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Bijzonder kinderboek

Spannend avontuur van de 
11-jarige Lennox.

Uitgave in samenwerking met  IXL Sickle Cell 
Awareness, een organisatie die streeft naar meer 

bekendheid van sikkelcelziekte

www.deharmonie.nl

In de boekhandel 
€ 20,- 

www.deharmonie.nl


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

10 VR Circusstad Festival
Dit weekend is Circusstad Festival terug met een extra editie! Komt dat zien op het 
Schouwburg- & Deliplein! Kijk snel op: www.circusstad.nl

TIP ER ZIT EEN HOFPLEINER IN ONS ALLEMAAL, OOK IN JOU! Stiekem doen we 
allemaal aan theater. Zingen in de douche, dansen en springen in de regen, doen 
alsof je op een andere plek bent én soms sta je zelfs voor de spiegel en geef je 
een optreden aan een denkbeeldig publiek. Van 11 t/m 29 september zijn er 
op verschillende locaties van Hofplein, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, gratis 
proeflessen. www.jeugdtheaterhofplein.nl. Ben je op zoek naar een leuke activiteit 
voor jouw peuter of kleuter? Meld je dan aan voor de gratis proeflessen tijdens 
Theaterfestival SPOT!. 

12 ZO Fortenfestival 2021
Van 4 t/m 12 september is er van alles te doen en beleven in de diverse forten die 
ons land rijk is. Kijk voor het programma op: 
www.forten.nl/activiteiten/evenementen/fortenfestival

15 WO De Buurvrouw: Droom van de koning (4+)
De bijna honderdjarige Koning Craquele gaat de wijde wereld in, op zoek naar zijn 
vergeten droom. Aanvang 14.30 uur. 
www.debuurvrouwrotterdam.stager.nl/web/tickets

17 VR Studio de Bakkerij: Babyconcert (0+)
Klassieke muziek voor de allerkleinsten. Aanvang 9.30 uur. 
www.studiodebakkerij.nl

18 ZA AFAS Circustheater: Disney's Aladdin
Een leuke familiemusical gebaseerd op de succesvolle animatiefilm. Te zien van 
18/9 t/m 28/11. Info & boeken: 
www.stage-entertainment.nl/nl/shows/musical/aladdin

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

TIP Lennox en de gouden sikkel, een bijzonder en mooi boek. Lennox is een 
jongen van elf. Hij weet dat zijn vader zo nu en dan naar het Onzichtbare Ziekenhuis 
moet, maar weet er het fijne niet van. Als Lennox op een dag het gelukshangertje 
van zijn vader vindt, wil hij zijn vader verrassen in het ziekenhuis waar hij die dag 
een afspraak heeft. Want zijn vader zal het gouden hangertje vast missen. Een 
bijzonder boek met een origineel verhaal. 

19 ZO Rotterdams Philharmonisch Orkest: Peter en de wolf (4+)
Het misschien wel allerbekendste muzikale sprookje Peter en de wolf komt deze 
middag twee keer tot leven. In de eerste voorstelling vertelt Jamai Loman, bekend 
van The Voice Kids, het verhaal van de stoere Peter en de boze wolf. Om 15.00 uur 
speelt het Rotterdams Philharmonisch Orkest Peter en de wolf nogmaals, nu niet 
begeleid door een verteller maar met de Oscar-winnende film van Suzie Templeton. 
Zij maakte een spannende animatiefilm, met veel oog voor detail, waarbij het 
orkest in nauw contact staat met het grote doek. Kaarten losse verkoop: Normaal € 
26 t/m 26 jaar/CJP € 10.
www.gergievfestival.nl
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ZONDAG 19 SEPTEMBER
13.15 uur  
MET VERTELLER JAMAI LOMAN  
BEKEND VAN THE VOICE KIDS 
(4+)   
15.00 uur 
MET OSCAR WINNENDE ANIMATIEFILM 
VAN SUZIE TEMPLETON  
(6+)

GERGIEVFESTIVAL.NL



SEPTEMBER

Erasmus Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnenen is zorgvuldig samenge-
steld. 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

TIP Museum Vlaardingen: Bezoek deze leuke tentoonstelling over het leven van 
Bassie & Adriaan! Te zien t/m 24 oktober. www.museumvlaardingen.nl

2 ZA Maaspodium: De Grote Red Je Reet Show (6+)
Een fysieke familieshow vol vreemde twists, vage bedoelingen en onverwachte 
winst.  Nieuwsgierig? Kijk snel op:  www.maastd.nl

3 ZO Hofpleintheater: De gelaarsde kat (3+)
Een leuke en mooie voorstelling over een arme man en een hele slimme kat. 
Aanvang 11.00 uur. www.jeugdtheaterhofplein.nl

9 ZA Theater Walhalla: De Verdwaalde Viking (7+) 
Een humoristische, mysterieuze en spannende vertelvoorstelling over vertrouwen 
en vooroordelen. Aanvang 19.30 uur.  www.theaterwalhalla.nl

10 ZO Theater Rotterdam: 2021: Een ruimtereis (4+)
Kleutersciencefiction geïnspireerd op 2001: A Space Odyssey. 
Aanvang 15.00 uur. Kijk voor info op:  www.theaterrotterdam.nl

10 ZO De Buurvrouw: Tikketakketik (2+)
Peuter-/kleutervoorstelling gebaseerd op Hazeltje in de herfst. Aanvang 11.00 uur. 
Tickets via: www.debuurvrouwrotterdam.stager.nl/web/tickets

