
gezins-UIT-agenda
AMSTERDAMMERTJES

inspirerende
tips voor het
hele gezin

AGENDA:  september-oktober

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea

facebook.com/
amsterdammertjes.kids

http://www.facebook.com/amsterdammertjes.kids
http://www.facebook.com/amsterdammertjes.kids


Uniek in Nederland!

Unie
k in

 N
ederla

nd!

 

 

 

 

 

 

 

 

J

e

u

g

d

 

M

u

s

i

c

a

l

s

c

h

o

l

e

n

 

e

e

d

o

e

n

?

o

r

 

d

e

 

G

R

A

w

w

w

.

s

t

a

r

s

2

g

o

.

n

l

 

 

 

 

 

 

 

 

J

e

u

g

d

 

M

u

s

i

c

a

l

s

c

h

o

l

e

n

 

T

I

S

 

w

o

r

k

s

h

o

p

s

!

w

w

w

.

s

t

a

r

s

2

g

o

.

n

l

Echt dé leukste Jeugdmusicalschool!

Meedoen? Schrijf je nu in. 
GRATIS proefles!

www.stars2go.nl

Veilige omgeving    Passievolle teams

Hoge leskwaliteit    Vergroten van het zelfbewustzijn

YES!   YES!   YES!  
Zingen, dansen en acteren in een super totaalpakket met in 

het nieuwe seizoen nog héél véél meer!

 Masterclass zingen, dansen en acteren
 Camera-/filmworkshop
 Soap-/muziekcliptraining
 Bekende musical-gastdocent

www.stars2go.nl
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SEPTEMBER

TIP Stars2Go echt dé leukste Jeugdmusicalschool! Zingen, dansen en acteren in 
een super totaalpakket met in het nieuwe seizoen nog héél véél meer! Kijk voor 
meer info, inschrijven of een gratis proefles op: www.stars2go.nl

4 ZA Muiderslot: Fit Food Workshop (t/m 12 jaar) 
Tijdens deze workshop kom je veel te weten over gezond eten, zowel vroeger als 
nu! Meer info & reserveren: 
www.muiderslot.nl/agenda/kids-fit-food-workshop

5 ZO De Studio (Marineterrein) Bits of You 
Ontdek tijdens deze leuke interactieve tentoonstelling alles over je digitale 
sporen. Te zien t/m 9 januari.  Meer info:  www.nemosciencemuseum.nl

8 WO Cobra Museum: Framing Frida (6+)
Vandaag kan je in het CoBrA-atelier aan de slag met je eigen zelfportret! Aanvang 
15.00 uur. Info & reserveren via:  www.cobra-museum.nl

TIP Spokerij in De Bazel – 20 jaar ‘Maak je eigen boek’: Het twintigste deel in 
de reeks ‘Maak je eigen boek’: een spannend verhaal over gebouw De Bazel. In 
de tentoonstelling ontdek je meer over de andere boeken uit de reeks, zie je de 
originele materialen, en wordt er verteld hoe de boekjes –helemaal met de hand- 
worden gemaakt. Te zien in de Schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam, 10 
september t/m 9 januari. www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/spokerij

11 ZA Tolhuistuin: KinderMuziekFestival
Ga dit weekend mee op muzikaal avontuur door de stadsjungle tijdens dit leuke 
festival voor de hele familie! Meer info:
www.kindermuziek.nl/kindermuziekfestival/amsterdam

12 ZO Kindertheaterfestival Watergraafjes
Watergraafjes is een magisch festival vol theater, creativiteit, speelsheid en 
gezelligheid. Een deel van Park Frankendael wordt omgetoverd tot festivalterrein, 
waar verspreid over de dag kindervoorstellingen te zien zullen zijn. Ook kunnen 
kinderen meedoen aan yogalessen, theater- en muziekworkshops. 10.00-18.00 
www.watergraafjes.nl

