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philharmoniehaarlem.nl

Muziek 

voor kids

zo 28 
nov

Baboesjka & het 
Russische Beest 
Joep Onderdelinden & 
Hexagon Ensemble

Dromenblazers   
Oorkaan met Nieuw 
Amsterdams Klarinet Kwartet

za 23
okt

www.stadsschouwburghaarlem.nl

Sneeuwwitje de 
Musical 

Dolfje Weerwolfje    

zo 17
okt

zo 3
okt

Het eind van het 
begin van het einde 

zo 31 
okt

Hans en Griet vr 10
dec

Juf Roos gaat op 
avontuur   

zo 7 
nov

Theater voor kids

stadsschouwburghaarlem.nl

6+

6+

6+

4+

8+

2+

7+



Al vanaf €3,50 
per kind

Gratis parkeren!

Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk 
hoe de varkens een modderbad nemen. 
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een 
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen 
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven 
op een echte boerderij. Een onvergetelijke 
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend 
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om 
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè! 
(Dat is welkom in het geits)

het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!

Boerderijfratsen,

Voor reserveren bel:
023-520 28 28
of mail naar:
zorgvrij@spaarnwoude.nl

informatieboerderijzorgvrij.nl

Corona
proof!



SEPTEMBER

TIP BALLETSTUDIO KENNEMERLAND. Al bijna 50 jaar de studio voor Haarlem en 
omgeving. Gespecialiseerd in klassiek ballet van jong tot oud. Maar ook voor 
de allerleukste peuterdans lessen! Korte cursussen en doorlopende seizoen 
lessen. September is de perfecte maand voor proeflessen. Kom proberen en 
dans de sterren van de hemel! www.balletstudiokennemerland.nl

4 ZA Stadsschouwburg: KENAU XL
De Stadsschouwburg opent het seizoen opnieuw in de buitenlucht met KENAU 
XL. Te zien t/m 5 september. 
www.theater-haarlem.nl

5 ZO De Studio (Marineterrein Amsterdam) 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

10 VR Grazende Zwaan 2021
Bezoek dit weekend dit leuke familietheaterfestival. Er is niet alleen veel te 
zien, maar ook te doen! 
www.karavaan.nl

19 ZO Kennemer Theater: Dolfje Weerwolfje (6+) 
19 ZO Toneel- en Filmschuur: RAAR! (4+)

Komische voorstelling waarin het gedrag van grote mensen onder
de loep gelegd wordt.. Aanvang 13.30 & 15.30 uur. 
www.toneelschuur.nl/theater/raar

TIP Kom gluren in het poppenhuis! Middenin het Frans Hals Museum staat het 
achttiende-eeuwse poppenhuis met wel duizend kleine voorwerpjes. Dankzij 
de nieuwe verlichting kun je nu nog beter naar binnen gluren. En in een van de 
kamers woont zelfs een huisdier! Ontdek jij waar? 
www.franshalsmuseum.nl/hetpoppenhuis

TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Boerderijfratsen, het leukste 
uitje voor groep 1 en 2! Kijk voor informatie op: www.spaarnwoude.nl/zorgvrij

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

TIP Pieter Vermeulen Museum: ‘Word Zo Slim Als Een Vos’: Ontdekken en doen 
in een interactieve expositie over kringlopen, leefgebieden en biodiversiteit. 
Met veel dieren uit de eigen collectie in mooie diorama’s. Vanaf 4 jaar. 
Aansluitend mogelijkheid tot vosje knutselen. Buiten is er het Natuurpad en de 
Bomenroute. Reserveren kan op www.pietervermeulenmuseum.nl

TIP Museum van de Geest/Dolhuys: Maak je eigen gebruiksaanwijzing maken, 
zodat iedereen weet hoe zij het beste met je om kunnen gaan. Zie voor meer 
info:  www.museumvandegeest.nl
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Ga mee op 
ontdekkingstocht 
over het dak 
en door de 
crypte van de 
KoepelKathedraal!

De Wezens van 
de Kathedraal

Meer info op 
koepelkathedraal.nl
t/m 24 oktober



later als ik 
groot ben  
word ik... 
De leukste boeken 
over beroepen vind 
je in de bieb!

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021 

Van 6 t/m 17 okt. is het weer Kinderboekenweek!  
In de Bibliotheek organiseren we van alles rondom het 
thema ‘Worden wat je wil’. Kijk op de website voor de 
agenda en de leukste boekentips.

