 ZA Science Centre Delft: Gratis Sciene Days
Het Science Center gaat verhuizen en daarom kun je dit weekend vol leuke 
activiteiten afscheid nemen! Boek je tijdslot via: 
www.tudelft.nl/sciencecentre/activiteiten/events/science-day

11 ZO Zuiderparktheater: Juf Roos
Een vrolijke voorstelling voor het hele gezin! 
Diverse aanvangstijden. Info & reserveren: 
www.zuiderparklive.nl

TIP Doe de HONDleiding. Kom rondsnuffelen in het Belasting & Douane 
Museum met Doerak, de interactieve knuffelgids. 
www.bdmuseum.nl/kids/doeraks-hondleiding

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

TIP De Musical Fabriek presenteert van 19 t/m 22 juli: de 2e editie van de 
zomerweek! Vier dagen zingen, dansen, acteren. Knutsel je eigen decor en 
kostuum en aan het eind v/d week spelen in de voorstelling! Meer info en 
aanmelden via www.musical-fabriek.nl/over/musical-zomerweek

16 VR Theater Dakota: Peuterdans (2+) 
Kom samen met je kind dansen, springen en swingen op muziek! Aanvang 
10.00 uur. 
www.theaterdakota.nl/agenda

TIP Museum Vlaardingen: Bezoek deze leuke tentoonstelling over het 
leven van Bassie & Adriaan! Te zien t/m 24 oktober.
www.museumvlaardingen.nl/te-zien/nu-te-zien/details/bassie-en-adriaan-
een-schat-aan-herinneringen
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AUGUSTUS

19 MA Theater Dakota: Zomerweek KIDS
Meld je aan voor deze schatrijke zomerweek en beleef jouw zomer als 
avonturier van Escamp! 19 t/m 22 juli. 
www.theaterdakota.nl/event/zomerweek-kids-kom-schatgraven-bij-dakota

TIP De zomervakantie vier je deze zomer in het Zuiderpark! Het 
openluchttheater, dat als een eilandje in het park ligt, zet het hek wijd open 
voor jong en oud! Kom op dinsdag, woensdag en donderdag samen spelen, 
sporten, optreden, luieren, knutselen,dansen en nog veel meer. Iedere 
dinsdag, woensdag, donderdag, van 20 juli t/m 26 augustus. Van 10.00 tot 
17.00 uur. Toegang: gratis/voorstellingen €7,50 p.p.
www.zuiderparktheater.nl

21 WO Theater Zuidplein R'dam: HIEPERDEPIEP.. AMBOULA (4+)
Gezellige en feestelijke familievoorstelling over hoe eenzaam je je als 
nieuwkomer kunt voelen. 11.00 & 14.00 uur.
www.theaterzuidplein.nl/tag/mime/

21 WO Zuiderparktheater: Mad Science Theatershow (5+) 
Kom naar deze fantastische theatershow voor de hele familie! Aanvang 
14.00 uur. Reserveren via: 
www.zuiderparktheater.nl/agenda

TIP Rijksmuseum van Oudheden: Op zoek naar Toetanchamon (7+)  
Ontrafel de mysteries rond het graf van deze beroemde farao! T/m  31/10 
www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/op-zoek-naar-
toetanchamon

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 Speeltuin Westerpret Zoetermeer. Bezoek tijdens de zomervakantie deze 
leuke speeltuin! www.bowlingwesterpark.nl/speeltuin

31 ZA Rietveld Theater Delft: Eerste stappen (6+)
Geniet samen met je (klein-)kind van een prachtig muzikaal verhaal.
31/7 10.30, 1/8 10.00 uur Meer info & reserveren: 
www.delftmusicfestival.nl/nl/programma/eerste-stappen

3 DI Grote Kerk: Den Haag bij Schemer
Ontdek tijdens deze bijzondere wandeling de stad eens bij schemer! Meer 
info & reserveren: 
www.robandeweg.nl/denhaagbynight/

TIP Miniworld Rotterdam: Een MEGA ervaring in een mini wereld! Kleine 
wereld, groot plezier. Je voelt je net een reus als je kijkt naar deze mini-
gebouwen, treinen en mensjes. Zit jouw favoriete plek in de stad er ook bij? 
www.miniworldrotterdam.com

TIP Bezoek eens het Rien Poortvlietmuseum op het leuke eiland 
Tiengemeten! www.rienpoortvlietmuseum.nl

11 WO Zuiderparktheater: Kapot Vet (5+)
Een muzikale, bonte energie-boost met knettergekke acts en VETte humor! 
14.00 & 15.00 uur. Info & reserveren: 
www.zuiderparktheater.nl/productie/kapot-vet-5-vet-kindercabaret

16 MA Watersportcentrum Vlietland: Vlietlandweek (10+)
De Vlietlandweek is een outdoor week voor kinderen van 10 t/m 14 jaar. 
Kijk voor meer info op:
www.wscvlietland.nl/buiten-sporten/vlietlandweek
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