12 ZO Bimhuis: Perforator: Performaniav (5+)
Een absurdistische show vol klank en spektakel, voor jong en oud. Aanvang 15:00 
uur. Info & reserveren: 
www.bimhuis.nl/agenda/perforator-performania/

TIP Ontdek de wereld van film in Eye. Speel met film, maak film en kijk film. Voor 
kinderen en jongeren is er altijd wat te doen in Eye. Wist je dat Eye het enige 
filmmuseum in Nederland is? Misschien ken je het gebouw al maar wist je nog niet 
wat je er allemaal kunt doen? www.eyefilm.nl/kids

18 ZA World Cleanup Day 2021
Tijdens deze wereldwijde opruimactie is het doel zoveel mogelijk 
zwerfafval op te ruimen. Help jij vandaag ook mee? Meer info:
www.worldcleanupday.nl

19 ZO De Stern landt op Pampus! 
Ontdek de natuur van het IJsselmeer door de ogen van deze bijzondere vogel! Te 
zien t/m 28/11. Meer info:
www.pampus.nl/doe/expositie-de-stern-landt-op-pampus

19 ZO Schouwburg Amstelveen: De wolf en de zeven geitjes (3+) 
Het beroemde sprookje van de gebroeders Grimm in een swingend nieuw jasje! 
Aanvang 14.00 uur. Reserveren via: www.schouwburgamstelveen.nl

TIP: Rijksmuseum: een kasteelachtig gebouw met 8000 schatten; van een vliegtuig 
tot poppenhuis, de wereldberoemde Nachtwacht en honderden wapens en 
scheepsmodellen. Het Rijksmuseum zit vol spannende verhalen die je samen kunt 
ontdekken. Er is altijd wel iets te doen. 
Komen jullie? Tot en met 18 jaar heb je gratis toegang. 
www.rijksmuseum.nl/nl/families-en-kinderen

22 WO Herfst! 

TIP Eye Filmmuseum familiefilms: In de vier zalen van Eye zijn heel vaak kinderfilms 
te zien: elke woensdag, zaterdag, zondag en elke dag in de schoolvakanties. Kind 
t/m 11 jaar €7,50 www.eyefilm.nl/kids

25 ZA Nederlands Marionettentheater: Pinokkio
Een poëtische 19e-eeuwse versie van Pinokkio in Italiaanse stijl. Te zien op 25 & 26 
september, 16.00 uur. Zie: 
www.nederlandsmarionettentheater.nl/pinokkio.htm

26 ZO De Meervaart: Sneeuwwitje (4+)
Beleef de sprookjesachtige wereld van Sneeuwwitje in deze fonkelnieuwe 
familiemusical van Theater Terra. Op een dag vertelt een toverspiegel aan de 
Koningin dat niet zij, maar prinses Sneeuwwitje de mooiste van het land is. Met 
grote gevolgen. www.meervaart.nl

www.stars2go.nl
www.muiderslot.nl/agenda/kids
www.nemosciencemuseum.nl
www.cobra-museum.nl
www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/spokerij
www.kindermuziek.nl/kindermuziekfestival/amsterdam
www.watergraafjes.nl
www.bimhuis.nl/agenda/perforator
www.eyefilm.nl/kids
www.worldcleanupday.nl
www.pampus.nl/doe/expositie
www.schouwburgamstelveen.nl
www.rijksmuseum.nl/nl/families
www.eyefilm.nl/kids
www.nederlandsmarionettentheater.nl/pinokkio.htm
www.meervaart.nl


Cultuurpark Westergas
Pazzanistraat 15
1014 DB Amsterdam www.krakeling.nl

Herfstvakantie
15 t/m 24 okt

Theater De Krakeling brengt
tijdens deze herfstvakantie
een week lang fantastische

familievoorstellingen!