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
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OKTOBER

TIP 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

3 ZO Toneel- en Filmschuur: Het mysterie van de grote mensen (6+)
Wat doen je ouders als jij slaapt? En waar blijven overblijfmoeders na het 
overblijven? Ontdek het in deze voorstelling...
www.toneelschuur.nl

6 WO Boerderij Zorgvrij: Voorlezen op de boerderij (4+)
Elke eerste woensdag van de maand wordt er voorgelezen op de boerderij. 
Aanvang 15.00 uur, toegang gratis. 
www.spaarnwoude.nl/agenda

6 WO Het is weer Kinderboekenweek! 
Van 6 t/m 17 okt. is het weer Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is 
‘Worden wat je wil’.  De Bibliotheek organiseert allerlei leuke activiteiten 
rond dit thema. Houd de agenda van de bieb dus in de gaten. Of kom langs 
en ga naar huis met een stapel leuke boeken over beroepen. Wat dacht je 
van De waanzinnige tandarts van David Walliams, de Superjuffie boeken van 
Janneke Schotveld of Handboek voor Superhelden van Elias Valhund.
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

TIP De Wezens van de Kathedraal. De Wezens van de Kathedraal is een leuke 
en interessante wandelroute voor alle leeftijden, die bezoekers dwars door de 
KoepelKathedraal voert. De reacties waren enthousiast en de beeldenroute 
werd getipt door een groot aantal reisblogs. Onder meer voor gezinnen met 
jonge kinderen, voor wie er een speciale kinderspeurtocht is gemaakt. 
www.koepelkathedraal.nl/de-wezens-van-de-kathedraal 

TIP Muziek en theater voor kids in de Philharmonie en de Stadsschouwburg. 
Maak kennis met klassieke muziek in Philharmonie Haarlem met de 
sprookjesachtige concertvoorstellingen Dromenblazers en Baboesjka & het 
Russische Beest. In de Stadsschouwburg is er volop theater voor de jongste 
bezoekers met Dolfje Weerwolfje, Juf Roos en Hans en Griet. Bekijk snel het 
jeugdprogramma en kom langs! www.theater-haarlem.nl/jeugd

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

17 ZO Toneel- en Filmschuur: De Geheime Club (6+)
Deze voorstelling is GEHEIM voor grote mensen, dus je moet zelf maar gaan 
kijken! Aanvang 15.00 uur. 
www.toneelschuur.nl/theater/de-geheime-club

17 ZO Forteiland IJmuiden: Familiedag
Beleef een historische dag op het Forteiland. Afvaart 12.30 uur.  Kijk voor 
reserveren en meer informatie op: 
www.pbn.nl/programmas/avontuurlijkforteiland

17 ZO Stadsschouwburg: Sneeuwwitje de Musical (4+)
Beleef de sprookjesachtige wereld van Sneeuwwitje met deze compleet 
nieuwe familiemusical van Theater Terra.
www.theater-haarlem.nl

23 ZA Museumnacht Kids Haarlem
Altijd al een keer een museum willen bezoeken na sluitingstijd? Vandaag is je 
kans! Kijk snel op: 
www.museumnachtkids.nl/haarlem

24 ZO Philharmonie: Dromenblazers (6+)
Fantasie, hoe klinkt dat eigenlijk? Van Gershwin tot Mahler tot Dvorák en 
meer. Want in dromen kan alles! Aanvang 14.30 uur.
www.theater-haarlem.nl

31 ZO Stadsschouwburg: Het eind van het begin van het einde (8+)
Deze familievoorstelling voor iedereen vanaf acht jaar start waar normaal alle 
anderen eindigen... Aanvang 15.00 uur.  
www.theater-haarlem.nl
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KOM GLUREN
IN HET POPPENHUIS

Middenin het Frans Hals Museum staat het
achttiende-eeuwse poppenhuis met wel duizend 
kleine voorwerpjes. Dankzij de nieuwe verlichting 
kun je nu nog beter naar binnen gluren. En in een 

van de kamers woont zelfs een huisdier.
Ontdek jij waar?
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Gratis toegang tot 18 jaar. Reserveer via 
franshalsmuseum.nl/hetpoppenhuis

@franshalsmuseum
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