TIP De Kunsthal: We Are Animals (4+) Ga op pad door deze leuke tentoonstelling 
met leuke opdrachten en vragen. T/m 24/10. www.kunsthal.nl

14 DO Omniversum: Dino's van de Zuidpool
Zo'n 250 miljoen jaar geleden was Antarctica de thuisbasis van dinosaurussen en 
amfibieën. Te zien vanaf 14/10. 
www.omniversum.nl/nl/filmagenda/dinos-van-de-zuidpool

15 VR Festival De Betovering Den Haag 2021
Een internationaal kunstfestival voor de jeugd met voorstellingen en workshops. 
15 t/m 23 oktober. Kijk voor het programma op: 
www.debetovering.nl

15 VR Hofpleintheater: Dr. Proktors Teletijdtobbe (6+)
Een verhaal over tijdreizen vol fantasie, humor en spektakel! Diverse voorstellingen 
t/m 7/11. Meer info:
www.jeugdtheaterhofplein.nl

16 ZA SS Rotterdam: Hans Klok and Friends
De magie van Hans Klok mag je eigenlijk niet missen! 16, 17, 22, 23 & 24 oktober. 
Voor meer info: www.hansklokshow.nl

17 ZO Theater Zuidplein: Het grote Mad Science Theaterfeest (5+)
Mad Science bestaat 15 jaar en dat vieren ze met een groot feest in het theater! 
Aanvang 14.00 uur. Kijk op:  www.theaterzuidplein.nl

19 DI Maaspodium: De hond die licht gaf (6+)
De hond die licht gaf is een ode aan alles wat voorbijgaat en toch een beetje blijft. 
Aanvang 15.00 uur Zie voor meer info:  www.maastd.nl

20 WO Het Nieuwe Instituut: FamilieFest Verziensels
Vandaag vieren families de herfstvakantie in Het Nieuwe Instituut tijdens 
FamilieFest Verziensels. Laat je verrassen een tijdens deze feestelijke dag 
vol activiteiten en workshops. Dit keer staat FamilieFest in het teken van de 
tentoonstelling 'De architectuur van een wondere wereld'. 11:00 tot 17:00 uur. 
www.educatie.hetnieuweinstituut.nl

21 DO Studio de Bakkerij: Het Kleurfeest (2+) 
Een muzikaal tekenavontuur! Kinderen ontmoeten en inspireren elkaar en werken 
samen aan een kunstwerk. 10.15 & 11.30 uur.  www.studiodebakkerij.nl

TIP LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen (3+) Leuk voor in de herfstvakantie! 
Info & reserveren: www.legolanddiscoverycentre.com/scheveningen

23 ZA Maaspodium R'dam: Fat Boys (6+) 
Grappige, rauwe komedie en tevens ode aan alle onhandelbare jongetjes op deze 
wereld. Aanvang 15.00 uur.  www.maastd.nl

24 ZO Theater Rotterdam: Vergeten Dieren en Verloren Zaken (6+)
Bijzondere poppen vertellen een verhaal over de mens en de natuur. Aanvang 
15.00 uur. Info & tickets:  www.theaterrotterdam.nl

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

TIP Het Kralingse Bos: De Grote Schijn. Laat je tijdens een bijzondere 
wandeltocht verwonderen door een geheel nieuwe show vol innoverende 
snufjes en mysterieuze verrassingen! 14 t/m 31 oktober www.degroteschijn.nl

31 ZO Theater Koningshof: Ernst en Bobbie weten het niet meer (4+)
Ernst en Bobbie winnen een droomvakantie, maar natuurlijk gaat er weer van 
alles mis!  Aanvang 12.00, 14.00 & 16.00 uur. www.theaterkoningshof.nl

19 ZO Theater Koningshof: Vogel & Schaap (3+)
Een interactieve voorstelling die leerzaam, inspirerend, grappig en soms 
ontroerend is. Aanvang 10.00 uur. 
www.theaterkoningshof.nl

25 ZA Theater Zuidplein: Buurman & Buurman gaan kamperen! (3+) 
Op Burendag komen de twee leukste en onhandigste buurmannen naar het 
theater! Aanvang 11.00 & 14.00 uur.
www.theaterzuidplein.nl

26 ZO Belasting & Douane Museum: Smokkel tijdens Napoleon (8+)
Deze rondleiding zonder ouders neemt je mee langs deze spannende 
tentoonstelling. 26/9 en 22/10 Meer info: www.bdmuseum.nl

28 DI Het Nationale Theater: Trojan Wars
Een groots opgezette voorstelling vol visueel spektakel, Griekse mythologie, 
extase en avontuur. 28/9 t/m 27/11 Info: www.hnt.nl

29 WO Poppentheater de Fighter: Het blauwe lichtje (4+) 
Een spannend verhaal over een soldaat en een lichtje met toverkracht... Aanvang 
14.00 uur. (ook te zien op 27/10) www.defighter.nl
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Doe 
mee!

Musicalles 
voor

iedereen, 
altijd in 
de buurt.

Talent

Academy

& 12+
4 t/m
12 jaar

Powered by De Nederlandse Musicalschool

033 - 888 69 55 
service@telekidsmusicalschool.nl
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Schrijf je nu in voor 
het nieuwe   
schooljaar

2021-2022!