De grote red
je reet show 6+
De grote red
je reet show 6+

Een feest om
te janken 4+

Tori 6+

2021: Een
Ruimtereis 4+

Jonas in de
walvis 8+

Hotel Hier-
waardaar 8+

Van Mij 4+

Het Ding 8+



SEPTEMBER

29 WO De Eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale OBA Oosterdok
Bezoek deze bijzondere tentoonstelling met kunstwerken gemaakt door kinderen. 
Te zien t/m 31 oktober.  www.derodeloperopschool.nl/kinderkunstbiennale

OKTOBER

1 VR Muziekgebouw aan 't IJ: Kriebel (2+)
Prikkelend muziektheater voor de allerkleinsten. Aanvang 11.00 & 13.00 uur. Info 
& tickets:  www.operaballet.nl/de-nationale-opera/2021-2022/kriebel

2 ZA Open Dag Amsterdam Science Park
Neem vandaag een kijkje in de keuken van de wetenschapper! 12.00-17.00 uur. 
(onder voorbehoud, check de site!) 
www.cwi.nl/events/2021/cwi-open-dag-2-oktober-2021

3 ZO Concertgebouw: Tarantula en de dans der dieren (6+)
Dans mee met toverspin Tarantula en alle andere dieren op de muziek van Saint-
Saëns! Meer info & reserveren: www.concertgebouw.nl

4 MA Dierendag! 

TIP De Meervaart: Vlieg mee naar de leukste kindervoorstellingen in de 
herfstvakantie! Ontdek wie er op het hoofd heeft gepoept van de kleine Mol,  
vlieg mee met de avonturen van Superjuffie en wie wint de magische battle 
om de baas te zijn? Naast voorstellingen zijn er allerlei leuke extra activiteiten 
georganiseerd in de foyer. www.meervaart.nl

6 WO Kinderboekenweek! 

TIP Stichting WG-Kunst: Kinderboekenweektentoonstelling. Bewonder op deze 
leuke tentoonstelling de tekeningen van de bekende kinderboekenschrijfster 
Yvonne Jagtenberg. Te zien t/m 7 november. 
www.wgkunst.nl/yvonne-jagtenberg

TIP Kinderfeestjes: Vier je verjaardag in Eye Filmmuseum en maak samen met 
vriendjes en vriendinnetjes een vrolijke stop-motion verjaardagsfilm. Stuur je 
aanvraag naar kids@eyefilm.nl www.eyefilm.nl/kids

9 ZA Het Stenen Hoofd: Jonas in de walvis (8+)
Muziektheatervoorstelling gespeeld op een speciale locatie: midden in de buik 
van de walvis. Info & reserveren:
www.krakeling.nl/programma/jonas-in-de-walvis-2

10 ZO Schouwburg Amstelveen: 1, 2, 3, 4, Poppetje van Papier (3+)
Een leuke familievoorstelling over een papieren pop die tot leven komt. Aanvang 
14.30 uur.  www.schouwburgamstelveen.nl

TIP Eye Filmmuseum: Wist je dat je beneden in het gebouw het Panorama kan 
vinden? Je kunt er een quiz spelen in de mini-bioscoopjes. Bij het Green Screen 
speel je de hoofdrol in een film. Stap in de Flipbook-machine en maak je eigen 
flipboekje. Gratis met je filmkaartje. www.eyefilm.nl/kids

13 WO Cinekid Festival 2021
Vanaf vandaag kan je weer genieten van dit leuke film-, televisie-, en Nieuwe 
Mediafestival, zowel thuis als op locatie!  www.cinekid.nl

TIP Herfstvakantie in theater de Krakeling: een week lang fantastische 
familievoorstelingen! HotelHier- waardaar 8+, Tori 6+, Jonasinde walvis 8+, de 
Grote red je Reet show 6+, 2021: Een Ruimtereis 4+, VanMij 4+, HetDing 8+, 
Eenfeestom tejanken 4+. CultuurparkWestergas, www.krakeling.nl

16 ZA Internationaal Theater Amsterdam (ITA): Hans en Griet (7+)
Een grimmige eigentijdse familievoorstelling naar het beroemde sprookje... Te 
zien op 16 & 17 oktober. www.ita.nl

17 ZO DeLaMar Theater: Pieter Konijn (2+) 
Een grappige, muzikale en interactieve voorstelling voor de allerkleinsten. 14.00 & 
16.00 uur. www.delamar.nl/voorstellingen/pieter-konijn

18 MA De Meervaart: De Gouden Koets - Urban Myth (8+)
Een leuke familievoorstelling met acteurs Birgit Schuurman en Tarikh Janssen. 
Kwadjo en kroonprinses Wilhelmina ontmoeten elkaar bij de Gouden Koets. De 
jongen vraagt: waarom word jij koningin van plekken ver weg, waar je nog nooit 
geweest bent? Meer info: www.meervaart.nl

19 DI De Meervaart: Koning Bowi - Theater Sonnevanck (4+)
Een komische en muzikale battle om de baas te zijn. Op school barst een 
magische machtsstrijd uit over wie als koning mag heersen over de klas. 
Energiek en magisch muziektheater, gebaseerd op de sprookjesachtige fabel ‘De 
Steenhouwer’. 
www.meervaart.nl

20 WO De Meervaart: Over een kleine mol die… - Meneer Monster (2+)
Aan deze fysieke en hilarische slapstickvoorstelling naar het bekende boek van 
Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch komt bijna geen woord te pas. Mol komt boven 
om te zien of de zon al op is wanneer hij ineens op zijn kop wordt gepoept. Wat 
goor! Mol gaat op zoek naar de dader. 
www.meervaart.nl

21 DO De Meervaart: Superjuffie - De Toren van Geluid (5+)
Na de Pluim van de Kinderjury en een film vliegt ‘Superjuffie’ naar de theaters! 
Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in Superjuffie. Zodra ze een hap van 
haar krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een tornado door de 
lucht. Komt haar hulp op tijd? 
www.meervaart.nl

22 VR Nationale Opera & Ballet: Een lied voor de maan (6+)
Een jeugdopera naar het boek van Toon Tellegen. Te zien tijdens de herfstvakantie 
en diverse data in november.  
www.operaballet.nl
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Amsterdammertjes is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van 
het Regionaal Familie Platform. De agenda 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.
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OKTOBER

23 ZA Muiderslot: Ridderweekend
Dit weekend logeren er echte ridders op het kasteel! Kom jij kennis met ze maken? 
Info & reserveren:
www.muiderslot.nl/agenda/ridderweekend/2021-10-23/

24 ZO Eye Filmmuseum Familiedag
Spelen en speuren voor kinderen tot en met 12 jaar. Vandaag leer je de geheimen 
kennen van het museum. Kijk voor het programma  op:  
www.eyefilm.nl/familiedag 

27 WO De Meervaart: Lampje - Maas theater en dans (8+)
‘Lampje’, het jeugdboek van Annet Schaap over de dappere dochter van een 
vuurtorenwachter won een Gouden Griffel. Voor theater maakte Moniek Merkx er 
een beeldende vertelling van, met poëtisch uitzicht op zee, woeste drinkmuziek 
en droevige verlangliedjes van Djurre de Haan. 
www.meervaart.nl

30 ZA Theater De Krakeling: Ik eh.. Ik (8+)
Doorgedraaid muziektheater voor iedereen die wel eens vastloopt. 
Aanvang 14.30 uur.
www.krakeling.nl/programma/ik-eh-ik

31 ZO Halloween! 

31 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: TAKATÁ TAKATÁ (5+)
Ga met de kleurrijke flamencodanseres Karen mee op een werelds ritmisch 
avontuur! Aanvang 13.30 uur. Voor meer info: 
www.muziekgebouw.nl
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FOUNDER
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ontdeKKen
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